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1. ПОЧЕТОК НА МОНИТОРИНГОТ  

 
По одржаната обука за набљудувачите на 23.12.2015,на 01.01.2016 започна да се развива 

проектот „ МОНИТОРИНГ НА ТРОШЕЊАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 

ПРЕДИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ ПЕРИОД“ ОД СТРАНА НА Transparency International 

Macedonia  и ЦЕА-Центарот за економски анализи со поддршка од 8 локални 

организации. Целиот процес се следи преку работата на ТИМ и ЦЕА и локалните 

организации, следењето на прес-клипингот од овластената агенција и поднесување на 

дневни извештаи за настаните низ медиумите и секако online мониторинг преку бројните 

алатки (документи, бази на податоци, ексел алатки) прашалници и обрасци за мониторинг 

на локално и централно ниво за следење на трошоците на активности на политичките 

партии.   

 
2. КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 

 
 
Според законската регулатива, Изборниот законик, за потребите на проектот подготвен е 
календар со клучните датуми поврзани со Парламентарните избори закажани за 
24.04.2016 година. 
 
 
Датум Активност 
Најрано 25.01.2016 – најдоцна 
14.02.2016 

Распишување на Избори 

Најрано 27.01.2016 – најдоцна 
04.04.2016 

Отварање на посебна трансакциска сметка 

01.04.2016 Објавување на учесници на листи на кандидати 
04.04.2016 Почеток на Изборна кампања 
14.04.2016 Финансиски извештај (приходи/расходи) 
22.04.2016 Предизборен молк 
24.04.2016 Избори 
30.04.2016 Финансиски извештај (приходи/расходи) 
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3. РЕЗИМЕ 

Во месец јануари започна заедничкиот проект „МОНИТОРИНГ НА ТРОШЕЊАТА ОД 

БУЏЕТИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО ПРЕДИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ ПЕРИОД“. Во 

првата недела од мониторингот речиси и немаше позабележителни активности поради 

празничниот период , но во следниот период веќе започнаа неколку активности во однос 

на буџетски трошења, кои секако ги проследивме. Тоа вклучува испраќање на писма за 

барање на податоци од јавен карактер во однос на буџетските програми, национални и 

локални стратегии за трошење(квартални извештаи), одлуки и дозволи за користење на 

јавни површини од Советите на општините, трошењата на политичките партии, начините 

на плаќање и сл. Во соработка со локалните партнери, воспоставивме контакти со 

релевантните институции за прашањата кои се поврзани со буџетските трошења во 

општините кои се мониторираат. 

Општи наоди 

Најголемиот дел од огласите за проектни активности (52% од вкупниот број) доаѓаат од 

Владата на Република Македонија, на второ место се оние од МТСП(26%). Од тоа може да 

се изведат два заклучоци: огромна централизација во планирањето и спроведувањето на 

активностите во овој период од Владата, која објавува дел од објавените проекти во 

однос на другите буџетски корисници и ад хок решенија кои не се покриени во 

планирањето на соодветниот буџет. 

Мал дела од објавите содржат податоци за изворот на финансирање, како и 

програма/стратегија/план врз кој е заснован предвидениот проект. 

Процентот на објави на буџетските корисници што содржат финансиски податоци, 

анализи или конкретни извори на финансирање, освен МТСП е под 30%. 

Од набљудувањето на структурата на објавите(целите и проектите) на клучните буџетски 

корисници може да се забележи дека фокусот е на: земјоделците и социјално-ранливите 

категории (исто така, на поблаг начин и студентите/пензионерите). 

Посебен заклучок се добива од одговорите на барањата за пристап на информации од 

јавен карактер, од каде што се прикажува деја дел од објавите се поврзани со веќе 

претходно заврчени активности, пред 6 или повеќе месеци ( во случајов исплатата на 

субвенциите), што понатаму влијае врз јавното мислење во предизборниот период. 



   

 

5 

 

Во овие објавинема никакви забелешки за фискални импликации, ризици,анализи на 

профилите на корисниците на услугите и нивните потреби и нема никаква оценка за 

влијанието на законските регулативи. 

 

Буџетски 
корисник 

Вкупен број 
на објави 

Број на објави кои 
содржат 

финансиски 
податоци 

% на содржини 
кои содржат 
финансиски 

податоци 

% на содржини 
кои НЕ содржат 

финансиски 
податоци 

Влада на РМ 85 23 27% 73% 
МТСП 42 19 45% 55% 

МТВ 8 2 25% 75% 
МФ 17 4 24% 76% 

АФПЗРР 3 1 33% 67% 
МЗШВ 5 1 20% 80% 

АП 1 0 0% 100% 
 

ВМРО-ДПМНЕ ги засили активностите во општините/јавните настапи во Штип, Прилеп 

итн.Понатаму ќе се утврди под какви околности политичките партии ги користеле јавните 

површини.Владините и општинските активности за отворање на нови објекти и собирање 

на нови идеи породолжија и понатаму. Има примери за јасни партиски активности со 

мешање на претставници од различни државни власти(судска и извршна)за партиски 

активности(ВМРО-ДПМНЕ). Фросина Ременски( потпретседателка на СДСМ) техничка 

министерка за труд и социјална политика ја посети Струга на 28 јануари ( четврток). Кире 

Наумов, претседателот на Финансискиот комитет на СДСМ и заменик министер за 

финансии во придружба на Цветканка Ласкова, претседателка на Форум на жени на СДСМ 

и Виктор Петрушевски член на Извршниот одбор на СДСМ ги посетија  

Лешок,Доброште,Одри,Гоѓе, Непроштено и Теарце (26.02.2016). Со оглед на тоа што 

посетите беа во работни денови, понатаму ќе откриеме дали биле користени службени 

возила за оваа цел. 

После изјавата на ТИМ ставот на министрите на СДСМ се промени и тие продолжија со 

политички активности во работни денови.   

Североисточен регион (Куманово,Крива Паланка, Кратово)  

Во процесот на следење во  овој регион, за овој период, добивме информација за 

користење на јавна површина(плоштад) во Куманово од локалната организација на СДСМ 
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за прослава на Бадник на 05.01.2016 на која се делеа и подароци( 1 златник и 10 

сребреници).  Ние испративме официјално барање на 15.01.2016 кон Општината- секторот 

надележен за ова прашање  да ни достават податок; дали настанот е планиран во 

годишната програма, колку средства од буџетот се планирани, дали има дозвола и одлука 

од Советот на општината за користење на јавниот простор и начинот на кој е платена таа 

услуга( донација, партиска сметка) за оваа цел. Сѐуште очекуваме официјален допис со 

одговор.  

Источен регион( Штип,Кочани,Карабинци)  

Според огласот на интернет порталот Курир http://bit.ly/1SpNKX5  со наслов:,,Голем 

интерес за новиот проект за млади на дебатата на УМС на ВМРО-ДПМНЕ“ одржан  во 

големата сала во Општина Штип, испративме официјално барање бр.0302-406-2 на 

02.02.2016 од општина Штип за да добиеме податоци за користењето на јавниот простор 

(дозвола, одлука од Совет, начин на плаќање). Добивме повратна информација за овој 

настан на 04.02.106 со писмо бр. 09-120/1, со соодветната дозвола и одлука од Советот на 

општина Штип. Начинот на плаќање е индивидуален од претседателот на УМС на ВМРО-

ДПМНЕ во Штип Дрган Јанев (износот е 1000МКД за еден час). 

На ден 13.01.2016, на локалната ТВ Канал 5 забележавме оглас за вработување во 

градинката„Вера Циривири-Трена“за кој соодветно пративме барање (бр.0302-350 на 

20.01.2016) и во очекување сме на податоците за стратегијата,одлуката од Совет и 

финансиската реализација на огласот.  

Југозападен регион (Струга,Охрид,Македонски Брод)  

Според интернет страната на Министерствотот за транспорт и врски на 10.12.2016 беше 

објавена веста: http://mtc.gov.mk/index.php/media-centar/vesti/595-2015-12-12-11-09-03 

“Реконструкцијата на двата регионални патишта почна Мелнички пат-Центар Жупа и 

Бошков Мост-Дебар“.Од министерството побаравме податоци за програмскиот 

буџет,националната стратегија и финансиската реализација со писмо бр.03-02-306 и во 

очекување сме на нивниот одговор.  
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Пелагониски регион(Битола, Прилеп, Новаци)  

До општина Битола испративме два дописа следејќи ја нивната интернет страна:  

Првото писмо се однесува на „Огласот за набавка на Понуди за геодетски услуги за 

потребите на општина Битола“ (писмо бр.24-215/2015-13.01.2016), на кое добивме одговор 

дека не може да ни ја дадат таа информација, поради тоа што тендерот е сеуште отворен. 

Второто писмо се однесува на „Набавката на промотивен материјал за потребите на 

општината“, објавен на нивната интернет страна(бр.0302-347 на 20.01.2016) на кое 

добивме одговор дека огласот е во фаза на евалуација и не може да ни дадат одговор).  

 

Југоисточен период(Струмица,Гевгелија,Босилово) 

Во Општина Струмица испративме барање бр.03-02-374 на 25.01.2016 врз основа на 

статија објавена на интернет порталот www.strumica.gov.mk-  “Комуналец истури сол и 

песок низ улиците во градот“ и одговорот ( писмо бр.120232/1 на 02.02.2016) е дека тоа е 

предвидено во Програмата за одржување на улиците во градот и локалните патишта во 

општина Струмица за 2015/2016 година со бр.01-980/1 донесена на ден 29.10.2015.  

 

Скопски регион (Центар, Аеродром, Гази Баба) 

Во Скопје,во овој период беше испратено едно писмо до општина Центар, со бр.0302-346 

од 18.02.2016 по повод објавата на медиумите „Кредитот предвиден за катна гаража 

општина Центар ќе го пренамени за изградба на ново училиште“, на кое добивме одговор 

дека претставува дел од Развојната програма за изградба на ОУ во нас.Капиштец, како дел 

од среднорочниот план за програми за развој за период од 2016/17, усвоено од Советот  

на општина Центар на 47-ма седница одржана на 13.11.2015. 

 

Transparency International Macedonia и CEA во соработка со локалните мониторинг 

организации континуирано ги следи сите настани, изјави, прес-конференции, дебати кои 

ја засегаат заедниччката тема. Во овој период испративме БПИЈК до сите општини и 

засегнати институции, кои во следниот период ќе ги објавуваме. 
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СЛЕДЕЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ РАСХОДИ ВО 
ПРЕД – ИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ ПЕРИОД 

 
 

4. МОНИТОРИНГ НА ИНДИКАТОРИ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА БУЏЕТСКИТЕ ТРОШЕЊА НА 
ЦЕНТРАЛНО НИВО 

Значајно зголемување на буџетскиот дефицит во третиот квартал, меѓутоа ако се 
погледне рамномерноста и реализацијата на буџетските дефицити се утврдува дека 
значаен дел од буџетските дефицити биле направени во првиот и во вториот квартал од 
2015 год. 

� Во 2015 год. имаме значајно зголемување на издавањето на државни записи над 
нивното сезонско/вообичаено движење споредено со минатите години и тоа во првите 
три квартали од годината, додека во 4-тиот квартал гледаме намалување на истите. 

� Силниот тренд на задолжување во странство во периодите/годините кога имаме избори 
2009, 2011, 2013, 2014. Истиот тренд се очекува и во изборниот циклус кој следи, 
посебно што од податоците се гледа засилена динамика на странско задолжување во 
третиот и четвртиот квартал 2015 година.  

� Капиталните расходи се значително зголемени споредено со нивното 
вообичаено/сезонско движење, почнувајќи од третиот квартал 2015 година.  

� Зголемување на расходите за социјална помош во месец мај  и во месец септември 2015 
год. 

� Ставката “други трансфери” покажува значајно зголемување над вообичаеното-сезонско 
движење во првата половина од годината.  

� Скокот на расходите за плати и надоместоци  во 3-тиот квартал од 2015 год. Овој скок е 
најголем доколку го погледнеме периодот од 2008 год. 

� Расходите за стоки и услуги за 2015 год. почнувајќи од третиот квартал покажуваат 
значајно зголемување над нивното сезонско движење. 

� Трансферите кон Агенцијата за вработување се зголемуваат почнувајќи од вториот 
квартал 2015 год., кога имаме пораст на расходите за истата.  

� Тренд на зголемување на овие расходите за здравствена заштита над нивното сезонско 
движење почнувајќи веќе од вториот квартал и овој тренд се задржува до крајот на 2015 
год. 
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Значајна нетранспарентност 
во објавите на веб страните на 
мониторираните буџетски 
корисници во однос на 
квантитативи и квалитативни 
податоци за најавените 
проекти. 
Продолжува инертниот тренд 
на буџетските корисници да 
не одговараат навремено или 
да игнорираат делови од 
нашите барања за пристап до 
информации од јавен 
карактер. 

� Забележуваме зголемување на даночните приходи од август до октомври 2015 год., 
додека нивото на реализација на даночните приходи покажува дека веќе во четвртиот 
квартал даночните приходи се помали - помал даночен притисок врз граѓаните. 

� Приходите од ДДВ почнуваат да се зголемуваат од вториот квартал, што е резултат на 
забрзаната економска активност. Треба да напоменеме дека во ова движење на 
приходите од ДДВ има свој удел и повратот на ДДВ кој се прави, а за кој немам 
конкретни информации за износите и времето во кој истиот се реализира.  

�  Административни такси и глоби во 2015 год. почнувајќи од 2 и 3 квартал се намалуваат, 
односно имаме значаен пад на нивната реализација во однос на рамномерно 
очекуваната.  
 
5. ЈАВНИ ОБЈАВИ НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ НА ВЛАДА И СЕЛЕКТИРАНИ БУЏЕТСКИ 

КОРИСНИЦИ  
 

� Само 5% од вкупниот број на објави содржат аналитичко елаборирање на планираните/ 
реализираните активности предмет на објавата. 

� Само во скромен дел од објавите(12% во месец јануари 2016) вклучуваат информации за 
изворите на средства, додека само во 10 % од 
објавите се содржат податоци за 
програмите/стратегиите/плановите врз основа на 
кои го најавуваат или реализираат објавениот 
проект. 

� Во месец јануари 2016 споредено со месец 
Декември 2015, може да се забележи дека бројот 
на објави се намалува (скоро за 1/3) и 
објавувањето на дополнителни квантитативни и 
квалитативни податоци за секоја од објавите од 
мониторирани институции (со исклучок на 
агенцијата за патишта) споредено со претходниот 
месец е намален. 

� Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и Агенција за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој во ниедна од своите објави не вклучиле 
финансиски, податоци и аналитика за објавените активности. Додека во министерството 
за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски дури во 80% од 
објавите нема наведено финансиска конструкција и други квантитативни и квалитативни 
податоци за најавените активности. 

� Доминантен број, односно три четвртини од објавите во овој месец се направени од 
Владата на РМ.  



   

 

10 

 

Значаен дел од трошењата на 
локално ниво во 
мониторираниот период не се 
јасно планирани и утврдени 
во стратешките, програмските 
документи и во буџетот на 
општината. 

� Од мониторингот на таргетот на објавите (односно проектите) на клучните буџетски 
корисници се гледа дека доминантно во фокусот биле: младите, земјоделците и 
социјално ранливите категории (во помала мера и невработените и пензионерите).  

� За време на мониторингот во месец јануари испратени се 5 Барања за пристап до 
информации од јавен карактер кои се однесуваат на трошења од централниот буџет,  за 
кои сеуште се чека одговор -Влада на РМ (3), Министерство за финансии (2). 

� Во тековниот месец добиени се единствено 3 одговори, т.е добиени се информации за 3 
евидентирани трошења,  на БПИЈК кои беа поднесени во претходниот извештаен 
период. Од нив два одговори од министерство за земјоделство шумарство и 
водостопанство и еден одговор од Агенцијата за патишта на РМ. Одговорено е 
позитивно дека планираните трошења се во согласност на програмите и стратегиите на 
институцијата, додека на прашањето дали има направено пресметка за буџетските 
импликации од предвидените трошења  не е добиен никаков одговор . 

 
6. МОНИТОРИНГ НА ТРОШЕЊЕТО НА НИВО НА ЛОКАЛНА ВЛАСТ 

 
� Во овој извештаен период се забележани вкупно 72 трошења, по кои е постапено со 

дополнително прибирање на информации во однос на тие прашања. Две третини од 
регистрираните трошења се однесуваат на капитални вложувања. 

� Најголем број на капитални/оперативни расходи на 
локално ниво биле идентификувани во Охрид, 
Гевгелија, Битола, Прилеп, Куманово, додека 
значително помалку трошења биле идентификувани во 
Гази Баба, Карбинци, Новаци, Кратово, Македонски 
Брод и Чашка – кои доминантно се помали рурални 
населени места (со исклучок на Гази Баба). 

� Во однос на областите на вложувања/буџетските 
трошења како главни се издвојуваат: реновирање/реконструкција на градинки училишта и 
други образовни објекти, реконструкција на патишта и улици и реконструкција на водоводни 
и канализациони мрежи. 

� Од вкупно 24 набљудувани општини во 18 се поднесени барања за пристап до информации 
од јавен карактер. Во извештајниот период, вкупно 46 барања се поднесени по основ на 
евидентираните трошења, а за дел од општините не се евидентирани трошења. 

� За некои општини како што се Куманово, Крива Паланка, Охрид и Аеродром информации 
се добиваат без официјално поднесување на БПИЈК, додека во доминантен дел од 
општините оваа не е случај. 

� Од вкупно евидентираните 72 трошења во набљудуваните општини, за 24 трошења има 
целосни или делумни податоци добиени како одговор на БПИЈК. 
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�  Во однос на содржината на добиените одговори од општините, индикативно е, што 
одредени прашања како на пример: дали пред да се донесе одлука за одредено трошење е 
направена е направена проценка за влијанието на трошењето, прашањето се игнорира од 
страна на надлежните.  

� Најголем дел од идентификуваните капитални и оперативни расходи во општините, или 
63% се предвидени во програмите општините, за 58% имало донесена Одлука од советот на 
општината, додека само половината од нив (50%) биле предвидени во буџетска програма и 
план на општината.  

� Само 8% од идентификуваните трошења се веќе предвидени во сите стратешки и тековни 
документи, додека најголем дел или 2/3 (поточно 67%) биле дел од барем 2 документи. 
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7. НЕДЕЛНИ ИЗВЕШТАИ 

 
 
 
 

Содржина: 4 неделни извештаи 
Период: 01.01.2016-29.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

13 

 

 
 

Североисточен регион (Куманово, Крива Паланка, Кратово) 
Набљудувач: ДРОМ Куманово 
 
- СДСМ 
 
Објава на Facebook страна на Градоначалникот на Општина Куманово два видео спота во 
времетраење од по 90 секунди со наслов „Злоделата на ВМРО - ДПМНЕ“. Општинската 
организација на СДСМ Куманово во комитетската зграда организираше предновогодишен 
коктел, на кој меѓу другите беа присутни и министерот за внатрешни работи и генерален 
секретар на СДСМ, Оливер Спасовски, градоначалникот на Општина Куманово Зоран 
Дамјановски, како и локалната самоуправа и останатото партиско членство. Во 
организација на ОО на СДСМ Куманово, на Бадник со почеток во 21 часот, на градскиот 
плоштад во Куманово имаше големата Бадникова прослава, која беше најавена од 
партискиот портпарол, Сашо Тодоровски. Големата Бадникова прослава започна со 
културно – уметничка програма, (Нино Величковски) и продолжи со палење на 
традиционалниот бадников оган и делење лепчиња со еден златник и десет сребреници, 
околу 100 запалки, календари и сл. финансирани од подржувачи на партијата. 
 
Форумот на жени на СДСМ Крива Паланка спроведуваше хуманитарна акција по повод 
новогодишните и божиќни празници.Оваа акција се состоеше во делење на облека, 
обувки и постелнина. Донирањето и делењето на помошта се спроведува во просториите 
на ОО СДСМ Крива Паланка. Од страна на ОО СДСМ беше организирани скромна божиќна 
прослава во просториите на партијата.Организирање на новогодишна прослава , со околу 
200 симпатизери и граѓани. 
 
 
- ВМРО ДПМНЕ 
 
Организирање на новогодишен коктел во просториите на партијата.На коктелот беа 
поканети членови и новинари. Беа поделени календари на присутните. Имаше околу 150 
присутни. Имаше изработено балони со логото на партијата и знамето на Република 
Македонија. 
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Вардарски регион (Велес, Кавадарци, Чашка) 
Набљудувач: ФОКУС Велес 
 
- ВМРО ДПМНЕ 
 
Во новогодишното обраќање премиерот Никола Груевски  најави нови 1000 вработувања 
во Велес.  
Градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев во прилог на Канал 5 телевизија најави 
дека во јануари ќе биде објавен повик за нови работни места во Велес, потоа дека во 
следната година ќе се работи на нови инфраструктурни објекти, дека ќе се гради 
индустриската зона Мамутчево, дека ќе се прават подготовки за изградба на трет кружен 
тек. По остварената средба со кинескиот амбасадор и посетата на месноста Венуле и 
фабриката за шински возила, Чадиев најави отворање можни нови инвестиции. 
 
Градоначалникот на општина Кавадарци, Александар Панов во свое обраќање најави 
целосна замена на азбестните цевки во градот, потоа дека ќе биде уреден влезот кон 
општина Кавадарци од страна на општина Росоман, во јануари ќе биде распишан тендер 
за изградба на аква парк и дека ќе се гради нова детска градинка. Панов кажа дека ќе 
биде објавен третиот повик за избор на најповолен понудувач за изградба на паркинг во 
кој ќе бидат вработени 20 лица. Исто така ја најави изградбата на патот Крњево-Бохула, 
доградба на гимназијата Добри Даскалов, интервенција на кровот во училиштето Киро 
Спанџов, интервенција во греењето  во училиштето Тоде Хаџитефов, како и изградба и 
поправка на главните улици во општината. Панов  најави и нови инвестиции од 
Кожувчанка, Слога пром, агроберза за откуп на земјоделски производи, Мебел - Ви, Урбан 
инвест, Лукоил  и инвестиции во Дреново, Конопиште и Кавадарци од Унион банк. 
 
 
Пелагониски регион (Битола, Прилеп, Новаци) 
Набљудувач: МКЦ Битола 
 
- ВМРО ДПМНЕ 
 
Во присуство на премиерот Никола Груевски во битолското село Кравари отворена првата 
македонска фабрика за производство на чипс од свеж компир. Ивестицијата вредна околу 
три милиони евра е на наш повратник од Австралија. 
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Во втората недела од Јануари 2015 година продолжија активностите за мониторинг на 
трошоците на политичките партии во политички маркетинг во предизборниот и изборниот 
процес: 
 
 
 

1. Североисточен регион (Куманово, Крива Паланка, Кратово) 

• СДСМ 

Изборните штабови коишто СДСМ Куманово ги отвори ,односно 6 штаба, се со квадратура 

од 20 - 50м2 . Три штаба се во просториите на месните заедници, а останатите на граѓани, 

симпатизери на партијата, кои ослободуваат свој приватен простор без никаква 

надокнада од партијата. 

На facebook страна на ОК Куманово и страната на Градоналачникот има објава за 

Министерот Оливер Спасовски кој обелоденува како ќе се вика програмата со која СДСМ 

ќе излезе пред граѓаните на претстојните предвремени парламентарни избори: "АПСЕЊЕ 

ВО 100 ЧЕКОРИ". Исто така има објава на видо снимено од ТВ Алсат М, на кое се снимени 

граѓани од Пустец, кои кажуваат дека на изборите гласале за Груевски, затоа што 

Градоначалникот така им кажал.  

Објава на линк одhttp://a1on.mk/wordpress/archives/570591 на Лидерот на СДСМ, кој 

реагираше по изјавата на премиерот Никола Груевски кој најави условна оставка. Објава 

на претседателот на ОК Куманово Мартин Костовски за интервјуто на Зоран Заев на ТВ 

Телма (Куманово). 

Изјава на Љупчо Николовски по повод оправдувањето на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство и на директорот на ЈП Македонски Шуми, 

Жарко Караџоски за скандалот со огревното дрво, кое наместо кај граѓаните кои го имаа 

платено, власта го извезе во Грција, е врв во извртувањето на фактите и вистината. 

Изјавата е постирана на facebook страните. Обава на видео за гостувањето на Зоран Заев 

на Канал 5 по социјалните мрежи, но и на страната на партијата. Објава на страните на 
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членови на совет од СДСМ - видео од излагањето на Зоран Заев: „Имаме обврска кон сите 

партиципиенти во овој процес, чесно да пристапиме пред граѓаните, гарантирајќи им 

слободна изразена волја и секако исполнети услови за кристално чисти предизборни и 

изборни активности“(Крива Паланка). 

Објава на facebook страна на ОК Кратово Интервју на Зоран Заев на Канал 5 (Кратово). 

 

• ВМРО ДПМНЕ 

Во оваа фаза ВМРО- ДПМНЕ сѐуште нема отворено штабови низ градот. Премиерот 

Никола Груевски  во близина на наплатната рампа Романовце, изврши увид во 

градежните активности за реализација на проектот за изградба и инсталација на 

електронски систем за наплата на патарини во Република Македонија, инвестиција 

вредна 18,7 милиони евра од кои 2,86 милиони евра се обезбедени од буџетот на 

Р.Македонија, а останатите од Европската банка за обнова и развој.Со Груевски се сретнаа 

претставници и членови на совет од ВМРО ДПМНЕ - Куманово.Средбата Груевски ја 

искористи за средба со граѓаните, медиумска презентација на локалните медиуми и 

најава за планирани активности во наредните години. На локалната телевизија К3 во 

емисијата „Интервју“ во времетраење од 50 минути присуствуваше Влатко Ѓорчев ,кој во 

емисијата ги презентираше досегашните резултати на партијата и даде најава за 

наредните планирани проекти на ВМРО ДПМНЕ.  На локалните телелвизии К3 и КПлус го 

имаше обраќањето на Никола Груевски, по повод поднесување на оставката. Ова интервју 

беше објавено на сите локални портали. На локалниот портал Плоштад, но и на facebook 

страна на порталот продожуваат критиките кон СДСМ и Градоначалникот Зоран 

Дамјановски, кои на сатиричен начин ја исмејуваат власта. 

 

На 15.01.2016 (петок), во утринските часови со почеток во 08:00 часот градоначалникот на 

општина Крива Паланка г. Арсенчо Алексовски гостуваше на К3 телевизија во утринската 

емисија, во која зборуваше за реализираните проекти, тековните и идните проекти како и 

за претстојната манифестација „Пифтијада“ која ќе се случува на 19 јануари на големиот 

христијански празник Богојавление –Водици. Гостување на Градоначалникот на 12-ти во 

дневникот на К3 на кој ги најави планираните проекти за 2016год. На локалната 

телевизија К3 во емисијата „Интервју“ во времетраење од 50 минути присуствуваше 
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Влатко Ѓорчев кој во емисијата ги презентираше досегашните резултати на партијата и 

даде најава за наредните планирани проекти на ВМРО ДПМНЕ. На локалните телелвизии 

К3 и КПлус го имаше обраќањето на Никола Груевски по повод поднесување на оставката. 

За празнувањето на Водици, на ден 19.01.2016 година (вторник), во 11 часот на градскиот 

базен во Кратово ќе се изврши голем Богојавленски водосвет – фрлање на православниот 

крст под покровителство на Градоначалникот на општина Кратово. 

За најсреќниот граѓанин кој ќе го фати крстот следува награда – телевизор. На локалната 

телевизија К3 во емисијата „Интервју“ во времетраење од 50 минути присуствуваше 

Влатко Ѓорчев кој во емисијата ги презентираше досегашните резултати на партијата и 

даде најава за наредните планирани проекти на ВМРО ДПМНЕ. На локалните телелвизии 

К3 и КПлус го имаше обраќањето на Никола Груевски по повод поднесување на оставката. 

 
2. Вардарски регион (Велес, Кавадарци, Чашка) 

 

• СДСМ  

СДСМ Велес на пресконференција обвини дека дел од здравствените работници користат 
специјализација на велешката, а работат во други болници, со посебен нагласок на 
Претседателот на Советот на општина Велес, кој е од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Тековно 
работи главната канцеларија на СДСМ Велес. Членови и симпатизери на ОО СДСМ Велес, 
по изјавата на Премиерот за депонирана оставка, прославија низ градот. 
 
ОО на СДСМ Кавадарци на пресконференција објави дека во болницата во Кавадарци 
владее хаос. Членови и симпатизери на СДСМ прославија по изјавата на Премиерот 
Груевски за депонирање на оставката. 
 
 

• ВМРО ДПМНЕ 

 

Тековно работи главната канцеларија на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ 
Велес. Градоначалникот на општина Велес, заедно со владиката на Повардарската 
епархија и НВО од градот, за празникот Божиќ, поделија новогодишни пакетчиња на 
корисниците на Дневниот центар за лица со посебни потреби од Велес. Премиерот 
Никола Груевски потпиша договор со индиската групација БРГ за инвестиција во 
велешката фабрика Порцеланка и најави нови 1000 вработувања во Велес. Членови на 
Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ Велес, по повод празникот Стара Нова година го посетија 
Дневниот центар за лица со посебни потреби и поделија новогодишни пакетчиња. За прв 
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пат градоначалникот Чадиев на својот facebook профил им се обрати на граѓаните за да им 
објасни дека има проблем со уличното осветлување, кој набрзо ќе биде решен. ОК на 
ВМРО ДПМНЕ Велес, реагираше на прес-конференцијата на опозицијата со образложение 
дека СДСМ шири невистини бидејќи им пречи реновирањето на болницата во Велес и 
Јасеново. 
Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов, додели 70 социјални пакети 
на исто толку повеќечлени семејства корисници на социјална помош од општината, како 
донација од неколку локални маркети и најави дека паралелно со хуманоста во 2016 год. 
општината ќе работи на создавање нови работни места и намалување на бројот на 
социјални случаи. Исто така, градоначалникот по повод празникот Василица со 
Претседателот на Советот, советник од редовите на ВМРО ДПМНЕ и Секретарот на 
општината присуствуваа на василичарски оган во детската градинка Рада Поцева во 
Кавадарци, при што градоначалникот на дечињата им подели чоколади. 
 
 

• ВМРО ДПМНЕ 

На 13.01.2016 во Општина Зрновци е организирана јавна трибина од политичката партија. 
Дел од јавната трибина беше емитувана на локалните телевизии:  
-ТВ Кочани (https://www.youtube.com/watch?v=gQJZfTZuz5I) и  
- Канал 8 (https://www.youtube.com/watch?v=YttHMyUZWmc  од 07:26 - 10:55), исто така и 
на регионалната телевизија ТВ Стар (https://www.youtube.com/watch?v=wnck5C6cfKw). 
 
 

3. Југоисточен регион (Струмица, Гевгелија, Босилово) 
 
 

• СДСМ 

Форумот на жени на СДСМ Струмица, во пресрет на Стара Нова година, на 13.01.2016 го 
посети Здружението за глуви и наглуви лица од Струмица. На добитничката на паричката, 
Форумот на жени и додели награда од 3.000,00 денари. На настанот присуствуваа околу 20 
членови на Здружението на глуви и наглуви лица (Струмица). 
 

• ВМРО ДПМНЕ 

На 12.10.2016 во Домот на култура во Ново Село, ВМРО-ДПМНЕ одржа трибина во 
рамките на проектот „На Македонија и треба твојата идеја“. На истата присуствуваше 
министерот за здравство Никола Тодоров и градоначалникот на општина Босилово, Блажо 
Велков. Присуствуваа околу 200 граѓани. На трибината имаше 500 флаери, 1 банер и 
штанд. Ново Село не спаѓа под општина Струмица, но сепак се наоѓа во струмичкиот 
регион. 
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На 14.01.2016 година, директорот на АД за стопанисување со станбен и деловен простор 
во Струмица, Александар Маџаров, додели стан на лице од Струмица кое спаѓа во 
категоријата деца без родители. 
 
 
 
 

4. Jугозападен регион (Струга, Охрид, Македонски Брод) 
 

• СДСМ 

Министерот за Внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски на 09 -ти јануари оствари 
средба со граѓани од с.Луково во просториите на Општинската зграда. 
Претседателот на партијата Зоран Заев на 13-ти јануари беше во посета на 
традиционалниот Вевчански карневал . 
Министерот за Внатрешни работи г-дин Оливер Спасовски оствари средба со граѓани 
од  Општина Охрид во кафе бар покрај Охридското Езеро. 
 
 
 

5. Скопски регион (Гази баба, Аеродром, Центар) 
 
 

• СДСМ 

Младите на СДСМ Аеродром ги потсетија граѓаните за загадувањето и сечењето преголем 
број дрва во општината Аеродром како и градот Скопје . За таа цел долж булеварот Јане 
Сандански беа поставени пораки со содржина за кревање на свеста кај граѓаните како и 
прекин на дрвосечата во општината и градот Скопје. 
 

• ВМРО ДПМНЕ 

Општина Аеродром ја поддржува традиционално Мичуринската средба. Во рамките на 
истата се одржува и ученичката приредба од 17:00 до 19:00 часот, во чија организација се 
вклучени младите мајки мичуринки и ученици од ОУ „Блаже Конески“. Поканети гости на 
овогодишната Мичуринска средба се градоначалниците на Град Скопје, на општините 
Аеродром и Кисела Вода, Коце Трајановски, Ивица Коневски и Билјана Беличанец, како и 
други истакнати лица од политичкиот и стопанскиот живот во Република Македонија. 
 
УМС на ОК Центар на ВМРО ДПМНЕ донираше храна и топла облека на социјално 
загрозени семејства во општина Центар. 
 
 



   

 

20 

 

 
 
 
 
Во третата недела од Јануари 2015 година продолжија активностите за мониторинг на 
трошоците на политичките партии во политички маркетинг во предизборниот и изборниот 
процес. Набљудувачите поделени во региони ги забележаа следните активности на 
политичките партии:  
 
 
 

ВМРО ДПМНЕ 

1. 16 Конгрес на Унијка на жени. Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ на 24.01.2016 
година го одржа својот 16 Конгрес во Скопје (сала Јане Сандански). Ангажирани 
биле најмалку 60 автобуси за превоз на жените од внатрешноста до Скопје 
(Струмица 12, Штип 10, Прилеп 10 итн.) како и други превозни средства. Според 
информациите на членките од ВМРО во Штип им е кажано да обезбедат 
присуство на најмалку 500 членки.  

 

 

    Организиран транспорт на членки на ВМРО од Прилеп 

 

Трошоците за оваа активност ќе бидат анализирани. 
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2. Шест лица за обезбедување и право на користење на службено возило и возач ќе 
добие сега веќе поранешниот премиер Никола Груевски, според Законот за 
дополнување на Законот за Владата на Република Македонија. 

Засилени активности на ВМРО ДПМНЕ се забележани во сите денови од изминатата 

недела во повеќе градови. 

3. На 21.01.2016 во Скопје во хотелот Александар палас организирана е партиска 
активност на која присуствувале сите градоначалници од ВМРО ДПМНЕ. 
Користени се ресурси од општините за нивно присуство и состанокот е одржан во 
работно време.  

4. Во населбите Аеродром и Карпош одржани се партиски трибини. 
5. Службени возила се користени при посета на Никола Груевски и Спиро Ристовски 

на отварање на новото тениско игралиште во населба Баби, посета на 
Универзитетот „Гоце Делчев“, посета на објекти во изградба и средба со 
граѓаните на Штип.  

6. Во медиумите се појави информација за тоа дека ВМРО- ДПМНЕ исплатила 1,7 
милиони долари за политичко лобирање и пропагандна поддршка.  

7. На веб страната на ВМРО-ДПМНЕ не се наоѓа никаква информација за 
финансиското работење на партијата. 

 

 

СДСМ 

 

Активности на терен 

 

1. На локалната телевизија ТВ Плус официјално од ова недела ќе се врши 
директнен пренос од Сениците на Совет на Општина Куманово 

2. Советник од СДСМ од Велес на својот фејсбук профил објави информација 
поврзана со лажни адреси на лица ки се наошаат на избирачкиот список. 

3. Партискиот огранок од Кавадарци извести за пожарникари од Кавадарци, кои 
биле вработени и со фалсификувани лични карти гласале и во Кавадарци и во 
Скопје 
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ДУИ 

 

Активности на терен 

1. Поставување на Спомен Обележје на Иса Болетини, во Плоштад САРАЈ, со 
средства на Општината и со присуство на Лидерот на ДУИ Али Ахмети и цел 
партиски врв. 

 

 

СДСМ 

 

Активности на терен 

� Градоначалникот на општина Струмица и претседател на СДСМ, на 19.01.2016 
присуствуваше на фрлањето на крстот во Струмица. 

� Радмила Шекеринска ,Заменик претседател на СДСМ оствари средба со охриѓани на 
19.01.2016 год во чест на празнувањето на Богојавление Водици. 

� На ден 17.01.2016 година се одржа 7 конгрес на ПЦЕР. На конгресот присуствуваа 
генералниот секретар на СДСМ, Оливер Спасовски и пратеникот од СДСМ од Тетово, 
Стојко Пауновски.  

� На локалната телевизија ТВ Плус, официјално од ова недела ќе се врши директнен 
пренос од Седниците на Совет на Општина Куманово. 

 

Медиуми, изјави и прес конференции 

� Објави преку социјалните мрежи за последнитот состанок на СДСМ, на која Зоран 
Заев ја соопшти одлуката да не учествува на избори на 24 април 2016. 

� Советник од СДСМ од Велес на својот facebook профил објави информација во која 
се говори дека постојат сомневања дека на истата адреса со актуелниот пратеник од 
ВМРО ДПМНЕ од Велес, Ѓорѓи Коџабашиев живеат уште шест други луѓе кои се 
наоѓаат и во избирачкиот список. 

� СДСМ Кавадарци на својот фејсбук профил сподели информација во која се вели 
дека пожарникари од Кавадарци кои биле вработени непосредно пред последните 
избори со фалсификувани лични карти гласале и во Кавадарци и во Скопје. 
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ВМРО ДПМНЕ 

 

Активности на терен 

� 22.01.2016 - Посета на Никола Груевски и Спиро Ристовски на отварање на новото 
тениско игралиште во населба Баби, посета на Универзитетот Гоце Делчев, посета на 
објекти во изградба и средба со граѓаните на Штип. 

� Градоначалникот на општина Гевгелија присуствуваше на фрлањето на крстот и на 
лицето што го фати крстот му подари телевизор. 

� На 18 Јануари ВМРО-ДПМНЕ ОК Струга издаде соопштение дека : На 30.01.2016 год. 
ќе се одржат избори за претседатели на местни комитети (50 постери за промоција) 

� Градоначалникот на Битола, Талески оствари средба со претседателите на Урбаните 
Заедници. 

� Oтворањето на биогасна централа на ЗК Пелагонија - присутни градоиначалник на 
општина Новаци, министер за МЗШВ на РМ г-н Цветков, градоначалник на Битола, 
амбасадор на САД г-н Бејли. 

� На ден 19.01.2016 лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, на празникот Водици 
беше во Гостивар. Тој присуствуваше на чинот на положување на Светиот Крст во 
водите на реката Вардар. Крстот го фати Горан Божиновски. Истиот беше даруван 
од страна на Никола Груевски со икона и лап-топ компјутер. 

� Годишна Конференција на Унија на Жени на Вмро-Дпмне, која се одржа на 
24.01.2016 година во Спортскиот Центар Јане Сандански. 

� Пивтијада организирана од градоначалникот г-дин Арсенчо Алексовски. -Поклони 
за лицата кои го фатија крстот и коктел за учесницитеМанифестацијата е 
финансирана од страна на Општина Крива Паланка кој според програмата за 2016 
година издвојува 110.000,00ден. Останатиот дел е покриен од донатори и од 
црквата св Димитриј. 

� Личноста која го фати крстот од Градоначалникот на Кратово , на подарок доби 
телевизор. 

� Како дел од кампањата „На Македонија ѝ треба твојата идеја“, ВМРО-ДПМНЕ 
организираше трибини во Аеродром и Карпош. 

 

Медиуми, изјави и прес конференции 

� Груевски најави изградба на нова читална во Велес  
� Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, на партиски настан одржан во 

Скопје, најави отворање на читални и фитнес зони во 2017 година во Струмица. 
Изјавата е емитувана на сите национални ТВ и на 3 локални телевизии. 
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� Градоначалникот на општина Новаци имаше изјава за телевизија МЕГА, во однос на 
топлификацијата поврзана со РЕК Битола и значењето за Новаци и Битола. 

� Координаторот на општинскиот комитет на ВМРО- ДПМНЕ – Кочани даде изјава која 
беше емитувана на регионалната телевизија Стар и локалната телевизија Кочани. 
 

Други активности 

� На 19.01.2016 Членовите УМС ВМРО - ДПМНЕ делеа топли чаеви на граѓаните на 
градот Штип во Штипско Ново Село. 

� Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ од Кратово донира облека која ќе биде наменета за 
многудетните семејства. 
 
 

ДУИ 

Активности на терен 

� Поставување на Спомен Обележје на Иса Болетини, во Плоштад САРАЈ, со средства 
на Општината и со присуство на лидерот на ДУИ Али Ахмети и цел партиски врв. 

� Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири на 
22.01.2016 ја посети Општина Прилеп, при што оствари работна средба со 
градоначалникот Марјан Ристески. 
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Прес клипинг 

21.01.16 

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски одржа работен состанок на кој ќе се 

разгледува спроведувањето на проектот „Купи куќа за млади“. На состанокот 

присуствуваа најголем дел од градоначалниците од општините низ Македонија, како и 

министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, министерот за финансии Зоран 

Ставрески, директорот на АМС Марјан Спасески 

Собранието на Република Македонија попладнево во рамки на 87. седница го поддржа 

во прво читање Предлог законот за слободни здравствени зони. 

Економските аналитичари бараат механизам со кој ќе може да се контролира трошење 

на парите од буџетот во предизборниот период. 

 

20.01.16 

За само две недели Владата кај домашните банки се задолжи со 22 милиони евра 

повеќе од планираното. 

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денеска најави нови пет проекти наменети 

за младите. 

 

18.01.16 

Шест лица за обезбедување и право на користење на службено возило и возач ќе добие 

сега веќе поранешниот премиер Никола Груевски, според Законот за дополнување на 

Законот за Владата на Република Македонија. 

 

17.01.16 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување одеднаш го исплати долгот од 11,3 

милиони евра кон приватните пензиски фондови, но сѐуште ги нема доставено 

дополнителните информации до министерството за труд и социјална политика. 
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Во четвртата недела од Јануари 2015 година продолжија активностите за мониторинг на 
трошоците на политичките партии во политички маркетинг во предизборниот и изборниот 
процес. Набљудувачите поделени во региони ги забележаа следните активности на 
политичките партии:  
 

ВМРО ДПМНЕ 
 
Активности на терен 
 

1. Министерот за финансии Зоран Ставрески и директорот на ТИРЗ, Виктор Мизо, го 
потпишаа договорот со директорот на  “Johnson controls” за отоворањето на 
новата фабрика во Струмица, во присуство на премиерот Емил Димитриев и 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Настанот беше емитуван на 
сите национални ТВ станици, како и на локалните ТВ станици и интернет 
порталите.  

2. Заменик министерот за образование, Спиро Ристовски и градоначаникот на 
општина Гевгелија, Иван Франгов на 28.01.2016, беа присутни на отворањето на 
новото основно училиште во с. Кованец, општина Гевгелија.  

3. ВМРО-ДПМНЕ цела недела го промовираа проектот „ На Македонија ѝ треба 
твојата идеја“ во неколку градови: Кичево, Мешеишта, Вевчани и Mакдонски 
Брод  во присуство на членовите на Извршниот одбор на ВМРО-ДПМНЕ Антонио 
Милошоски и со градоначалниците на гореспоменатите општини. Овој проект 
беше исто така промовиран од членовите на ВМРО-ДПМНЕ во Крива Паланка, 
Велес (УМС), Прилеп и Штип исто така. На неколку настани беше забележливо 
користењето на јавни ресурси за партиски цели на пр.во Штип, митингот беше 
одржан во Големата сала на Општината и сите гости кои присуствуваа користеа 
службени возила.  
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Слика.1 Собир со граѓаните на Прилеп на промоција на проектот„На Македонија и треба 

твојата идеја“. 
 
 
 
 
 
СДСМ 
 
Теренски активности 

 
4. Фросина Ременски, техничката министерка за труд и социјална политика 

имаше средба со младите во Струга во кафе-бар Леоне. Истиот ден таа се 
сретна со група на граѓани во Ложани во Домот на културата и во Дрслајца во 
црквата Пресвета Богородица.  

5. Членови на СДСМ посетија повеќе општини низ земјата,претседателот на 
партијата Зоран Заев ги посети општините Гази Баба и Арачиново, Кире 
Наумов, потпретседателот на Комитетот за финансии и заменик министер за 
финансии, придружуван од Цветанка Ласкова, претседателка на Форум на 
жени на СДСМ и Виктор Петрушевски, член на Извршниот одбор на СДСМ ги 
посетија Лешок, Доброште, Одри, Гложе, Непроштено и Теарце, а Радмила 
Шекеринска потпретседателка на партијата ја посети општина Крива Паланка. 
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Фотографија бр.2 Средба на граѓаите со Зоран Заев во општина Гази Баба . 

 
 
 
 
 
ДПА 
 
Активности на терен 
� Тетово-Централното претседателство на ДПА одржа Сесија во продолжен состав со 

учество на чефовите на сите ограноци кои го избраа претседателот на Централниот 
Штаб на ДПА, г-дин Азем Садику.  
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Прес клипинг 
 
Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски додели пет решенија за 
доделување еднократна парична помош во износ од 5.000,00 денари за новороденчиња 
на територијата на општината. 
 
 
28.01.2016 
Изградба на 150 нови игралишта за кошарка, овозможување стипендии за постдипломски 
и докторски студии на државните универзитети под поволни услови за студенти од 
семејства со пониски приходи, сеопфатна реконструкција и адаптација на НУБ 
„Св.Климент Охридски“, изградба на нова голема мултифункционална читална и нова 
матична сала за склучување бракови, се петте проекти кои денеска ги промовираше 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, во присуство на премиерот за 
спроведување на изборите Емил Димитриев и владини министри и претставници на 
државни институции. 
 
28.01.2016 
Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ оддржа трибина во Штип, каде во директни 
средби со младите, освен претставувањето на нови клучни прокти наменети за 
студентската популација и младите, собираше и идеи. Трибината е под мотото 
„Македонија за младите, младите за Македонија" и се оддржа во присуство на голем број 
на млади од Штип. 
 
27.01.2016 
По процесот на реконструкцијата и реновирањето на најголемата скопска железничка 
станица, државата е насочена и кон помалите железнички станици. Во соработка со ЕУ, 
над 2 милиони евра се вложуваат за комплетна реконструкција на станиците: Велес, 
Градско, Демир Капија, Табановце, Прилеп, Богомила, Чашка, Битола и Гевгелија. 
 
 
 
27.01.2016 
Претседателот на СДСМ, Зоран Заев беше во посета на повеќе делови од општина Гази 
Баба и во Арачиново, придружуван од членката на Извршниот одбор на СДСМ, Тања 
Ковачев и претседателот на Надзорниот одбор на СДСМ, Мирослав Вуиќ. 
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27.01.2016 
Заменик претседателката на СДСМ, Радмила Шекеринска оствари средба со граѓаните на 
Крива Паланка. 
 
 
26.01.2017 
Кире Наумов, претседател на Комисијата за финансии на СДСМ и дополнителен заменик 
министер за финансии, придружуван од Цветанка Ласкова, претседателка на Форумот на 
жени на СДСМ и Виктор Петрушевски, член на Извршниот одбор на СДСМ во посета на 
жителите на Лешок, Доброште, Одри, Глоѓе, Непроштено и Теарце. 
 
 
25.01.2015 
Потпретседателот на СДСМ, Дамјан Манчевски заедно со членовите на Извршниот одбор 
на партијата Тања Ковачев и Спасе Глигоров вчера остварија средби со граѓаните од 
населените места Побожје, Кучевиште и Глуво. 

Почна реновирањето на фасадата на палатата АСНОМ во центарот на градот. 

Оглас за продожба на офицерскиот дом во Битола. Во огласот стои дека се продава објект 

на улицaтa „Маршал Тито“ во Битола, КП бр.16702/1, објекти на поранешен „Офицерски 

дом Битола“, со површина од 1.970м² и проценета вредност од 55.608.730,50 денари. Тоа 

е почетната цена за електронското јавно наддавање за недвижностите кое ќе се одржи 

на ден 19 февруари 2016. 

Ќе се гради кружен тек во Центар, Скопје. Неделава градежни работници почнаа да ги 
рушат бараките на улицата „Јордан Мијалков“, каде што до скоро време беше сместено 
Бирото за судски вештачења.На оваа локација ќе се гради кружен тек. 

 

28.01.2016 
Владата ќе одвои 750. 000 евра за патеки покрај Преспанското езеро. 
Најдолгата патека ќе биде на потегот од Претор, преку Сливница до Крани во должина од 
4 км, втората ќе зафати еден километар кај Стење, а третата патека ќе биде на брегот кај 
Долно Дупени. За развој на туризмот во Преспанскиот регион, Владата ќе одвои 
дополнителни 46 милиони денари буџетски средства, со кои, во наредните осум месеци 
ќе бидат изградени пешачко- велосипедски патеки на брегот од Преспанското езеро, во 
должина од 5,2 км со придружна урбана опрема и хортикултурни содржини. 
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27.01.2016 
МРТВ со буџет од 21 милион евра. 
Една третина од парите се предвидува да бидат потрошени за плати и отпремнини на 
вработените, а остатокот за програмски дел и за набавка на техника. Македонската радио-
телевизија годинава ќе има на располагање буџет од 21 милион евра, односно точно 
1.291.700.000 денари. 
 
 
26.01.2016 
Град Скопје планира да набави мебел и опрема за администрацијата, за што е проценето 
дека ќе се потрошат најмногу до 13.000 евра. 
 
 
22.01.2016 
Градот Скопје набави патнички автомобил на електричен погон (електромобил) за 
потребите на градската администрација. За набавка на овој електричен автомобил Градот 
Скопје потроши околу 1,8 милиони денари со вклучен ДДВ. Возилото е набавено од 
фирмата ТД „Ка-дис“ ДОО Скопје. 
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28.01.2016, Платена политичка објава на Facebook од два членови на СДСМ :  
 
 

 
Фотографија бр.1 

 
 
 

 
Фотографија бр.2 
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8.  КОРЕСПОНДЕНЦИЈА ( FOLLOW UP) 
 

Во последните два месеци тимовите на ТИМ и ЦЕА остварија официјална и неофицијална 
кореспонденција со сите институции засегнати во мониторинг-процесот.  
Институциите кои ги исконтактиравме имаат законска обврска да одговорат на нашите 
барања за пристап на информации од јавен карактер.Во месец ноемви и декември 2015 
испративме 38 БПИЈК кон засегнатите институции (министерства,општини,агенции), од кои 
имаме 29 одговори, од останатите 7 сеуште чекаме одговор(иако во пробиен рок), а од 2 
институции воопшто не добивме одговор. 
Во месец јануари испративме 63 писма од ваков вид (кои се однесуваат на соработка, 
известувања за нашата работа, БПИЈК) , притоа одговор добивме од 6 институции, земајќи 
во обзир дека рокот за да ни вратат сеуште не е истечен. Локалните организации 
испратија 42 барања, а од нив до овој момент, имаат добиено само едно. 
 
 

9. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗЈАВИ ЗА МЕДИУМИ  
 
Во изминатиот месец (Јануари) имавме една прес-конференција за новинари и една 
изјава за медиумите:  

• Прес-конференцијата за медиумите беше одржана на 14.01.2016 во просториите на 
Transparency International Macedonia. Претставник од  Transparency International 
Macedonia беше проф.д-р Слаѓана Тасева, а од ЦЕА  г-дин Марјан Николов. На прес-
конференцијата медиумите беа информирани за почеткот, прифатената 
методологија, партнерските локални организации и целите на проектот 
„Мониторинг на трошења на буџетите и политичките партии во предизборниот и 
изборниот период“. 

• Проф.д-р Слаѓана Тасева имаше изјава за Телма телевизија во однос на 
злоупотребата на јавните ресурси во политички цели.  

 
Прес 2?? 

 
10. ПОНАТАМОШНИ АКТИВНОСТИ  

 
Во следниот период освен вообичаените активности во мониторинг-процесот, 
Transparency International Мacedonia и ЦЕА ќе одржат еднодневна обука за 
проектот„МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТСКИТЕ ТРОШЕЊА ВО ПРЕДИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ 
ПЕРИОД И ПОЛИТИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ“ на претставници од граѓански организации, 
членки на „Платформата за борба против корупција“. Обуката ќе се одржи во Хотел Арка 
на 10.02.2016. 
 


