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                                                                                                                       Број 12-2553/2  29 април  2022 година  

                                                                                                                      

До    

Хера 

Ул.,,Френклон Рузвелт,,бр51а/26 

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 12-2553/1  поднесено од  ХЕРА, за пристап до информации од јавен карактер.  

1.  Да ни доставите податоци за вработените во Општина Штип за 2021година, посебно според 

наведените прашања: 

- Вкупен број на вработени, поделени по пол 

- Вработени на раководни работни места, поделени по пол; 

- Вработени на нераководни работни места, поделени по пол; 

- Вкупен број на вработени Роми, поделени по пол; 

- Вработени Роми  на раководни работни места, поделени по пол; 

2. Да ни доставите податоци за вработените Ромки во Општина Штип за 2021година, посебно според 

наведените прашања: 

-Назив на работно место на вработените Ромки; 

-Степен на образование на Ромките за конкретните работни места на кои се вработени; 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    ХЕРА,   поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено под број 12-2553/1  со 

кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Да ни доставите податоци за вработените во Општина Штип за 2021година, посебно според 

наведените прашања: 

- Вкупен број на вработени, поделени по пол 

- Вработени на раководни работни места, поделени по пол; 

- Вработени на нераководни работни места, поделени по пол; 

- Вкупен број на вработени Роми, поделени по пол; 

- Вработени Роми  на раководни работни места, поделени по пол; 

2. Да ни доставите податоци за вработените Ромки во Општина Штип за 2021година, посебно според 

наведените прашања: 

-Назив на работно место на вработените Ромки; 

-Степен на образование на Ромките за конкретните работни места на кои се вработени; 

 

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

 

1. Во Општина Штип има вработени 122 лица  од кои 60 мажи и 62 жени, 

- На раководни работни места има 6 жени и 7 мажи, 

- На нераководни работни места има 55 жени и 54 мажи, 

- Вработени се двајца Роми,  

- На раковдни позиции нема Роми. 

2. Во општина Штип нема вработено Ромки.  

 

 

 

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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