ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ОПШТИНА СТРУГА
LISTA E INFORMATAVE ME KARAKTER PUBLIK NË KOMUNËN E STRUGËS
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Урбанистички планови - Plane urbanistike
Градинки – Çerdhe
Основни и средни училишта – Shkolla fillore dhe të mesme
Културни и спортски манифестации – Manifestime kulturore dhe sportive
Јавни претпријатија – Ndërmarje publike
Данок на имот – Tatim mbi pronë
Данок на промет на недвижности – Tatim mbi qarkullim e
patundshmërisë
8. Комунална такса од фирми – Taksa komunale për firma
9. Сектор за инспекциски надзор – Sektori për mbikëqyrje inspekcionale
10. Буџет - Buxheti
11. Завршна сметка – Llogaria përfundimtare
12. Барање за финансиски средства – Kërkesë për mjete financiare
13. Образец за упис во Регистарот на туристички водичи и придружници –
Kërkesë për regjistrim në regjistrin e ciceronëve dhe shoqëruesve turistikë
14. Образец – Барање за минимални технички услови и категоризација –
Kërkesë për kushte minimale teknike dhe kategorizim
15. Образец – Барање за одјавување од Регистарот за категоризација –
Kërkesë për çregjistrim nga regjistri i kategorizimeve
16. Образец – Барање за нормативи за храна и пијалоци – Kërkesë për
normativa të ushqimit dhe pijeve
17. Образец – Пополнување на статистички туристички податоци –
Plotësimi i të dhënave statistikore turistike
18. Образец – Одредување и плаќање на туристичка такса – Përcaktimi dhe
pagesa e taksës tursitike
19. Комисии за туризам – Совет на Општина Струга – Komisione për turizam
– Këshilli i Komunës së Strugës

20. Комисија за категоризација на куќи, апартмани и соби – Komisioni për
kategorizim shtëpi, apartamente, dhoma
21. Регистар за туристички водичи – Regjistri i cicëronëve turistik
22. Регистар на физички лица кои обезбедуваат услуги на сместување на
туристи во куќи, соби и апартмани – Regjistri i personave fizik që japin
shërbime për akomodim të turistëve në shtëpi, dhoma dhe apartamente
me qera
23. Регистар на физички лица кои вршат туристичка дејност – Regjistri i
personave fizikë që kryejnë veprimtarë turistike
24. Совет на Општина Струга - Këshilli i Komunës
25. Службени гласници - Informatori zyrtar
26. Документи од областа на јавните набавки – Dokumente për furnizime
publike
27. Податоци од Одделение за управување со човечки ресурси – Dhëna
nga njësia për administrim me resurse njerëzore
28. Податоци од Одделение за животна средина - Dhëna nga njësia për
mbrojtje të mjedisit jetësor
29. Податоци од Одделение за ЛЕР – Dhëna nga njësia zhvillim ekonomik
lokal
30. Податоци за Територијална противпожарна единица – Njësia
territoriale zjarrfikëse
31. Податоци од Одделение за внатрешна ревизија – Njësia për revizion të
brendshëm

