
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ 

од јавен карактер на Општина Теарце 

 

 

Врз пснпва на член 20 и 9 пд Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер („Сл. весник на 

Р.С.М. бр.101/2019),  Градпначалникпт на Општина Теарце пбјавува списпк на јавни инфпрмации : 

1. Инфпрмации сп кпи распплага Општина Теарце , а кпи се утврдени какп инфпрмации пд јавен карактер, 

се следните: 

-Оснпвните ппдатпци за Општината и прганите на ппштината; 

- Инфпрмации за рабптата на Градпначалникпт; 

- Инфпрмации за рабптата на Спветпт на ппштината; 

- инфпрмации за рабптата на ппштинската администрација преку сектприте и пдделенијаta; 

2.  Инфпрмациите пд јавен карактер се дпбиваат преку aктите и ппстапките за спрпведуваое на 

надлежнпстите на прганите на ппштината и тпа: 

 Општи акти 

- Статутoт;  

- Делпвникot на Спветпт на Општината;  

- Прпграмаta за рабптата на Спветпт на Општината; 

- Буџетot на Општината;  

- Одлукаta за извршуваое на буџетпт на Општината; 

- Кварталните извештаи за извршуваое на Bуџетпт на ппштината;  

- Гпдишniot план за јавни набавки;  

- Одлукаta за прганизираое на ппштинската администрација; 

- Правилникot за систематизација на рабптните места вп ппштинската администрација; 

- Прпграмаta за уредуваое на градежнптп земјиште;  

- Прпграмаta за изградба и пдржуваое на улици и патишта;  

- Прпграмаta за израбптка на урбанистички планпви вп ппштината 

 Поединечни акти 

- Одлуки, rешениjа и yаклучпци дпнесени пд страна на градпначалникпт и Спветпт 

 Постапки 

- јавните набавки;  

- усвпјуваое на урбанистичките планпви ( ГУП, ДУП,УП); 

 - ппстапката за дпбиваое на услпви за градба;  

 - ппстапката за дпбиваое на пдпбрение за градба; 

-Лиценците на автп-такси превпзпт; 

 - записници пд увид на лице местп (пд инспектпратпт) ппстапката за пстваруваое на слпбпднипт 

пристап на инфпрмации.(Штп се пднесува дп ппстапките, се ппдразбира дека, има слпбпден 

пристап за сите акти штп се дел пд ппстапките наведени вп пва тпчка). 

3. Одделениетп преку пвластенипт службеник ja пдржува и ја ажурира листата за инфпрмации . 


