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ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ 

ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

Информации со кои располага Општина Валандово, а кои се утврдуваат 

како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:  

1. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Валандово  

 - Решенија, заклучоци, програми, дозволи, одлуки и информации согласно 

надлежностите утврдени со закон;  

  

2. Информации за работата на Советот на Општина Валандово  

 - Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно 

надлежностите утврдени со закон;  

- Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот 

на Општина Валандово;  

- Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки.  

  

3. Информации од работата на општинската администрација на Општина 

Валандово  
  

- Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат 

од областа на работењето на општинската администрација.  

  

4. Одделение за правни и општи работи, јавни дејности и човечки 

ресурси:  
  

- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со 

работата на Одделението од областа на нормативно правните работи, општите 

работи, јавни дејности (образование, култура, спорт, социјална заштита), 

јавното осветлување, давање на услуги на граѓаните во управната постапка, 

слободен пристап до информации од јавен карактер, акти од доменот на 

управување со човечки ресурси  

   

5. Одделение за финансиски прашања и јавни набавки:  
  

- Буџет, измени и дополнувања на Буџетот  на Општина Валандово;  

- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Oпштина Валандов;,  

- Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово;  

- Завршни сметки, квартални извештаи за извршување на Буџетот на 

Општина Валандово; 

 - Решенија за: данок на имот, комунални такси (фирмарина, урбана опрема); 
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- Решенија за: данок на промет на недвижности, физичка делба, наследство 

и подарок;  

- Постапки, тендерски документации, договори и други прашања во 

постапките за јавна набавка.  

  

6. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната  

    средина и локален економски развој 

- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон 

населени места на подрачјето на Општина Валандово; 

- Детални урбанистички планови; 

- Изводи од УП; 

- Градежни дозволи; 

- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање; 

- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка;  

- Годишни програми за уредување на градежното земјиште, за урбанистичко 

планирање, за поставување на урбана опрема, за изградба на локални 

патишта и улици;  

- Лиценци за превоз; 

- 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;  

- Договори и пресметки за уредување на градежно земјиште; 

- Програми, планови, одлуки и други акти поврзани со економски развој,  

 

7. Одделение за инспекциски надзор – инспекторат   

- Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските 

служби  

8. Одделение за внатрешна ревизија  

- Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на 

работењето на одделението.  

9. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на 

имателот на информации.  

10. Територијална противпожарна единица Валандово  

- Информации поврзани со работата на ТППЕ  
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