Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер (“Сл. весник на РМ “ бр. 13/06)

Општина Берово изготви

Листа
на информации од јавен карактер во
Општина Берово

Информации со кои располага Општина Берово, а кои се утврдуваат како нформации
од јавен каратер кои ќе бидат дастапни до барателите на информации се следниве:
1. Информации за работата на Советот на општина Берово:
Програми, стратегии, одлуки, решенија;
Заклучоци, иницијативи и препораки;
Информации од работата на комисиите и другите работни тела формирани од
Советот на општина Берово (заклучоци, предлози, мислења, ставови).
2. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Берово:
- Решениа, дозволи, програми, планови, ставови, мислења.
3. Информации од работата на општинската администрација на Општина
Берово:

а. Сектор за правни, финансиски, општествени и и општи работи:
Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на
органите на општина Берово од областа на нормативноправните и општите
работи,
услугите на граѓаните, месната самоуправа, контактите со невладините
организации,
здравствената и социјалната заштита,
културата, образованието и спортот, како и заштитата и спасувањето.
Нацрт-Буџет на општина Берово

Буџет на општина Берово;
Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на општина Берово;
Завршна сметка на Буџетот на општина Берово;
Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данокот на имот,
данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности и
комуналните такси;
Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на локалниот
економски развој.

б. Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина:
Генерален урбанистички план на град Берово;
Детални урбанистички планови за одделни делови на град Берово;
Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени места и вон
населени места на подрачјето на Општина Берово;
Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локалните патишта и
улици, изработката на урбанистички планови, јавното осветлување и одлуки од
областа на комуналиите, локалниот сообраќај, авто-такси превозот на патници
на подрачјето на Општина Берово;
Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштитата на
животната средина;

в. Инспекторат - одделение за инспекциски работи:
Информации за работата на одделението и инспекциските служби од областа на
патниот сообраќај, комуналиите, урбанизмот, заштитата на животната средина,
и образованието

г. Информации за работата на Територијалната професионална противпожарна
единица во Берово.

