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ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ 

НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 
Информации со кои располага Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до 
барателите се следните: 
 
 1. Информации за работата на Директорот на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион  
- Решенија, заклучоци, програми, одлуки и информации согласно 
надлежностите утврдени со закон;  
 
2. Информации за работата на Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион  
- Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите 
утврдени со закон;  
- Заклучоци, предлози, ставови, мислења, одлуки;  
 
3. Информации за работата на одделение за имплементација на проекти и 
меѓународна соработка 
- Информации за извештаи и друга документација што се поднесува до 
странските и до меѓународните донатори и организации; 
 
4. Информации за работата на одделение за меѓуопштинска координација 
и административни работи 
- Информации наменети за јавноста и медиумите; 
- Информации за текот на имплементацијата на проектите; 
- Информации за воспоставена меѓуопштинска соработка; 
- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и информации поврзани со работата 
на Одделението од областа на правните работи, општите работи, слободен 
пристап до информации од јавен карактер, акти од доменот на управување со 
човечки ресурси; 
- Годишни извештаи, завршни сметки, постапки, тендерски документации, 
договори и други прашања во постапките за јавна набавка; 
 
5. Информации за одделение - Бизнис Центар за поддршка и 
консултативни услуги за мали и средни претпријатија на Југоисточниот 
плански регион 
- Информации за давање на услуги на бизнис секторот;  
- Информации за распишани јавни повици; 
- Информации за информативни настани, средби и обуки од областа на   
иновациите и технолошкиот развој; 
- Информации за извршени анализи на пазарот на трудот; 
 
6. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на 
имателот на информации. 

  


