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До    

Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико 

Ул.,,Димитрие Чупоски,,бр.25/1 

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 12-497/1  поднесено од  Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико, за 

пристап до информации од јавен карактер.  

-  Ве молиме да ни одговорите дали во новиот усвоен буџет за 2022 година имате посебно издвоен 

буџет за Роми или предвидени активности во ромските населби? 

- Ве молиме да ни  доставите електронска копија од усвоениот буџетна општината за 2022 година и 

образложение со предвидени активности. 

- Ве молиме да не информирате, дали во новиот буџет   за 2022 година се инкорпорирани предлозите 

доставени до Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико ? Доколку некои од 

предлозите се инкорпорирани, Ве молиме за подетални информации во однос на реализацијата на 

истите.  

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико ,поднесе барање за слободен пристап до 

информации од јавен карактер  заведено под број 12-497/1  со кое се бара да и се достават следниве 

информации:  

- Ве молиме да ни одговорите дали во новиот усвоен буџет за 2022 година имате посебно издвоен 

буџет за Роми или предвидени активности во ромските населби? 
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- Ве молиме да ни  доставите електронска копија од усвоениот буџетна општината за 2022година и 

образложение со предвидени активности. 

- Ве молиме да ниже информирате, дали во новиот буџет   за 2022 година се инкорпорирани 

предлозите доставени до Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико ? Доколку 

некоиод предлозите се инкорпорирани, Ве молиме за подетални информации во однос на 

реализацијата на истите.  

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

Буџетот за 2022 година кој е усвоен од страна на Советот на општината на седницата одржана на 

31.12.2021 година опфаќа активности кои се насочени кон подобрување на условите за живеење на сите 

граѓани на општината без разлика на нивната вера, култура или етничка припадност. Имено, општината 

издвојува 15.650.000,00 денари за трансфери до невладини организации и користи еднаков третман за 

сите при распределбата на овие буџетски средства.  

Исто така, би сакале да ве информираме дека во рамки на Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2022 година објавена со Решение број 09-7180/2 од 

31.12.2021 година предвидени се активности за асфалтирање на улиците “Панко Брашнаров” и “Широк 

Дол”, кои всушност се прифатени како ваши предлози за подобрување на условите во ромските 

населби.  Истите ќе бидат предмет на реализација во тековната година, согласно условите на терен.  

 

Во прилог електронска копија од усвоениот буџет на општината за 2022 година.  

 

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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