
        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 и бр.42/14), Општина Василево, с. Василево бб,2411Василево,телефон 034/354-444, 
факс 034/353-007, емаил opstina_vasilevo@yahoo.co.uk, одговорното лице градоначалникот на општина 
Василево Славе Андонов го подготви следниот 
 
 

        ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
       (од 01.01.2021 до 31.12.2021_) 

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

 имателите на информации; Велика  ѓоргиевска Референт за административни работи, прием и дистрибуција 
на документи во Одделението за нормативно-правни работи и управување со човечки ресурси. 
 
2. Број на поднесени барања; 24(дваесет и четири) поднесени од ДПТУ ЕСКВАТОРИ-МК СКОПЈЕ,Агенција 
за заштита на правото на слободенпристап до информации од јавен карактер ,Александар Ташковски, 
Институт за стратешки истрашувања и едукација ИСИЕ, Сандра Дуковска Новковска, Финансе Тхинк-
Институт за економски истражувања и политики, ДПТ Градина Цвет Владевци, Центар за економски Анализи, 
македонско Здружение на млади правници,Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации, Митко 
Танев с. Пиперево, Дарко Петревски, Здружение за развој Центар за управување со промени,. 
3. Број на позитивно одговорени барања: 24 (дваесет и четири) кои беа доставени во законски рок; 
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: 1 
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; 
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. 
 
 
Василево, 31.12.2021                                           
 
                                                                                            Општина Василево  
                                                                                               Градоначални 
                                                                                               Славе Андонов 
 
 


