
   

 

 

1 

 

 

 

ПРОЕКТ: 

МОНИТОРИНГ НА ТРОШЕЊАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 

ПРЕДИЗБОРНИОТ И ИЗБОРНИОТ ПЕРИОД 

 

 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПЕРИОД : АПРИЛ 2016 

 

 

 

 

Поддржано од:                                        СКОПЈЕ, МАЈ 2016                                       

                                                           



   

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОДРЖИНА: 

 
 

 

РЕЗИМЕ                3 

 

1. ИЗБОРЕН ПРОЦЕС              3  

2. АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ААВМУ) 4 

3. ПРОТЕСТИ               5 

4. ВМРО-ДПМНЕ               6 

5. СДСМ                6 

6. ДУИ                 7 

7. ПЛАТЕНО РЕКЛАМИРАЊЕ НА FACEBOOK/ЛОКАЛНИ ШТАБОВИ    7 

8. АКТИВНОСТИ НА ПОМАЛИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ       7 

9. АПРОКСИМАТИВНИ ТРОШЕЊА           7  

10. МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТСКИТЕ ТРОШЕЊА ВО ПРЕДИЗБОРНИОТ ПЕРИОД 11  

11. KОРЕСПОНДЕНЦИЈА             16  

АНЕКСИ                22 

        

 

 

 

 

 



   

 

 

3 

 

 

 
РЕЗИМЕ 

 

Во текот на месец април мониторинг-тимот на ТИ-Македонија, ЦЕА и партнерите од 
локалните организации, забележаа намалување на активностите на политичките партии во 
однос на политичката кампања и промоција на нивните програми во осумте региони. Нема 
новоотворени локални канцеларии или активности типични за изборната кампања 
(митинзи, дебати, промотивен материјал). 
Собранието се распушти на 06.04.2016, по претходната политичка одлука за предвремени 
парламентарни избори на 26 април. Поради проблемите со избирачкиот список, изборите 
беа одложени по втор пат, сега за на 5-ти јуни. Наредните денови беа одбележани со 
Одлуката на претседателот на државата на 13-ти април, за укинување и прекин на сите 
постапки за 56 високи функционери и политичари и Одлуката на претседателот на 
Собранието на 15.06.2016 за распишување на предвремени парламентарни избори за 5-ти 
јуни. Овие два настани, а особено аболицијата на политичарите, резултираше со 
демонстрации во Скопје и во следните денови протестите се шират низ поголемите 
градови низ земјата.  

Во периодот по првата проценка на трошоците на политичките партии (помеѓу 
07.03.2016-30.04.2016) следните проценки на можните трошоци се забележани од страна 
на нашиот тим: 

1. Собири пред Уставен суд - вкупно се потрошени приближно 1.230,000,00 МКД; 
2. Промоција на програма на политички партии - вкупно се потрошени приближно 

1.572,000,00 МКД; 
3. Протести и граѓански собири- вкупно се потрошени околу  4.270,000,00 МКД. 

Во овој месец кореспонденцијата со локалната и централната власт е благо намалена и 19 
БИЈК беа испратени и беа добиени 14 одговори. 
Соопштенија за јавност на веб-сајтовите на Владата: 

За разлика од претходните извештаи,има тенденција на намалување на бројот на објавите, 
во текот на месец април, а зголемување на бројот на јавни повици за 13% во споредба со 
бројот на јавни повици во март. 
Содржината на соопштенијата е со скромни квалитативни и квантитативни податоци - 
односно процентот на објавената информација меѓу сите набљудувани институции (каде 
што има веб објави / мислења) е на ниско ниво. 
 

1. ИЗБОРЕН ПРОЦЕС 

 

На 06.04.2016 Претседателот на Собранието на Република Македонија, Трајко Вељановски, 
го распушти Собранието, без присуство на опозицијата СДСМ. Одлуката за распишување на 
предвремени парламентарни избори следеше по неколку дена, на 15.04.2016 (фотографија 
1).   
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2. АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ( ААВМУ)  

 

• Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе врши следење на  
медиумското покривање на предвремените парламентарни избори, почнувајќи 15.04.2016. 
Мониторинг - тимот на Агенцијата и неколку надворешни соработници ќе биде по 
24-часовна програма на националните телевизии и радија на дневна основа. Согласно 
Методологијата за мониторинг на медиумското покривање на изборите во програмите на 
радио и телевизија, предмет на мониторингот, во периодот од распишувањето на изборите 
до почетокот на изборната кампања, ќе бидат два телевизиски и две радио станици кои ги 
користат услугите на јавниот радиодифузен сервис и на Парламентарната радиодифузна 
служба, програмите на петте телевизии, пет сателитски телевизии, четири кабелски 
телевизии и две од националните комерцијални радија. Сите телевизии и радија кои ќе 
емитуваат  платена политичка програма во текот на изборната кампања, треба да ги 
дефинираат нивните цени најдоцна до, вторник 19 април, 2016 година, така што цената на 
секунда на платено политичко рекламирање не треба да ја  надминува просечната цена 
на рекламирањето која  пресметува во наредните од три месеци од денот на 
распишувањето на изборите. Ценовниците треба да се достават до Агенцијата, Државната 
изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на 
корупцијата. Според Изборниот законик, радиодифузерите се должни да ги објават 
ценовниците за платено политичко рекламирање во нивните програми во листа два пати 
пред почетокот на изборната кампања. Секоја промена на ценовниците не е дозволена за 
време на изборниот процес. 

• Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во нивниот Извештај за  
медиумско претставување во првите десет дена од денот на распишувањето на изборите, 
заклучи дека; Неколку медиуми не ги почитуваат принципите на програмата на објективно 
и непристрасно прикажување на настаните, обезбедување на различен третман, еднакви 
ставови за почитување на човековото достоинство, поттикнување на духот на 
толеранцијата и за независност на уредувачката политика. Агенцијата предупредува дека 
доколку некои од медиумите продолжат да емитуваат прилози во кои се поврзуваат 
политиките на државата, со мерки од изборни програми на политички партии и да 
известуваат за активности на државните органи на централно и локално ниво на начин што 
може да биде во функција на изборно медиумско претставување на кој било политички 
субјект, ќе бидат преземени законски мерки. 
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3. ПРОТЕСТИ 

 

Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов ја објави Одлуката за запирање на 
сите постапки против политичарите и нивните поддржувачи кои припаѓаат на 
спротивставените партии, што резултираше со демонстрации во Скопје, а следните денови 
протестите се проширија и во другите градови од земјата (фотографија 2).  

• Демонстрациите против Одлуката за Аболиција на политичарите се организирани 
од страна на граѓанската иницијатива "ПРОТЕСТИРАМ" со присуство на партиски членови и 
симпатизери на политичката партија СДСМ, политичката партија ЛЕВИЦА, бројни граѓански 
организации (АЈДЕ, ЗАСЛУЖУВАМЕ ПОДОБРО, СОЛИДАРНОСТ, ЛЕНКА). Илјадници 
незадоволни и гневни граѓани, маршираа на улиците извикувајќи: "Нема правда, нема 
мир".  Демонстрантите продолжија се боење на фасадите на институциите, повеќето од 
нив реновирани во барок-стил во рамките на проектот Скопје 2014, така што ова движење 
и демонстрациите на улиците го добија името Шарена револуција.  Нашите набљудувачи 
забележале дека во деновите 13, 14, 21 април, граѓаните од другите градови во земјата 
дојдоа во Скопје за поддршка на демонстрациите, со организиран превоз со автобуси (68 
автобуси вкупно за овие денови, забележани од страна на набљудувачите).  Други помали 
трошоци се забележани за озвучување, значки, знамиња и боја. Демонстрациите 
продолжија и во Скопје и во другите градови во Македонија: Битола, Тетово, Гостивар, 
Охрид, Ресен, Прилеп, Куманово, Штип, Струмица, Гевгелија, Делчево, Велес, Штип, 
Кавадарци и Кочани (фотографија 3). 

• Од друга страна, ГДОМ- граѓанското движење за одбрана на Македонија 
организира контра-протест во Скопје и во повеќе градови во Македонија, со присуство на 
поддржувачи на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, за поддршка на Изборниот датум 5-ти 
јуни. Бројот на автобуси на поддржувачите на ГДОМ од другите градови , кој беше 
забележан од нашите набљудувачи, достигна до 240 (вкупно) за деновите 13, 14 и 21 април, 
а и други трошоци, исто така беа забележани: озвучување, сцена, музичка програма и 
знаме. Контра-протестите се проширија и во другите градови низ Македонија: Битола, 
Охрид, Ресен, Прилеп, Куманово, Струмица, Гевгелија, Велес и Кавадарци. Дел од 
вработените во јавната администрација се под притисок да учествуваат на демонстрациите 
на граѓанскиот движење ГДОМ. Ова се случува во работното време со организиран превоз 
до местото каде што се одржуваат овие демонстрации. На нашата веб страна "prijavi 
korupcija" регистриравме случаи на заплашување на лица, со цел учествување во контра 
протест во Скопје и реагиравме соодветно со писмо до Јавниот обвинител (фотографија 4). 

• На 22 април протести беа организирани од страна на малите албански политички 

партии и здруженија во Скопје: Движење за реформи ДПА, НДП, Здружението на 

поранешни политички затвореници и прогонети Албанци на ОНА и на граѓанското 

општество, против решението за запирање на сите постапки против политичари и нивните 

поддржувачи, кои припаѓаат на спротивставените страни од страна на претседателот 
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Иванов. Движење за реформи ДПА ги организира своите членови во 15 автобуси, главно, 

од северозападниот дел на земјата, почнувајќи од Струга до Куманово(фотографија 5). 

 
 

4. ВМРО-ДПМНЕ 

 

Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ продолжи со промоција на владините проекти, 
поистоветувајќи ги владините активности со партиски. Членови на партијата и 
претседателот на партијата ги промовираат владините проекти на лице место и на 
официјалната страна на партијата: нов мега-проект во земјоделството за кој се предвидени 
3 милиони евра од буџетот (промовиран од претседателот на партијата Никола Груевски); 
проект на Министерството за здравство: кофинансирање на специјализанти кои работаат 
во приватни клиники (промовирано од министерсот за здравство Никола Тодоров); нови 
проекти на Министерството за образование: стипендии за магистерски студии на 
Филмската академија во Охрид и проектот: „Проектот за развој на вештини и поддршка на 
иновации“-претставени од заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Проектот 
„Македонија вработува“-промовиран од Агенцијата за вработување (УМС на ВМРО-ДПМНЕ 
и Европската демократска младина). Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски во 
Музејот на македонската борба го претстави новиот проект „Од град во село“.    
 

5. СДСМ 

 

Четиринаесет опозициски партии ја потпишаа Платформата за демократија предводена од 
Социјалдемократскиот сојуз и ја потврдија својата одлука за бојкот на предвремените 
избори, кои ќе се одржат на 5-ти јуни. Освен СДСМ, на изборите нема да учествуваат ниту; 
НСДП, ЛДП, Обединети за Македонија, Партијата за движење на Турците и уште други 
девет партии. Платформата претставува обединување на партиите под идејата за слободни 
медиумите, регуларни и демократски избори, независно судство, владеење на правото и 
борба против криминалот и корупцијата. 
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6. ДУИ 

 
Политичката партија ДУИ одржа пет настани во овој период; во деновите 4,6,9,10 и 18 
април во Дипломатската сала на Скопски саем, го продолжи претставувањето на својата 
програма "Предлог програма 2016-2020". ДУИ спроведе дебата за децентрализацијата и 
регионалниот развој; културата; медоумите и граѓанскиот сектор; социјалната политика и 
здравствената заштита. 
 
 

7. ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ НА FACEBOOK/ ЛОКАЛНИ ШТАБОВИ 

 

Како што споменавме погоре, во текот на месец април, политичката кампања е во 
мирување. Нашиот тим нема забележано отворање на нови локални канцеларии и 
платеното политичко рекламирање на Фејсбук е релативно намалено. 
 
 

8. АКТИВНОСТИ НА ПОМАЛИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  

 
Нашите тимови забележаа зголемена активност на помалите политички партии: 
(БЕСА-граѓанското движење-дебата во хотел Дрим во Струга 02.04.2016), Либералната 
партија отвори ново седиште во Битола; ДПА-дрвижењето за реформи одржа состанок со 
претставници на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, партијата на 
Демократски сили на Ромите го одбележа Меѓународниот ден на Ромите во Центарот за 
култура во Куманово). 
 
 

9.  АПРОКСИМАТИВНИ ТРОШЕЊА 

 

Од 07.03.2016 година до овој момент, ние забележавме неколку големи настани каде се 
забележани можни буџетски трошења или трошења на политичките партии. Подолу е 
листа на трошоци кои се направени според различните настани: 
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a.  УСТАВЕН СУД 

 

На 16 март беа одржани протест и контра протест пред Уставниот суд, како реакција на 
Уставниот суд за Одлуката за законот за амнестија.  

• Протестите беа организирани од граѓанската организација „АЈДЕ “со поддршка на  

политичката партија СДСМ, против одлуката на уставниот суд. Трошоците за организиран 
автобуски превоз беа проценети на околу 420.000,00 МКД (30 автобуси, озвучување, 
транспаренти). 

• Во исто време, политичката партија ГРОМ, организира контра-протест пред 
Уставниот Суд, давајќи поддршка на Одлуката на Уставните судии. Приближно, нивните 
трошења се проценети на околу 810.000,00 MKD (60 автобуси, озвучување, шатори, 
сендвичи) 
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b.  ПРОМОЦИЈА НА ПРОГРАМИ 

 

 

• Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ за промоција на навниот „ОТЧЕТ“ во 
спортската сала „Јане Сандански“ во Скопје, потрошиле 1.340.000,00 МКД (закуп на 
спортската сала, озвучување, лед-екрани, бина, печатени материјали).  

• Политичката партија СДСМ за промоција на нивната програма во Куманово, во 
Домот на културата „Трајко Прокопиев“ потрошиле  60.000,00 МКД( закуп и озвучување). 

• Политичката партија ДУИ за промоција на нивната програма „Нацрт програма 
2016-2020“ во Дипломатската сала на Скопски саем потрошиле 172.000,00 МКД (закуп за 7 
настани и озвучување ).  
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c.  ПРОТЕСТИ 

 

Демонстрациите првично започнаа со Одлуката на Претседателот Иванов за аболирање на 
политичарите. Протестантите бараа оставка на претеседателот Иванов и повлекување на 
Одлуката за аболиција на политичарите, одложување на датумот на изборите, вклучување 
на членови од граѓанскиот сектор во одлуките за решавање на кризата и специјална судска 
единица на Кривичниот суд. Контра-протестантите бараат одржување на изборите на 5ти 
јуни. На протестите беа присутни поддржувачи од политичките партии: СДСМ, ЛЕВИЦА; а 
на контра-протестите поддржувачи од политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, ГРОМ. 

• Граѓанскотот движење ГДОМ  за контра протестите организирани на 13,14 и 21  
април потрошиле над 3.180.000,00 МКД ( 240 автобуси 3 пати озвучување, бина, музичка 
програма). 

• Граѓанската иницијатива „ПРОТЕСТИРАМ“ потрошиле 850.00,00 МКД за деновите   
13,14 и 21 април (68 автобуси, озвучување, бина). 

• Членовите на Движењето за реформи ДПА одржаа протест на 22.04.2016 и  
приближно трошоците се проценети на околу 240.00,00 МКД (15 автобуси, знамиња).  
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10. МОНИТОРИНГ НА БУЏЕТСКИТЕ ТРОШЕЊА ВО ПРЕДИЗБОРНИОТ ПЕРИОД  

 

 

Централна власт 

 
Мониторинг на индикатори за следењето на буџетските трошења на централно ниво 

 

� Кумулативната реализација на буџетскиот дефицит до месец март 2016 год. изнесува 
30%, што преставува скоро 5 п.п. поголема реализација од очекуваната рамномерна 
реализација (25%).  
 

� До месец март кумулативната реализација на ставката државни записи изнесува 29% 
од вкупно планираниот годишен буџет, што слично на буџетскиот дефицит е речиси 4 
п.п. повеќе споредено со очекуваната рамномерна реализација на месечно ниво од 
25%.  
 

� Капиталните расходи кумулативно до март 2016 година имаат реализација од 12%, што 
е 1/2 (скоро 13 п.п. пониска реализација) од очекуваното рамномерно месечно 
реализирање. 
 

� Кумулативната стапка на реализација до март на расходите за социјална помош 
изнесува 22% %, и речиси 3 п.п. под претпоставената рамномерна месечна 
(кумулативна) реализација од 25%.  
 

� Ставката – други трансфери е реализирана кумулативно до месец март од 29 %, што е 
речиси 4 п.п. над претпоставената рамномерна месечна реализација. Стапката на 
реализација на оваа ставка само во месец март изнесува 11%. 
 

� Месечната стапка на реализација на расходите за стоки и услуги кумулативно до месец 
март изнесува 20%, и речиси 5 п.п. над претпоставената рамномерна месечна 
реализација од 25%.  
 

� Кумулативната месечната стапка на реализација на ставката социјални трансфери кон 
Агенција за вработување (вклучително и надоместоци за невработените, расходи за 
мерките за вработување и сл.) до месец март изнесува 19%, и речиси 6 п.п. под 
претпоставената рамномерна месечна реализација. 
 

� До месец март кумулативната реализација на ставката странски заеми изнесува 9,3% 
од вкупно планираниот годишен буџет, што е речиси 15,7 п.п. помалку споредено со 
очекуваната рамномерна реализација на месечно ниво од 25%. При толкувањето на 



   

 

 

12 

 

 

податоците на оваа ставка треба да се има предвид нејзината изразена цикличност во 
реализацијата во зависност од периодот во кој е земен странскиот заем и неговиот 
износ. 
 

� Приходите од административни такси и глоби до месец март (иако благо зголемена во 
однос на јануари) кумулативно се реализирале 20,4%, што преставува за 4,6 п.п. 
пониска реализација доколку рамномерно би се реализирал буџетот за оваа ставка 
секој месец во текот на годината.  
 

� Кумулативната стапка на реализација на данокот на добивка е значајно подобрена во 
месец март (очекувано сезонско движење) и изнесува 26,5 %, што за скоро 1,5 п.п. 
повисока од рамномерните 25%, доколку истата би се реализирала рамномерно на 
месечно ниво во текот на годината. Само во месец март стапката на реализација на 
данокот на добивка изнесува високи 16%.  

Јавни објави на веб страниците на Влада и селектирани буџетски корисници 

 
� За разлика од претходните извештаи кога имаше тенденденција на намалување на 

бројот на објавите, во месец  април, бројот на објавите, во споредба со 
претходниот месечен извештаен период е зголемен за околу 13%. 
 

� Може да се забележи дека покрај малиот број на објави кај буџетските корисници 
и содржината на објавите е со скромни квантитативни и квалитативни 
податоци–односно кај сите мониторирани институции (кај тие што воопшто имаат 
било каква објава) процентот на објавени информации е многу мал. 
 

� Само 27% од вкупните објави на Влада на РМ ( која има најмногу - 75 објави) 
содржат финансиски податоци за направените/планираните инвестиции.  

 
� Само 3% од вкупните објави на сите буџетски корисници содржат аналитичко 

елаборирање на планираните/ реализираните активности. 
 

� Скромен дел од објавите на сите 
мониторирани буџетски корисници (околу 
10%) вклучуваат информации за изворите на 
средства, како и 
програмите/стратегиите/плановите врз 
основа на кои го најавуваат или реализираат 
објавениот проект. 
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� Само 3 објави на Влада на РМ содржат било каква аналитика на објавите, додека 

останатите буџетски корисници во своите објави немаат суштински податоци за 
најавените активности.  

 
� Најголем дел од објавите на сите мониторирани веб страници се однесуваат на 

посети, средби и конференции на државните претставници кои ги имале во текот 
на извештајниот период.  
 

� Од мониторингот на структурата-таргетот на објавите на клучните буџетски 
корисници се гледа дека доминантно таргетирани биле: младите и невработените 
(главно преку презентирање на мерките за субвенционирање, или информирање 
за нивната искористеност). 
 

� Карактеристично е да се спомене дека значителен дел од објавите се однесуваат 
на субвенционирање, како на пример за проектот “Купи куќа за млади” (околу 10% 
од вкупните објави), за кој веќе имаше голем број на објави во претходниот 
извештаен период, како и објави кои се однесуваат на субвенционирање. За овој 

„проект“ по претходна проверка на официјалните веб страници на Министерство 

за финансии и на Влада на РМ не беа пронајдени информации и податоци за 

истиот во соодветна стратегија, програма на владата односно министерството, 

како и  буџетска програма. Ова беше причината поради која беше пристапено со 

официјално БПИЈК, на кое што и по поминати 3 месеци од законскиот рок се уште 

не е добиен одговор. 
 

� Министерство за транспорт и врски или Министерството за економија како и 
Јавното Претпријатие за државни патишта, немаат никакви објави, додека 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој има само 
една објава која не содржи финансиски податоци и извор на средства. 

 

 

Мониторинг на трошењето на ниво на локална власт 

 
Во овој извештаен период се евидентирани кумулативно сите забележани трошења на 

локално ниво, од почетокот на мониторингот 01.01.2016.  

 

� Од 01.01.2016-30.04.2016 се забележани вкупно 318 капитални и оперативни буџетски 
трошења во 24-те општини, по кои е постапено со дополнително прибирање на 
информации/податоци. 
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� Од вкупните евидентирани трошења (318) за 58 % односно за 186 трошења е 

поднесено БПИЈК додека за останатите информации се добиени со дирекнтен 
контакт од општината или пак информациите биле јавно достапани на веб. 
 

� Од расположливите податоци добиени од локалната мониторинг група, се утврдува 
дека најголем број на капитални/оперативни расходи на локално ниво биле 
идентификувани во Охрид, Струмица и Куманово, додека значително малку трошења 
биле идентификувани во Македонски Брод, Чашка и Карбинци. 
 

� Во однос на главната поделба на трошењата на оперативни и капитални - скоро три 
четвртини од регистрираните трошења се однесуваат на капитални вложувања (76% 
капитални и 24% оперативни трошења). 
 

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

� Од вкупно 318 евидентирани трошења во периодот на мониторинг, 52 се однесуваат 
на реконструкција на водоводни и канализациони мрежи, 112 на реконструкција на 
патишта и улици, 28 на реновирање/реконструкција на училишта, градинки, 
социјални домови и сл., и 126 трошења кои не можат да се сместат во 
горенаведените категории. 
 

� Од вкупно 318 евидентирани  трошења,  за  204 од нив има целосни или 

делумни податоци - односно за околу 36% од вкупните трошења, мониторите се 

уште не се обезбедиле јасни и конкретни информации и се уште се чека одговор на 

БПИЈК. 

 

� Само 7% од евидентираните трошења1  за кои има барем минимални податоци се 

предвидени во одредена стратегија на односната општина,  63% од трошењата се 

предвидени во некоја од програмите на општината,  57% се предвидени во 

соодветна буџетска програма, 41% од трошењата се предвидени/направени со 

одлука на совет, a 37% се предвидени во план.  

�  

                                                      
1 Вкупно 204 евидентирани со целосни или делумни податоци. 
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� Само 2% од трошењата се предвидени/содржани во сите 5 документи односно во 

стратегија, програма, буџетска програма, одлука на совет и план.  12% од 

трошењата се содржани во 4 документи, 30% се предвидени/содржани во 3 

документи, 18% во 2 документи и 23% во само еден документ. За 16% од 

трошењата нема  јасни и целосни податоци. 

�  

�  За 39% од поднесените барања е добиен одговор во рамките на законскиот рок, за 

40% од барањата се чека одговор (односно сеуште не е поминат рокот за одговор) 

додека за 21% од поднесените барања за пристап до информации од јавен 

карактер не е добиен одговор во рамките на законскиот рок  
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11. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

 
Нашите тимови ги проследуваа сите активности со писмени барања до надлежните 
институции, со цел да се обезбедат информации за можни буџетските трошења. Во 
табелата долу, ви ги претставуваме писмата-БИЈК, каде што е прикажан описот на 
настаните, препораки и коментари и објаснувања за можни буџетски трошења. Забелешка: 
тука се наведени писмата што ги добивме во април, испратени се 19 БИЈК и сме добиле 14 
одговори (одговорот се однесува на писма на март 2016 година, тогаш се пратени 82 
писма). 
 
Настан Писмо наш 

бр. 

Повратно 

писмо бр. 

Коментар Note (remark) 

Објава на официјална страна 

на општина Штип и ТВ Стар 

„Продожува реконсрукцијата 

на вториот дел од 

ул.Вардарска(средства од 

ОПштина Штип„...“-09.03.2016 

0302-592-16.

03.2016 

12-2751/2-11.

04.2016 

Решение за спроведување на 

отворена 

постапка-реконструкција 

ул.„Вардарска„, Оглас за 

доделување на Договор за ЈН, 

Дел од годишен план за ЈН за 

2016 за општина Штип и 

Буџет-Вардарска. 

 

Врз основа на член 4 и член 
12 од Законот за слободен 
пристап до информации од 
јавен карактер од 
“ИСАР-Штип“се бара: 

- Годишен план за јавни 
набавки за 2016 година за 
ЈП-комунално 
производствени и услужни 
работи“ИСАР Штип“ 

-Листа на спроведени и 
распишани јавни набавки од 
почетокот на 2016, заклучно 
со прием на барањето за 
пристап до информации од 
јавен карактер 

0302-588-16.

03.2016 

e-mail без 

архивски 

бр./наш 

бр.0302-709-

11.04.2016 
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Објава во електронски портал 
е-Магазин “Исар вработува 59 
работници“-03.03.2016 

0302-557-09.

03.2016 

e-mail без 

архивски 

бр./наш 

бр.0302-710-

11.04.2016 

  

Објава на веб страна на 
општина Центар„Еко бригада 
за чист Центар“-20.03.2016 

0302-626-22.

03.2016 

11-1858/2-04.

04.2016 

Годишен план за јавни набавки 

за 2016 година за ЈП-комунално 

производствени и услужни 

работи“ИСАР Штип“ 

 

Објава на официјална страна 
на општина 
Центар„Реконструкција на 
ул.Ѓорги Капчев“-20.03.2016 

0302-636-25.

03.2016 

03-2228/2-06.

04.2014 

  

Објава на Facebook страна на 
општина Велес„Нов проект з 
ареновирање на ССОЅ“Коле 
Неделковски“-04.03.2016 
    

0302-556-08.

03.2016 

25-1690/2-08.

04.2016 

Правилник за организација и 

систематизација на работни 

места 

 

Официјална веб страна на 
општина Велес„Започна 
поплочувањето на тротоарите 
во  центарот на 
градот“-11.04.2016 

0302-721-15.

04.2016 

 Предвидено трошење според 

усвоена програма на о.Центар 

за Урбано планирање 

потпрограма „Ф“2 за 2016, со 

финансиска реализација 

според ПЈН за 2015,според 

програми изгласани од Совет 

на о.Центар од 17.12.2016, без 

извршена уплата, со вредност 

на Договор од 

98.571.428,57-09.02.2016 

бр.09-183/7 

 

Оглас на веб страна на 
е-набавки –Оглас за 
доделување на договор за 
јавна набавка 
бр.13/2016Административно 
изврсхуванје на донесени 
управни акти(Рушење на 
објекти) 

0302-723-15.

04.2016 

 Реконструкцијата на ул.„Ѓорги 

Капчев“ е предвидена во ПЈН за 

2016,трошењето е предвидено 

во Буџетот на Општина 

Аеродром за 2016, донесен од 

Совет на општина Аерордом 

бр.17/2015 стр.14 во Службен 

весник на Општина Аеродром 

www.aerodrom.gov.mk/sluzhben
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-glasnik, трошењето е 

предвидено во Програма 

Ј6-одржување и заштита на 

локални патишта и улици и 

регулирање на режим 

Потставка 424320-Одржување 

автопати,улици и патшта, која е 

објавена во „Службен весник 

на општина Аеродром 

бр.18/2015 стр.16, ПЈН е во 

истиот весник на стр.33. 

Договорот за 

одржување-обнова на ул.Ѓорги 

Капчев бр.05-2129/1-24.03.2016 

во вредност од 12 093 

873,00МКД без ДДВ, исплатата 

е преку ставката во Буџет и 

сеуште нема исплата. 

Објава на веб страна на 
општина Струмица„Ново 
катче во големиот градски 
парк доби цветен 
остров“-10.04.2016 

0302-722-15.

04.2016 

   

Објава на веб страна на 
општина Гостивар„Пуштање 
во употреба на 
новоасфалтирана улица во 
с.Равен“-07.04.2016 

0302-725-1-1

8.04.2016 

   

Објава на веб страна на 
општина Гостивар„Градски 
стадион во Гостивар доби 
современа трибина со 
капацитет за 100- 
гледачи“-10.04.2016 

0302-725-2-1

8.04.2016 

   

Објава на веб страна на 
општина Тетово„Промоција 
на веб-апликацијата Јас за 
Тетово-unepertetoven.com#tet
ovadigjitale(http://goo.gl/TA20f
k)-07.04.2016 

0302-726-18.

04.2016 
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Објава на страната на ЈП ИСАР 
на Facebook„Поставување на 
пешаки мост на река 
Отиња„-16.04.2016 

0302-734-1-2

2.04.2016 

   

Објава на локална ТВ Стар„Ќе 
се асфалтира патото до Суво 
Грло, Штипско“-13.04.2016 

0302-7342-2

2.04.2016 

   

Објава на веб страна на 
елктронскиот систем на БЈН 
„Чистење на речните корита 
на река Маѕрача, Врапчиште и 
Топличка на територијата на 
Општина 
Врапчиште-15.03.2016 

0302-763-3-2

5.04.2016 

   

Објава на веб-страна на ТВ 
КИСС„Работна 
единица„Паркови и 
зеленило“работи на 
расчистување и 
хортикултурално уредување 
на јавните површини во 
Тетово“-22.02.2016 

0302-737-2-2

5.04.2016 

   

Објава на ЕС на БЈН„Оглас за 
барање за прибирање на 
понуди ѕа предметот: Набавка 
за канцелариски материјали, 
обрасци и др.за потребите на 
ЈКП 
„ТЕТОВО“-Тетово-01.03.2016 

0302-737-1-2

5.04.2016 

   

Објава на веб страната на 
општина Струмица„ЈПКД 
Комуналец започна со 
санирање на ударните дупки 
во општината“-22.04.2016 

0302-738-1-2

5.04.2016 

   

Објава на веб страната на 
општина Струмица„Поставено 
е осветлување на ул.Ѓорги 
Василев“кај старите турски 
гробишта“-22.04.2016 

0302-738-2-2

5.04.2016 

   

Објава на веб-страна  на 
ЕСБЈН за прибирање на 
понуди за предметот: 

0302-737-3-2    
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Креирање на решение за 
дигитален маркетинг за 
промоција на туристички 
потенцијали на Полошкиот 
плански регион“-10.02.2016 

5.04.2016 

Објава на регионална 
телевизија Канала Плус“Во 
Кочани се асфалтираа десет 
улици со пари од светска 
банка“-21.03.2016 

0302—665-3

1.03.2016 

32-711/2-25.0

4.2016 

  

Објава на веб страна на Влада 
на РМ„Реконструкција на 
одделот за хидротерапија и 
физикална медицина на 
ГОБ“8ми 
Септември“-25.02.2016 

0302-591-2-1

6.03.2016-Вл

ада на РМ 

0302-594-16.

03.2016-МЗ 

 

 

47-2711/4-14.

04.2016 

Влада на 

Република 

Македонија 

 

11-2466/3-25.

04.2016 МЗ 

 

  

Одржан митинг пред Управен 
суд во Скопје на 
15.03.2016-БИЈК-Дали град 
Скопје е надлежен за давање 
одобренија за користење на 
јавен простор, дали издал 
одобрение до политичката 
партија ГРОм за нивниот 
собир и колку е паричниот 
надоместок. 

0302-628-23.

03.2016 

21-2396/1-29.

03.2016 

  

Објава на веб страна на 
општина Струмица“Општина 
Гевгелија ќе се задолжи кај 
Светска банка за изградба на 
нов водоснабдителен 
систем“-16.03.2016 

0302-624-22.

03.2016 

Наш 

пр.бр.0302-7

49-28.04.2016

-добиен без 

арх.бр.по 

е-маил 

Копија од долгорочно 

задолжување на општина 

Кочани во рамките на проектот 

за подобрување на 

општинските услуги(MSIP), 

Програма за изградба и 

одржување на општинските 

патишта и улици во општина 

КОчани за 2015 
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Објава на fb-профил на 
градоначалникот Горанчо 
Пановски-“Бетонирана улица 
во населба Чашка“-26.04.2016 

0302-742-27.

04.2016 
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АНЕКС 

 

 

Фотографија.1 Претседател на Собранието на Република Македонија Трајко Вељановски 

 

Фотографија 2: Претседателот на Република Македонија Ѓорге Иванов 

 

Фотографија 3. Шарена револуција-“ПРОТЕСТИРАМ” 
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Фотографија 4. Контра протест во Скопје-ГДОМ 

 

Фотографија 5. Протести на ДПА-Движење за реформи 


