Листа на информации од јавен карактер со кои располага Центарот за
управување со кризи
•

Информации во врска со закони и подзаконски акти објавени во Службен
весник, а кои се во надлежност на Центарот за управување со кризи (ЦУК),
како и закони кои се во допир со законот за управување со кризи;

•

Информации во врска со сите интерни акти на ЦУК кои не се класифицирани;

- Уредба за определување на подрачјето што го опфаќаат регионалните центри
за управување со кризи;
- Уредба за видот на податоците и информациите, начинот и постапката на
нивно доставување до ЦУК;
- Уредба за знаци за тревожење;
- Правилник за формата и содржината на образецот на регистрацијата на
инспекторот за управување со кризи и начинот на нејзино издавање и одземање;
- Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање на
одобрение – пропусница за движење и работа во подрачјата зафатени со кризна
состојба и начинот на нејзиното издавање;
- Останати интерни акти на ЦУК кои не се класифицирани;
•

Информации и податоци за начинот и текот на постапката за засновање на
работен однос по разни основи (со или без објавување на јавен оглас);

•

Информации и податоци за начинот и видот на стручно оспособување на
вработените во ЦУК (изучување на странски јазици, обука, семинари и др.);

•

Постапка за престанок на работен однос по основ на пензионирање на
работници во ЦУК;

•

Постапка за остварување права од работен однос (годишен одмор, платено
односно неплатено отсуство);

•

Информации за вид и број на парнични постапки каде во својство на тужена
страна се јавува ЦУК;

•

Постапката за јавните набавки во ЦУК, која се спроведува од посебно
формирани комисии во министерството за спроведување на јавните набавки
согласно законот за јвни набавки;

•

Информации за настани кои можат да го загрозат животот и здравјето на
луѓето и материјалните добра со кои располагаат, а кои се доставуваат,
обработуваат и користат во Центарот за управување со кризи согласно
Уредбата за видот на податоците и информациите, начинот и
постапката на нивно доставување до ЦУК

