
                                               

 
         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Врз основа на  член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер (Сл. Весник на Р. Македонија бр.13/2006, бр.86/2008 и бр.6/2010), Советот на 
Општина Илинден на седница одржана на 28.09.2010 година  утврди: 
 

Л И С Т А  
на информации од јавен карактер на Општина Илинден 

 

I. Информации со кои располага Општина Илинден, а кои се утврдуваат од јавен 
карактер и кои ќе бидат достапни до барателите на информациите се следните:  

 
1.Акти на Општината:  
- Статут на Општина Илинден; 
- Деловник за работа на Советот на Општина Илинден; 

 

2.  Информации од  работата на Советот на Општина Илинден: 
    - Одлуки, Решенија, Заклучоци, Иницијативи, Препораки; 
 - Предлог програми, Програми, Стратегии, Информации; 
 - Информации од работењето на Комисиите и другите тела формирани од  
Советот на Општина Илинден (предлози, заклучоци, мислења); 
 

3. Информации од областа на работата на Градоначалникот на Општина 
Илинден   
 - Акти, Решенија, Одобренија, Планови, Програми, Информации. 
 

4. Информации од работата на Општинската администрација на Општина 
Илинден 

 

4.1 Информации од областа на Одделението за подршка на 
Градоначалникот, нормативно правни и општи работи : 
 

    - Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на 
органите на општина Илинден и Градоначалникот на општината од областа на 
нормативно правните и општи  работи.  

 

4.2 2  Информации од областа на Одделението за финансиски прашања: 
 -  Буџет на Општина Илинден; 

      -  Нацрт буџет на Општина Илинден; 
-  Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Општината; 
-  Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општината; 
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на имот, 

данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности и комуналните такси; 
-Отворени повици и тендерска документација за јавни набавки. 
 
 

4.3 Информации од областа на Одделението за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животна средина: 

- Годишна програма за изработка на урбанистички планови и локално 
урбанистичко планска документација на подрачјето на општина Илинден; 

- Годишна програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Илинден; 



- Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден; 

- Годишна програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување 
на подрачјето на општина Илинден 

- Одлуки за утврдување и донесување на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Илинден; 

- Постапки за донесување на локално планска урбанистчка документација и 
урбанистички планови; 

- Постапки за спроведување на стратешка оцена за влијание на животната 
средина на урбанистичките палнови на подрачјето на општина Илинден; 

- Постапки за издавање на Извод од урбанистички палнови; 
- Постапки за издавање на Решенија за локациски услови; 
- Постапка за издавање Одобренија за градење; 
- Други постапки утврдени со закон за градење; 
- Постапки за издавање дозволи во согласност со Закон за јавни патишта; 
- Увид во комплетна техничка документација (идејни и основни проекти, ревизии, 

елаборати, и слично), локално урбанистичка планска документација и урбанистички 
планови. 

 

4.4 Информации од областа на Одделението за локален економски развој: 
    - Програми за изградба и за одржување на комуналната и социјалната 
инфраструктура во општината и соработка со јавни општински установи во општината за 
остварување на надлежности на општината во делот на образованието и детската 
заштита; 
 - Стратешки документи, програми, одлуки и решенија од областа на локалниот 
економски развој. 

 
4.5 Информации од областа на Одделението за инспекцискиот надзор – 

Инспекторат:  
- Информации за работата на Одделението за инспекциски надзор од областа на 

урбанизмот, животната средина, образование, комунални работи ; 
 - Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштита на 
животната средина  и јавна чистота. 
 
 4.6 Информации од областа на Одделението за управување со човечки 
ресурси: 
 - Одлука за организирање, делокруг и начинот на извршување на работните 
задачи на Општинската администрација; 

-  Правилник за систематизација на работните места; 
- Одлуки за работа во неработни денови  
-  Одлука за работно време. 

 
  II. Листата на информации од јавен карактер ќе биде објавена на огласна табла 
во Општината, ВЕБ страницата на Општината и Службен гласник на Општина Илинден.  

III. Листата на информации од јавен карактер на општина Илинден, стапува во 
сила осмиот ден по објавувањето во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
Архив.бр. 07-1704/13                       Совет на општина Илинден 
  Од 28.09.2010 год.                                       Претседател 
                                                                                               Марјан Милошевски, с.р 
 


