
Согласно член 37  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
("Сл. весник на Р.М. бр.13/06;  бр.86/08,  бр.6/10  i br.42/14")  Локалната  самоуправа  на 
општина  Кратово  со  адреса:  "Плоштад  Маршал  Тито"  бб-Кратово,  телефон  и  факс: 
031/481202 и e-mail: opstina_kratovo@yahoo.com
(името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)
Љупчо Голубанов
(името на одговорното лице)
го подготви следниот

                 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
               (од 1.01.2014 до 31.12.2014)

1. Податоци за службеното/те лице/а  задолжено/и за посредување на информации кај
 имателите на информации:

Име: Љупчо
Презиме: Голубанов
Дата на раѓање: 18.07.1972 година
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул."Јосиф Даскалов" бр.30, Кратово
Вработен во: Локална самоуправа на општина Кратово
Работно место: Соработник за работи на советот и јавни набавки
Контакт телефон: 078/388017  на работа: 031/481202 
Мејл адреса: ljupcogolubanov@yahoo.com

  2. Број на поднесени барања;-7 (седум)

      Во текот на 2014 година до Локалната самоуправа на општина Кратово се поднесени 
вкупно 7 (седум) барања за пристап до информации од јавен карактер.

  3. Број на позитивно одговорени барања;-7 (седум)

      Во текот на 2014 година позитивно е одговорено на сите поднесени 7 (седум) барања.

  4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено барање;-Нема.

  5. Број  на  вложени  жалби  против  првостепени  одлуки  (решенија  и  заклучоци)  на 
имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за 
донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација;-Нема
      
  6.  Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата;-Нема         
        
  7.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата;-Нема.

  8.  Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање;-Нема
        
  9.  Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање;-Нема
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 10. Број на случаи на молчење на Комисијата;-Нема.

 11. Број  на  барања  за  поведување  прекршочна  постапка  и  поведени  прекршочни 
постапки;-Нема.

 12. Број и видови на изречени прекршочни санкции; -Нема.

 13. Број на поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата;- Нема..

 14. Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот 
спор е позитивно решена, како и и наведување на причините на кои се темели одлуката 
на надлежниот суд.-Нема.

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 37 значат и Ваша обврска на 
истите  да  одговорите  прецизно,  со  податоци,  коментари  и  карактеристики  што 
произлегуваат од Вашата работа.

Кратово, 26.01.2015 г.                                        
(Место и датум)                                           (Имател на информации-печат)

                                                                         
                  (одговорно лице – потпис)
                                      Љупчо Голубанов
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