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                                                                                                                       Број 12-2291/2  19 април  2022 година  

                                                                                                                      

До    

Маја Илиевска -Пачемска 

Булевар 11 Октомври 33-а 

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 12-2291/1  поднесено од  Маја Илиевска Пачемска, за пристап до информации од јавен 

карактер.  

1.  Колкав е долгот на општината во моментов? 

2. Кога и за што се направени долговите? 

3. Дали и кога сметката на општината била блокирана? 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Маја Илиевска Пачемска,  поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено 

под број 12-2291/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Колкав е долгот на општината во моментов? 

2. Кога и за што се направени долговите? 

3. Дали и кога сметката на општината била блокирана? 
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Општина Штип  како имател на бараната информација ги достави следните информации:  

 

1. Општина Штип изготвува месечен извештај за обврски. Според него долгот на општината  изнесува 

4 232,00 денари и се тековни обрски. Исто така на име кредит на Џајка за Пречистителна станица 

кој се користи од 2013 година и кој се сервисира редовно општината должи 13 397 086 денари.  

2. Ви доставува, Преглед на месечни обврски. 

3. Сметката на општината никогаш не била блокирана.    

 

 

 

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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