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До    

Кристијан Панев 

Ул.,,Кежовица,,бр.20 

 

              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 12-6266/1  поднесено од  Кристијан Панев, за пристап до информации од јавен карактер.  

1. Дали е формиран Локален младински совет во општината? Доколку да, колку членови брои советот? Ве 

молам споделете ја одлуката за формирањето. 

2. Дали има(ло) повик за членови на Локалниот младински совет? 

3. Доколку е формиран Локален младински совет, наведете листа од членовите и наведете од каква форма 

на младинско организирање доаѓаат членовите на советот? (младински органозации, организации за 

млади, студентски организации, политички подмладок итн.) 

4. Дали е формирана канцеларија за млади во рамки на општината? Доколку да споделете ја одлуката за 

нејзино формирање во прилог. 

5. Дали е назначен службеник за млади во општината? Доколку да споделете ја одлуката за негово 

именување. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Кристијан Панев  поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено под број 

12-6266/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Дали е формиран Локален младински совет во општината? Доколку да, колку членови брои советот? Ве 

молам споделете ја одлуката за формирањето. 

http://www.stip.gov.mk/
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2. Дали има(ло) повик за членови на Локалниот младински совет? 

3. Доколку е формиран Локален младински совет, наведете листа од членовите и наведете од каква форма 

на младинско организирање доаѓаат членовите на советот? (младински органозации, организации за 

млади, студентски организации, политички подмладок итн.) 

4. Дали е формирана канцеларија за млади во рамки на општината? Доколку да споделете ја одлуката за 

нејзино формирање во прилог. 

5. Дали е назначен службеник за млади во општината? Доколку да споделете ја одлуката за негово 

именување. 

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

1. Општина Штип ја започна постапката за формирање на Локален младински совет . По објавениот 

конкурс, вчера се одржа состанок со членовите на иницијативниот одбор по што ќе биде распишан 

Јавен  повик за членови на Собрание на локален младински совет Општина Штип. 

2. Повокот ќе биде објавен наскоро. 

3. Се уште тече постапката за формирање. 

4. Канцеларија за млади во рамки на општината се уште не е формирана. 

5. Назначен е службеник за млади. 

  

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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