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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 12-6901/1  поднесено од  Кристијан Панев, за пристап до информации од јавен карактер.  

1. Дали се спроведени консултации за  Локална стратегија за  млади?  

2. Дали е усвоена  стратегија за  млади? Доколку да, споделете ја стратегијата во прилог 

3. Дали се направени акциски планови за неа? Доколку да, споделете го акцискиот план за 2022 година. 

4. Доколку не е усвоена, дали и кога се планира за почне процесот? 

5. Дали е формиран младински центар во општината? Доколку да споделете ја одлуката за неговото 

формирање во прилог. 

6. Доколку е формиран младински центар, дали се креирани програми? Доколку да, споделете ја 

програмата на младинскиот центар. 

7. Доколку е формиран младински центар, дали истиот го води организација? Доколку да,наведете ја 

организацијата.  

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

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

12-6901/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Дали се спроведени консултации за  Локална стратегија за  млади?  

http://www.stip.gov.mk/
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2. Дали е усвоена  стратегија за  млади? Доколку да, споделете ја стратегијата во прилог 

3. Дали се направени акциски планови за неа? Доколку да, споделете го акцискиот план за 2022 година. 

4. Доколку не е усвоена, дали и кога се планира за почне процесот? 

5. Дали е формиран младински центар во општината? Доколку да споделете ја одлуката за неговото 

формирање во прилог. 

6. Доколку е формиран младински центар, дали се креирани програми? Доколку да, споделете ја 

програмата на младинскиот центар. 

7. Доколку е формиран младински центар, дали истиот го води организација? Доколку да,наведете ја 

организацијата.  

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

1. Локалната стратегија за млади е креирана во 2019 година и при нејзиното креирање се 

спроведени сите законски постапки. 

2. Локалната стратегија за млади е усвоена и е објавена на официјната веб страна на Општина Штип. 

Достапна е на следниот линк: https://stip.gov.mk/sovet-na-mladi/ 

3. Не се направени акциски планови.  

4. Формиран е младински центар – Млади Хаб. 

5. Програма за млади ќе биде изготвена по формирањето на Совет на млади во општината.  

6. Младинскиот центар го води Фондацијата за развој на локалната заедница. 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  

 

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

