
Л И С Т А 
на информации од јавен карактер 

на Општина Петровец 
 
Информации со кои располага Општина Петровец, а кои се утврдуваат 
како информации од јавен карактер достапни до барателите се 
следните:  
 
1. Акти на Општината:  
1.1 Статут на Општина Петровец.  
1.2 Деловник за работа на Советот на Општина Петровец. 
 
2. Информации од областа на Советот на Општина  Петровец:  
2.1 Одлуки, решенија, заклучоци, иницијативи, препораки. предлог  
програми, програми, стратегии и други акти и информации согласно  
надлежностите утврдени со закон.  
2.3 Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на  
Советот на општината.  
 
3. Информации од областа на Градоначалникот на Општина Петровец: 
3.1 Решенија, одобренија, одлуки и други информациии согласно 
надлежностите утврдени со закон.  
 
4. Информации од работата на Општинската администрација на 
Општина Петровец 
 
4.1 Информации од областа на Сектор за општи и правни работи,  
финансиски прашања и локален економски развоj:  
- Одлуки, решенија, програми, акциски планови, заклучоци, договори и 
други акти поврзани со работата на органите на општината од областа на 
нормативно правните и општите работи, услугите на граѓаните и месната 
самоуправа.  
- Правилник за внатрешна организација и правилник за систематизација на 
работните места во општината и др. правилници согласно надлежностите 
утврдени со закон.  
- Буџет на општината и одлуки поврзани со донесување на буџетот на 
Општината;  
  
Завршни сметки и квартални извештаи за извршување на буџетот на 
Општината ;  
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на 
имот, данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности 
и комуналните такси;  



- Стратешки документи, програми, одлуки, решенија, и други акти кои се 
однесуваат на економскиот развој и јавните дејности, предучилишно 
воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија, 
социјална заштита, здравството, слободниот пристап до информациите од 
јавен карактер, еднакви можности и дискриминација.  
- Прашања, правилници, одлуки, решенија, програми и други информации 
од областа на човечките ресурси во општината.  
- Јавни набавки (постапки, договори и други прашања во постапките за 
јавни набавки утврдени со закон);  
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.  
 
4.2. Информации од областа на Секторот за урбанизам, комунални 
работи,  
сообраќај и заштита на животна средина:  
- Генерален урбанистички план за подрачјето на Општина Петровец.  
- Детални урбанистички планови за подрачјето на Општина Петровец.  
- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон 
населени места на подрачјето на Општина Петровец.  
- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање.  
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на 
сообраќајот согласно надлежностите утврдени со закон.  
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на 
заштита на животната средина согласно надлежностите утврдени со закон.  
- Програми, одлуки, извештаи и други акти за уредување на градежно 
земјиште, локални патишта и улици, водоводи, одведување на отпадни 
води, јавно зеленило, јавна чистота и јавно осветлување согласно 
надлежностите утврдени со закон.  
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.  
 
5. Информации, ставови, мислења, правилници, управни акти и други 
информации од областа на работата и надлежностите на 
инспекцискиот надзор во општината утврден со Закон.  
- Завршни сметки и квартални извештаи за извршување на буџетот на 
општината ;  
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на 
имот, данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности 
и комуналните такси;  
- Стратешки документи, програми, одлуки, решенија, и други акти кои се 
однесуваат на економскиот развој и јавните дејности, предучилишно 
воспитание, образование, спорт, култура, млади, граѓански здруженија, 
социјална заштита, здравството, слободниот пристап до информациите од 
јавен карактер, еднакви можности и дискриминација.  



- Прашања, правилници, одлуки, решенија, програми и други информации 
од областа на човечките ресурси во општината.  
- Јавни набавки (постапки, договори и други прашања во постапките за 
јавни набавки утврдени со закон);  
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.  
 
4.2. Информации од областа на Секторот за урбанизам, комунални 
работи,  
сообраќај и заштита на животна средина:  
- Генерален урбанистички план за подрачјето на општина Петровец.  
- Детални урбанистички планови за подрачјето на општина Петровец.  
- Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон 
населени места на подрачјето на општина Петровец.  
- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање.  
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на 
сообраќајот согласно надлежностите утврдени со закон.  
- Програми, стратешки документи, одлуки и други акти од областа на 
заштита на животната средина согласно надлежностите утврдени со закон.  
- Програми, одлуки, извештаи и други акти за уредување на градежно 
земјиште, локални патишта и улици, водоводи, одведување на отпадни 
води, јавно зеленило, јавна чистота и јавно осветлување согласно 
надлежностите утврдени со закон.  
- Решенија, заклучоци и други акти од водење на управна постапка.  
 
5. Информации, ставови, мислења, правилници, управни акти и други 
информации од областа на работата и надлежностите на 
инспекцискиот надзор во општината утврден со Закон.  


