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До    

Кристина Ампева 

Ул.,,Пролетерска,,бр.42 

 

              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 12-3282/1  поднесено од  Кристина Ампева, за пристап до информации од јавен 

карактер.  

1.  Дали Општина Штип до овој момент има планирани активности за изградба на тротоар, 

поставување на осветлување и соодветна сообраќајна сигнализација на потегот од раскрсницата 

АМСМ до спортска сала Јордан Мијалков? Ако да, Ве молиме доставете ни го Решението за 

изградба или проектот. 

2. Дали имате предвидено финансиски средстваза инвестиции на овој потег и доколку да, во кој 

износ. 

3. Кога сметате дека може општината да започне со инвестиции на овој потег? 

4. Дали  во изминатите три години  Општина Штип има добиено поплаки од граѓани кои се 

однесуваат на небезбедноста на овој потег? Доколку да, колку поплаки има стигнато до 

општината за небезбедноста овој потег во изминатите три години? 

5. Кои се најчестите забелешки од граѓаните за безбедноста на овој потег?  

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

      Кристина Ампева поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено 

под број 12-3282/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1.Дали Општина Штип до овој момент има планирани активности за изградба на тротоар, 

поставување на осветлување и соодветна сообраќајна сигнализација на потегот од раскрсницата 

АМСМ до спортска сала Јордан Мијалков? Ако да, Ве молиме доставете ни го Решението за 
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изградба или проектот. 

2.Дали имате предвидено финансиски средства за инвестиции на овој потег и доколку да, во кој 

износ. 

3.Кога сметате дека може општината да започне со инвестиции на овој потег? 

4.Дали  во изминатите три години  Општина Штип има добиено поплаки од граѓани кои се 

однесуваат на небезбедноста на овој потег? Доколку да, колку поплаки има стигнато до општината 

за небезбедноста овој потег во изминатите три години? 

5. Кои се најчестите забелешки од граѓаните за безбедноста на овој потег?  

Општина Штип  као имател на бараната информација, односно градежниот инспектор ги 

достави следните информации:  

1. За делот  од       раскрсницата кај АМСМ -бул.,,Партизанска,, има изготвено проект кој се однесува 

на целиот потег на ул.,,Партизанска до спој со ул.,,Борис Крајгер,, По решавањето на имотно –

правните односи ќе се пристапи кон реализација на улицата со раскрсницата и тротоарите. Со 

самата изведба ќе се реши и уличното осветлување и сообраќајната сигнализација. На дел од оваа 

улица веќе се поставени улични светилки.  

2. По надминување на проблемот со имотно-правните односи проектот ќе влезе во Програмата на ЈП 

Стипион со финансиска конструкција.  

3. Во овој момент не може да се прецизира кога ќе започне реализацијата на овој проект.  

4. Надминувањето на овој проблем е еден од приоритетите кои ги дефинираше Граѓанската 

организација ЕХО по направените испитувања за приоретизација на проблемите според мислење 

на жените, жителки на Општина Штип.  

 

Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  

 

http://www.stip.gov.mk/


 

                                                                                                                                                                                       

               ОПШТИНА  ШТИП 

             

Општина  Штип    ул. „Васил Главинов“ бр. 4Б,    2000  Штип,  Република Македонија 
Одделение за информирање на граѓаните  Тел: (032) 22 66 21   Факс: (032) 22 66 01 

Веб страна: www.stip.gov.mk   е-пошта:   suncica.gjufteska@stip.gov.mk 
 

 

 

 

 

 

http://www.stip.gov.mk/

