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Врз основа на член 50 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 
РМ бр.05/02), а во согласност со член 4 точка 4 од Законот за заштита на укажувачи (Сл. 
Весник на РМ бр. 196/15,35/18), Градоначалникот на Општина Делчево го донесе следново 
 
 

                                                                 

О В Л А С Т У В А Њ Е 
 
 

1. СЕ ОВЛАСТУВА лицето ШАБАН БАГАШОВ, вработен во Општина Делчево на 
работно место – Раководител на Сектор за финансии со контакт email: 
sabanbagasov@gmail.com и телефон +38975367949, ЗА ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА 
ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ. 

2. Овластеното лице е должно да постапува по пријавено укажување на укажувачот 
во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши 
или ќе се изврши казниво дело или друго незаконито дело или недозволиво 
постапување со кое се повредува или се загрозува јавниот интерес, притоа 
почитувајќи ги процедурите утврдени со актот за внатрешно пријавување, да ги 
заштити личните податоци на укажувачот т. е податоци кои можат да го откријат 
идентитетот на укажувачот кој бара да биде анонимен, освен ако укажувачот се 
согласи на откривање на тие податоци или пријавува довервило, согласно со 
прописите за заштита на лични податоци и да го информира укажувачот кој е 
познат за превземените мерки во врска со пријавата без одлагање, а најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата. 

3. Овластеното лице е должно во текот на примање на информациите да го извести 
укажувачот дека неговиот идентитет може да биде откриен на надлежниот орган 
како и да го извести за мерките за заштита на учесникот во кривичната постапка, 
како и да постапува согласно одредбите од Законот за заштита на укажувачи и 
Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот 
сектор (Сл. Весник на РМ бр. 46/2016). 

4. Ова Овластување стапува на сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави 
на web страната на Општина Делчево www.delcevo.gov.mk . 

 
                           
 

Општина Делчево                              

Градоначалник 
                                                                            Горан Трајковски 

 
Доставено до: 
 

- Рак. На сектор за финасии при Општината 
- Архива на Општина Делчево 

- Државна Комисија за спречување на корупција 
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