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До    

Хумани градови 

 

              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 12-2698/1  поднесено од  Хумани градови, за пристап до информации од јавен карактер.  

1.  Дали Општина Штип има усвоено нова и ажурирана Програма за третирање на бездомни животни, 

имајки предвид дека од октомври 2021 година, прифатилиштето м.в. Новакова чешма  Штип има 

изречено забрана за работа од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство? 

2. Доколку Општина Штип има усвоено нова  Програма за третирање на бездомни животни, Ве молиме 

да ни  доставите дигитална копија (скенирана верзија)  од истата на оваа електронска адреса. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Хумани градови,  поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено под број 

12-2698/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Дали Општина Штип има усвоено нова и ажурирана Програма за третирање на бездомни животни, 

имајки предвид дека од октомври 2021 година, прифатилиштето м.в. Новакова чешма  Штип има 

изречено забрана за работа од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство? 

2. Доколку Општина Штип има усвоено нова  Програма за третирање на бездомни животни, Ве молиме 

да ни  доставите дигитална копија (скенирана верзија)  од истата на оваа електронска адреса. 

http://www.stip.gov.mk/
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Општина Штип  како имател на бараната информација ги достави следните информации:  

1. Општина Штип има усвоено нова  Програма за третирање на бездомни животни која Ви ја 

доставувам во прилог на ова Решение.  

 

Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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