ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Информации со кои располага Општина Битола, а кои се утврдуваат како информации
од јавен карактер достапни до барателите се следните:
1. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Битола
-

Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите
утврдени со закон,

2. Информации за работата на Советот на Општина Битола
-

Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите
утврдени со закон,
Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина
Битола,
Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки,

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина Битола
-

Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа
на работењето на општинската администрација

4. Сектор за правно-нормативни, административни и општи работи:
-

Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со работата на
Секторот од областа на нормативно правните работи, општите работи, давање на
услуги на граѓаните во управната постапка

5. Сектор за финансиски прашања:
-

Буџет, измени и дополнувања на Буџетот на Општина Битола,
Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Oпштина Битола,
Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општина Битола,
Завршни сметки, квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Битола
Решенија за: данок на имот, комунални такси (фирмарина, музика, урбана опрема)
Решенија за: данок на промет на недвижности, физичка делба, наследство и подарок
Договори и пресметки за уредување на градежно земјиште

-

Постапки и договори и други прашања во постапката за јавни набавки и тендерска
документација утврдени со Закон

6. Сектор за економски развој, јавни дејности и информатичка технологија
-

Прашања, одлуки и решенија поврзани со одделението за економски развој,
одделението за информатичка технологија и јавни дејности
Прашања, одлуки, решенија, програми
и други акти кои се однесуваат на
предучилишно воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија,
социјална заштита, еднакви можности и дискриминација

7. Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање,
заштита на животна средина, комунални дејности и уредување на градежно
земјиште
-

Детални урбанистички планови,
Градежни парцели, урбани блокови и опфатите на ДУП - овите,
Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени
места на подрачјето на Општина Битола,
Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање,
Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка,
Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локални патишта и улици,
јавното осветлување,
Планови, одлуки,програми од областа на комуналните дејности,
Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, одлуки,
решенија и други управни акти од областа на животната средина,

8. Сектор – општински инспекторат
-

Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските служби

9. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
- Одлуки, Правилници, решенија, програми, информации од областа на работењето на
секторот.

10. Сектор за внатрешна ревизија
- Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на работењето на
секторот
11. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информации.

12. Територијална противпожарна единица Битола
-

Информации поврзани со работата на ТППЕ

Обрасци:
-

Образец на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер
Образец на жалба

Прописи:
-

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на
РМ“бр.13/2006 година),
Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер („Службен весник на РМ“ бр.86/2008 година),
Закон за изменување и дополнување на законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.6/2010 година),
Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер(„Службен весник на РМ“ бр.42/2014 година).

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен
карактер
http://www.komspi.mk/

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во општина Битола
Евгенија Бекташ Јосифовска
071 285 656
e-mail: e.b.josifovska@hotmail.com

