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                                                                                                                       Број 12-1633/2 24 март  2022 година  

                                                                                                                      

До    

Јелчн Неџипов 

Ул.,,Стив Наумов,, бр.31 Кочани 

Скопје 

              Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на 

РС Mакедонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за целосно прифаќање на  

  Барањето со број 12-1633/1  поднесено од  Јелчн Неџипов за пристап до информации од јавен карактер.  

 Образование 

1. Дали општината реализираше некакви проекти за подобрување на училишната инфраструктура во 

последните три години? (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ)? 

2. Дали општината спроведе обука за наставници во последните три години? (Доколку да, дали е 

финансирано од ЕУ)? 

3. Колку образовни медијатори се активни во ромската заедница? 

4. Дали општината финансира некоја друга програма за училишна поддршка за деца роми?  

5. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

6. Дали и на кој начин образовните прашања може да се решат на локално ниво? 

7. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира проекти за образование? 

Вработување 

8. Дали општината реализираше некој проект за подобрување на вештините и вработувањето во последните 

3 години?  (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ, дали и други донатори финансирале, кој го 

имплементирал проектот, колку роми учествувале, наведете(процент) број?) 

9. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 
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10. Дали и на кој начин овие прашања може да се решат на локално ниво? 

11. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира проекти за вработување? 

Домување 

12. Дали општината реализирање некакви проекти за домување во последните три години? (Дали 

аплоцирање за финансиска поддршка, дали е финансирано од ЕУ, дали доби средства од други донатори, 

кој го имплементирал проектот, колку Роми имаат/ле корист, наведете(процент)број)? 

13. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

14. Дали и на кој начин може да се решат станбените прашања на локално ниво? 

15. Дали општината има капацитет да дизајнира и реализира проекти за образование? 

Здравство 

16. Дали општината реализираше некој проект за здравствена заштитаво/за ромската заедница во 

последните три години? (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ, дали и други донатори финансирале, кој 

го имплементирал проектот, колку роми учествувале, наведете(процент) број?) 

17. Колку здравствени медијатори се активни во ромската заедница? 

18. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

19. Дали и на кој начин здравствените прашања може да се решат на локално ниво? 

20. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира здравствени проекти ? 

Инклузија 

21. Дали општината спроведе некој проект за промовирање на еднаквост и социјална вклученост во 

последните три години? (Дали е финансирано од ЕУ, дали доби средства од други донатори?) 

22. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

23. Дали и на кој начин може да се решат овие прашања на локално ниво? 

24. Дали општината има капацитет да дизајнира и реализира проекти за образование? 

Финансирање 

25. Дали општината има капацитет да аплицира и користи средства  од ЕУ или други донатори, вклучувајќи ги 

и националните фонови?  

26. Дали општината е подобна да аплицира  за финансирање од други донатори (Швајцарска агенција за 

развој и соработка, Европка економска област во Норвешка или други?) 
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27. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Јелчн Неџипов,  поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено под број 12-

1633/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

Образование 

28. Дали општината реализираше некакви проекти за подобрување на училишната инфраструктура во 

последните три години? (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ)? 

29. Дали општината спроведе обука за наставници во последните три години? (Доколку да, дали е 

финансирано од ЕУ)? 

30. Колку образовни медијатори се активни во ромската заедница? 

31. Дали општината финансира некоја друга програма за училишна поддршка за деца роми?  

32. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

33. Дали и на кој начин образовните прашања може да се решат на локално ниво? 

34. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира проекти за образование? 

Вработување 

35. Дали општината реализираше некој проект за подобрување на вештините и вработувањето во последните 

3 години?  (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ, дали и други донатори финансирале, кој го 

имплементирал проектот, колку роми учествувале, наведете(процент) број?) 

36. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

37. Дали и на кој начин овие прашања може да се решат на локално ниво? 

38. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира проекти за вработување? 

Домување 

39. Дали општината реализирање некакви проекти за домување во последните три години? (Дали 

аплоцирање за финансиска поддршка, дали е финансирано од ЕУ, дали доби средства од други донатори, 

кој го имплементирал проектот, колку Роми имаат/ле корист, наведете(процент)број)? 

40. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

41. Дали и на кој начин може да се решат станбените прашања на локално ниво? 

42. Дали општината има капацитет да дизајнира и реализира проекти за образование? 
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Здравство 

43. Дали општината реализираше некој проект за здравствена заштитаво/за ромската заедница во 

последните три години? (Доколку да, дали е финансирано од ЕУ, дали и други донатори финансирале, кој 

го имплементирал проектот, колку роми учествувале, наведете(процент) број?) 

44. Колку здравствени медијатори се активни во ромската заедница? 

45. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

46. Дали и на кој начин здравствените прашања може да се решат на локално ниво? 

47. Дали општината има капацитет да дизајнира и имплементира здравствени проекти ? 

Инклузија 

48. Дали општината спроведе некој проект за промовирање на еднаквост и социјална вклученост во 

последните три години? (Дали е финансирано од ЕУ, дали доби средства од други донатори?) 

49. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

50. Дали и на кој начин може да се решат овие прашања на локално ниво? 

51. Дали општината има капацитет да дизајнира и реализира проекти за образование? 

Финансирање 

52. Дали општината има капацитет да аплицира и користи средства  од ЕУ или други донатори, вклучувајќи ги 

и националните фонови?  

53. Дали општината е подобна да аплицира  за финансирање од други донатори (Швајцарска агенција за 

развој и соработка, Европка економска област во Норвешка или други?) 

54. Која служба и оддел се одговорни /надлежни во оваа област? 

 

Општина Штип  како имател на бараната информација ги достави следните информации:  

1. Општина Штип има реализирано проекти за подобрување на училишната инфраструктура во 

последните 3 години но проектите не се финансирани од ЕУ; 

2. Да, Општина Штип во соработка со Министерството за образование и наука има спроведено 

обука за наставниците, согласно новите образовни програми, за прво и четврто одделение. 

Општина Штип не располага со податоци дали истите се финансирани или не се финансирани 

од ЕУ; 
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3. Постојат двајца активни образовни медијатори во ромската заедница; 

4. Во моментот Општина Штип работи на подготвување на Стратегија со акциски План на 

О.Штип за инклузија на деца кои се надвор од  воспитно –образовниот процес; 

               Со одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 

година за поддршка и имплементација на Стратегијата за Ромите, Министерството за локална 

самоуправа, на Општина Штип и додели 191 540,00 денари за реализирање на проектот ,,Вклучување на 

деца Роми од   3 до 5 години во детските градинки во Општина Штип за подобрување на состојбата на 

Ромите во општина Штип за поддршка на имплементацијата на Стратегијата за Ромите.  

5. Служба/орган кој е надлежен за решавањето на прашањата од областа на образованието е 

Секторот за образование, јавни дејности и ЛЕР при Општина Штип; 

6. Образованите прашања во општината се решаваат согласно постоечките законската 

регулатива, односно Законот за основно и Законот за средно образование; 

7. Да, во моментот се работи на изготвување и имплементирање на Стратегијата за МИО со 

Акциски План во период од 5 години, Стратегија со акциски План на О.Штип за инклузија на 

деца кои се надвор од  воспитно –образовниот процес во кои е предвидено имплементирање 

на повеќе проекти од областа на образованието. 

Вработување 

1.Не 

2. Одделение за човечки ресурси, одделение за социјална, детска и здравствена работа и одделение за 

ЛЕР. 

3.Во општина Штип преку програмата Општинско корисн работа СДЦ компонента се ангажирани две лица како 

Фасилитатор за вклучување на ромски деца во образование. 

4. Општината соработува со Агенцијата за вработување во делот на спроведување на мерките за вработување.  

5.Во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2022 година преку програмата Општинско корисна 

работа работно-СДЦ компонента се ангажирани 5 лица од ромска националност . 

Оваа програма се спроведува години наназад и како целна група се опфатени лицата од ромска националност. 
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Образование 

3. Во општина Штип преку програмата Општинско корисн работа СДЦ компонента се ангажирани две лица 

како Фасилитатор за вклучување на ромски деца во образование. 

5.Одделение за образование  

Вработување 

3.Во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2022 година преку програмата Општинско 

корисна работа работно-СДЦ компонента се ангажирани 5 лица од ромска националност . 

Оваа програма се спроведува години наназад и како целна група се опфатени лицата од ромска 

националност. 

Домување 

1.Општина Штип нема реализиарано проект  за домување но од страна на истата во конаците на 

Мирјанина Црква се згрижени бездомни лица кои поради одредени причини останале без кров над глава. 

Меѓу останатите има и лица од ромска националност.Престојот е бесплатен за лицата а од општината се 

плаќа струјата. 

- Во тек е имплементацијата на проектот Штип и Берово заедно за подобрување на 

условите на живеење на ромските заедници е финансиран преку Годишната акциска 

програма на Република Северна Македонија за 2019 година во рамките на 

Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) на Европската Унија за Ромите и луѓето 

кои живеат во длабока сиромаштија, во имплементација на општина Штип, Општина 

Берово и Здружението за еколошки одржлив развој - Зелен Институт од Скопје. 

Здравство 

2.Во општина Штип преку програмата Општинско корисна работа СДЦ компонента се ангажирани две 

лица како Фасилитатори за поддршка на патронажните служби и едно лице како Фасилитатор за 

остварување на здравствена заштита. 

3.Одделение за јавни служби. 

4. Во ромската заедница има еден активен здравствен медијатор.  

 

Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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