
 

 
 

 

 

КАРТА  НА УСЛУГА БР. 14 

 

 

ВИД – ИМЕ  НА 

УСЛУГАТА  

ПРИСТАП  ДО ИНФОРМАЦИИ 

 ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ  

ЗА УСЛУГАТА 

1. Барање  за пристап до информации од јавен карактер до 
Општина Крива Паланка -готов образец во ОЦУ – кој 
граѓанинот/клиент го пополнува 
Барањето може да биде упатено и по имеил, факс или усно по 
телефон 

АДМИНИСТРАТИВНА  

ТАКСА  

 

ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ  Надоместок за материјалните трошоци за дадената 
информација  
Согласно, Одлуката  на Владата на Р.Македонија, број 19-6310/1 
од 24.12.2006 година. 

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО  Општински  центар за услуги (ОЦУ)  

МЕСТО НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА  

Одделение за општествени работи, економски развој и 
информатичка технологија 

РОК   НА РЕАЛИЗАЦИЈА  Веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на прием на 
Барањето ( Член 21 од Законот за слободен пристап до 
информации) Согласно член 22 став 1 од  Законот за слободен 
пристап до информации, може да се продолжи рокот, но 
најмногу до 40 дена од денот на приемот на барањето.  

 

НАЧИН  НА 

ДОСТАВУВАЊЕ  НА 

ДОКУМЕНТОТ - 

УСЛУГАТА ДО 

БАРАТЕЛОТ  

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:   
- ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД  ОЦУ  ОД СТРАНА НА БАРАТЕЛОТ 

НА ИНФОРМАЦИЈАТА  
- ПО ТЕЛЕФОН  
- ПО ФАКС 
- ПО ПТТ ПОШТА    
- ПО ИМЕИЛ ПОШТА  

РОК НА ЖАЛБА  Барателот на информацијата има право да поднесе жалба  до 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

информации од јавен карактер , согласно со:  
1.   Член 28 став (1), во рок од 15 дена од денот на прием на 

Решението; 

2. Член 28 став ( 2) – кога имателот на информацијата не 
постапил во согласност со  (член 20 став (4), член  22 став 
(3),  член 24 став (4) и член 26 став (1)  

       од  Законот  за слободен пристап до 
      информации од јавен карактер,)  
  (Сл. Весник на РМ бр. 13/2006 година)  во рок од 8 дена од 
денот на приемот на актот.  

ЗАКОНСКИ ОСНОВ  Зкон за слободен пристап до информации од јавен карактер. 
Член 4 и член 12 ( Сл. Весник на РМ бр. 13 од 01.02.2006 година)  

ЗАБЕЛЕШКА  Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната 
на Општината www.krivaplanka.gov.mk 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УСЛУГАТА  

 


