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                                                                                                                 Број 12-7571/2 30 декември   2022 година                                                                                                                                       

До    

ИСИЕ институт 

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 12-7571/1  поднесено од  ИСИЕ институт, за пристап до информации од јавен карактер.  

1.  Дали јавните претпријатија чии основачи сте , доставуваат тримесечни извештаи согласно со член 

5 од Законот за јавните претпријатија во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето? Ве молиме 

доставете ни архивски број на прием на материјалот .  

2. Дали на вашата интернет страница се објавени тромесечните извештаи како и годишните сметки и 

финансиските извештаи согласно член 5 од Законот за јавни претпријатија? Ве молиме доставете 

ни линк од објавата.  

3. Дали и колку согласности имате доставено во периодот 2022, 2021 и 2020 година врз основа на 

членот 11 од Законот за јавните претпријатија по однос на следните акти: Актот за употреба на 

средствата остварени со работењето на јавното претпријатие и покривањето на загувите, Актот 

за задолжување на јавното претпријатие, Актот со кој се утврдуваат цените на производите и 

услугите што јавното претпријатие ги продава и врши за корисниците  доколку таквите цени не 

се предмет на регилирање од страна на независно регулаторно тело. Актот за утврдување на 

висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното 

претпријатие и Годишната инвестициона програма усогласена со вкупниот стипански развој. Ве 

молиме доставете ни копија од согласностите.  

4. Дали имате разрешено членови на управниот одбор на јавното претпријатие во периодот 2022, 

2021 и 2020 година и по кој основ се разрешени? Ве молиме доставете ни копија од актот со кој 

се врши разрешувањето.  

5. Дали во периодот 2022, 2021 и 2020 година сте постапиле согласно членот 17ѓ од Законот за 

јавните претпријатија и сте разрешиле членови на управниот одбор поради недавање на 

согласност на годишната сметка и на извештајот за работење на јавното претпријатие? 

http://www.stip.gov.mk/
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6. Ве молиме доставете ни линк од објавата на биографиите на членовите на управниот одбор 

согласно член 17-г од Законот за јавни претпријатија. 

7. Дали     имате посебни интерни акти и документи за пријавување и процена на судир на интереси 

согласно со член 18 од  Законот за јавни претпријатија?     Ве молиме доколку имате, доставете 

ни копија.                                                                                                                       

8. Дали и колку случаи на пријава на судир на интереси согласно со член 18 од  Законот за јавни 

претпријатија сте имале во периодот 2022, 2021 и 2020 година?                                              

9. Дали подготвувате годишни планови за проценка на ризици од корупција во кои сте вклучиле и 

соодветни одредби за јавното претпријатие чиј основач сте во периодот 2022, 2021 и 2020 

година?  Доколку имате такви акти, ве молиме доставете ни копија.      

10. Како ја оценивате соработката со управниот одбор на јавното претпријатие во  периодот 2022, 

2021 и 2020 година?       

11.   Како ја оценивате соработката со директорот  на јавното претпријатие во  периодот 2022, 2021 

и 2020 година?       

12. Дали остварувате   редовни средби  со директорот и членови на  управниот одбор на јавното 

претпријатие во  периодот 2022, 2021 и 2020 година?   Доколку остварувате средби, дали се 

работи за официјални средби на кои се води записник? Колку често се остваруваат овие средби?     

                                                                                                

                                                                   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

      ИСИЕ институт поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер  заведено под 

број 12-7571/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

1. Дали јавните претпријатија чии основачи сте , доставуваат тримесечни извештаи согласно со член 

5 од Законот за јавните претпријатија во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето? Ве молиме 

доставете ни архивски број на прием на материјалот .  

2. Дали на вашата интернет страница се објавени тромесечните извештаи како и годишните сметки и 

финансиските извештаи согласно член 5 од Законот за јавни претпријатија? Ве молиме доставете 

ни линк од објавата.  

3. Дали и колку согласности имате доставено во периодот 2022, 2021 и 2020 година врз основа на 

членот 11 од Законот за јавните претпријатија по однос на следните акти: Актот за употреба на 

средствата остварени со работењето на јавното претпријатие и покривањето на загувите, Актот 

за задолжување на јавното претпријатие, Актот со кој се утврдуваат цените на производите и 

услугите што јавното претпријатие ги продава и врши за корисниците  доколку таквите цени не 

се предмет на регилирање од страна на независно регулаторно тело. Актот за утврдување на 

http://www.stip.gov.mk/
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висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното 

претпријатие и Годишната инвестициона програма усогласена со вкупниот стипански развој. Ве 

молиме доставете ни копија од согласностите.  

4. Дали имате разрешено членови на управниот одбор на јавното претпријатие во периодот 2022, 

2021 и 2020 година и по кој основ се разрешени? Ве молиме доставете ни копија од актот со кој 

се врши разрешувањето.  

5. Дали во периодот 2022, 2021 и 2020 година сте постапиле согласно членот 17ѓ од Законот за 

јавните претпријатија и сте разрешиле членови на управниот одбор поради недавање на 

согласност на годишната сметка и на извештајот за работење на јавното претпријатие? 

6. Ве молиме доставете ни линк од објавата на биографиите на членовите на управниот одбор 

согласно член 17-г од Законот за јавни претпријатија. 

7. Дали     имате посебни интерни акти и документи за пријавување и процена на судир на интереси 

согласно со член 18 од  Законот за јавни претпријатија?     Ве молиме доколку имате, доставете 

ни копија.                                                                                                                       

8. Дали и колку случаи на пријава на судир на интереси согласно со член 18 од  Законот за јавни 

претпријатија сте имале во периодот 2022, 2021 и 2020 година?                                              

9. Дали подготвувате годишни планови за проценка на ризици од корупција во кои сте вклучиле и 

соодветни одредби за јавното претпријатие чиј основач сте во периодот 2022, 2021 и 2020 

година?  Доколку имате такви акти, ве молиме доставете ни копија.      

10. Како ја оценивате соработката со управниот одбор на јавното претпријатие во  периодот 2022, 

2021 и 2020 година?       

11.   Како ја оценивате соработката со директорот  на јавното претпријатие во  периодот 2022, 2021 

и 2020 година?       

12. Дали остварувате   редовни средби  со директорот и членови на  управниот одбор на јавното 

претпријатие во  периодот 2022, 2021 и 2020 година?   Доколку остварувате средби, дали се 

работи за официјални средби на кои се води записник? Колку често се остваруваат овие средби?     

Општина Штип  како имател на бараната информација, односно надлежните  одделенија  Ви 

доставува одговор во прилог.  

1. Јавните претпријатија чии основачи е општина Штип , доставуваат тримесечни извештаи 

согласно со член 5 од Законот за јавните претпријатија. Последните се однесуваат на 

периодот 01.07 до 30.09. 2022 година и се со приемен број на општината  08-6610/14 на ЈП 

Стипион , и 08-6768/1 на ЈП Исар за истиот период.   

2. https://stip.gov.mk/javni-pretprijatija/ 

http://www.stip.gov.mk/
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3. Сите Одлуки на Совет за определување на цени на услуги се објевени во Службен гласник 

и Ви се достапни на следниот линк: https://stip.gov.mk/sluzben-glasnik/. 

4. Ви доставувам копија од Решение за именување и разрешување на членови на управен 

одбор.  

5. За наведениот период нема разрешувања. 

6. Биографиите на членовите на управниот одбор не се објавени на официјалната веб страна.  

7. Нема посебни акти, регулирано е со закон. 

8. Нема пријави за судир на интереси. 

9. За 2022г. изготвивме Програма за борба против корупција која е усвоена од страна на 

Советот на општина Штип. Програма е објавена на официјалната веб страна на општина 

Штип. 

10. Соработката со управните одбори на двете јавни претпријатија е позитивна.  

11. Соработката со директорите  на двете јавни претпријатија е позитивна.  

12. Работни средби се одржуваае еднаш неделно, не се води официјален записник.  

 

Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  

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