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ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА НА ИМАТЕЛИТЕ НА
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ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Скопје, август 2022
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Согласно Заклучокот донесен на Шеесет и третата седница на Владата на РСМ одржана
на 20.07.2022 година, со кој и се укажува на Агенцијата за заштита на правото на
слободен пристап до информациите од јавен карактер да побара од сите иматели на
информации да направат листа на најчесто побарувани податоци согласно Законот за
слободен пристап до информациите од јавен карактер во период од 1.1.2020 до
30.06.2022 година, со исклучок на веќе објавените податоци согласно членот 10 од
Законот. Агенцијата до сите 1445 иматели на информации Агенцијата достави барање,
најдоцна до 10 август 2022 година да постапат по Заклучокот на Владата на РСМ.
Барањето беше доставено преку:
- порталот за иматели на информации, кој е креиран токму за таа намена, а тоа е да ја
олесни комуникацијата меѓу Агенцијата и имателите, како и меѓу самите иматели на
информации, како и
- директно на електронските адреси кои Агенцијата редовно ги ажурира, водејќи ја
Листата на иматели на информации.
По доставеното барање постапија 918 иматели, а 527 иматели не доставија
одговор на барањето и покрај тоа што беше доставено потсетување и рокот беше
продолжен до 26.08.2022 година (петок) до 12 часот. Од доставените податоци,
Агенцијата изготви Извештај во кој се наведени најчесто побаруваните податоци
согласно Законот за СПИЈК.
Прашања поврзани со финансиското работење на институциите и постапки за јавни
набавки
Информации за користење
и распределба на буџетски средства како
последица на Ковид 19 пандемијата
Финансиски средства потрошени по сите основи и поединечно по групи во
врска со Ковид-19
База на податоци за извршување на буџетите за секоја единица на локална
самоуправа
Барања за доделување на договор за финансиска поддршка инеговата
реализација, исплата на средствата
Колкав износ на средства се уплатени на сметки брз база на акциза за цигари,
тутун и тутунски добра и алкохол
Барање за податоци за прибрани средства, контролни мерки и склучени
договори за акцизни стоки
Барање на информација за вкупно прибрани средства во 2020 и 2021 година на
име акцизи
Барање на информација за износ на наплатени средства по основ на давачки за
извоз на стока за определена фирма
Барање за доставување на записници за резултатите од лабараториски анализи
кои Царинска управа ги направила во периодот од 01.01.2015 до 01.06.2021 година на
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нафтените продукти: мазут, лесно масло за горење, моторен бензин и дизелско
гориво, како и царинските декларациите за истиот период.
Податоци за потрошувачки кредити на финансиските друштва
Трансфери на средства кон НВО
Извештај на Централа пописна комисија од СОЗР за 2017, 2018, 2019,2020
година
Колку вкупно моторни возила има СОЗР на ВРСМ кои не се во возна состојба,
или кои се неисправни, искршени и за отпад? 2. Кога последен пат е извршено
оттуѓување на расходувани неупотребливи возила и колку возила се отуѓени при тоа?
Барања во врска со постапка за приватизација
Барања во врска со постапка за екпропријација
Решение за денационализација (од сите Комисии за денационализација)
Број на физички лица кои искористиле даночни олеснувања за донации
согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности
Број на правни субјекти кои што побарале даночни бенефиции (ослободувања)
за донации до здруженија и фондации согласно Законот за донации и спонзорства од
јавни дејности
Колку вкупно моторни возила има СОЗР на ВРСМ кои не се во возна состојба,
или кои се неисправни, искршени и за отпад? 2. Кога последен пат е извршено
оттуѓување на расходувани неупотребливи возила и колку возила се отуѓени при тоа?
Годишни планови и извештај за јавни набавки за одбрана и безбедност
Комплетна тендерска документација
Извештајот од спроведената тендерска постапка по оглас
Информации за јавните набавки во МВР согласно законот за јавните набавки
Спроведување на процедури на јавни набавки и податоци поврзани со нив
Сите документи на одредени јавни набавки на Министерството за култура
Информација за спроведени јавни набавки со постапки кои се надвор од
„вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии,
итност и сл.), износ на набавките и каква постапка е користена
Податоци од извршена Управна контрола на Бирото за јавни набавки
Прашања поврзани со вработени во јавен сектор
Правилник за систематизација на работните места и Правилниците за
измена/дополна на Правилникот за систематизација на работните места
Постапка за избор на приватна агенција за вршење на привремени вработувања
Податоци за број на лица ангажирани по основ на волонтерски договор,
договор на дело, договор за услуги, договор на определено време и неопределено
време.
Информации во врска со остварувањето на права кои произлегуваат од
работните односи
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Податоци за вработени според пол, раководни и нераководни места, како и за
бројот на вработени Роми според пол, раководни и нераководни места
Број на распишани огласи за 2019 година (вкупно и по месеци) и број на одлуки
за избор, број на распишани јавни огласи за јануари 2020 година и број на извршители
за кои биле распишани огласите
Податоци за прописи со кој се утврдени правата и обврските од работен однос,
платите и начинот на пресметка на платите на вработените во институцијата
Податоци за број на лица во редовен работен однос, привремени вработувања,
договори, преземања, број на лица кои заминале во пензија, број на спроведени
дисциплински постапки
Постапки, број на судски постапки од работен однос, број на вработени лица
врз основа на јавен оглас и интерен оглас по години
Прашања од статистички карактер , број на актуелни вработени лица во
изминатите три години, број на пензионирани лица, број на лица кои направиле
прекин на работниот однос, какви групи на вработени имаме, начинот на кој се
исплатува платата на вработените, се бараше брј на членови на УО и НО одбори, нивна
етничка застапеност како и нивните месечни примања, потоа платата на раководните
лива на институцијата,
Барање за увид во документација од јавен оглас за вработување
Прашања за лица ангажирани на неопределено време преку огласи преку
приватните агенции завработување и за лица вработени на определено време
Вработувања на определно време за 2019.
Број на вработени во вашата институција кои се во редовен работен однос
Прашања поврзани со избрани и именувани функционери
Список и биографии на членови на Управни одбори
Документи во врска со именување на високи државни службеници
Биографија на директор
Биографии на советници и хонорарно ангажирани лица во Генерален
секретаријат и Владата и висина на платите / хонорарите
Вкупен број на Роми на раководни позиции -поделени по пол
Податоци за сите менаџерски договори склучени во периодот од 01.01.2011 до
31.12.2021 год и податоци за исплатени отпремнини во случај на предвремен раскин
на менаџерските договори склучени во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2021
Колку члена моментално брои кабинетот на министерот, кои се тие и која е
нивната титула и позиција, како и нивните работни задачи и обврски
Кои се кабинетски службеници и државните и посебните советници на
министерот
Дали има ангажирано надворешни советници, и ако е така- кои се тие и колку
изнесува нивниот хонорар
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Документи поврзани со избор на директори на национални установи од
културата и тоа: Пријави на кандидати на оглас за избор на директор и Извештаи од
комисии за избор на директор
Инфо за именување на директори на јавни здравствени установи
Барање информации за трошоци за службени патувања и број, имиња и
функции на членови на делегација
Трошоци за пат и сместување, како и место/хотел на сместување на делегации
при службени посети во странство
Листа на репрезентативни трошоци на ПВРСМ и министрите во првите 100 дена
од новата Влада
Патни налози за управување со службени возила за период 1 до 31 декември
2019
Барање за патни налози за управување со службени возила за периодот 01 до
31.12.2019 година
Прашања поврзани со УРБАНИЗАМ
Барање информација од седница на Влада: Извештај на ДИГУ за увид на
бесправно доградени објекти во Старата скопска чаршија
Барање за пристап до информации од јавен карактер од Транспаренси
Интернешнел – Македонија кое се однесува на информација за број на изградени
објекти за групно домување, категорија А3, во реон 5 и реон 6 на територијата на
Република Северна Македонија прикажан во Табеларен преглед на цени по кои се
отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна
спогодба, објавен во ,,Службен весник на Република Северна Македонија‘‘ број 190 од
25.12.2017 година
Решенијата и другите документи со кои е доделено градежното земјиште
Записник од извршен инспекцски надзор кој се однесува на градба
Побарана информација во врска со нелегална градба
Побарано копија од решение за отстранување на бесправно изграден објект
Историјат за извршени промени на катастарски парцели ( најмногу ги
поднесуваат новинарите, истражувачки здруженија)
Барање податоци за недвижен имот на фирми со наведување на ЕМБС
Барање копии од предмет за денационализација
Износ на потрошени средства за поправка и тековно одржување на објекти
Прашања поврзани со ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Откупни цени на сите земјоделски култури (за период од 2006 -2020 година)
Откуп на сите земјоделски култури, во тони/килограми (за период од 2006 -2020
година)
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Доставете ни копија (или линк каде се објавени) од последниот ажуриран
акциски документ позврзан со работа на Секторската работна група за земјоделство и
рурален развој.
Одобрени апликаци за ИПАРД програма
Прашања поврзани со ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Статистички податоци во врска со семејно и родово базирано насилство
Статистички податоци во врска со илегалната миграција, мигранти и баратели
на азил
Информации за стекнување, престанување и утврдување на државјанството на
РСМ.
Прашања поврзани со ЕКОНОМИЈА
Доделени средства за субвенции
Мерки за Ковид - колку комании аплицирале, колку компании ја искористириле
оваа мерка и Колку средства биле доделени?
Потпишаните договори за јавно-приватно партнерство за хеликоптерскиот итен
медицински систем и хеликоптерските услуги за спсување и пребарување, вклучувајќи
ги и документите кои според член 30 се дел од самиот договор (додаток 1 до 7)
Тендерска документација за јавен повик за доделување на договор за јавно
приватно партнерство за формирање на хеликоптерски итен медицински систем Хемс
и
Хеликоптерски услуги за спасување и пребарување Сар, односно документација
која ја добиле економските оператори пред да аплицираат на тендерот
Информации/документи од седница на Влада во врска со концесии
Податоци за искористеност намерки донесени од Владата
Дали е одлучено која компанија ќе ја добие концесијата за управување со
Попова Шапка? 2. Кои се европските инвеститори за Попова Шапка? Дали е постигнат
договор? Дали добивте одговор од Владата на Косово за поврзаноста на Попова
Шапка со Брезовица?
Физибилити студија за јавно-приватно партнерство за фотонапонска електрана
во РЕК Осломеј и повеќе информации за увоз на гас
Податоци за цени на енергенси
Вкупниот број на странски компании корисници на државна помош
Прашања поврзани со ЖИВОТНА СРЕДИНА
Елаборати, студии и друга документација за оценка и стратешка оценка на
влијанија врз животната средина
Управување со отпад, податоци за транспорт, регулативи и др.
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Прашања поврзани со ОБРАЗОВАНИЕ
Податоци од областа на основно и средно образование
Информација за запишани и број на студенти, дипломирани по студиска
програма и година
Број на запишани ученици во основно и средно образование
Договори за Еразмус програма
Користење е-дневник
Информација за образовни реформи
Опременост на училиштата со ИКТ
Избор на фирма за топол оброк
Вкупен број на издадени потврди за ослободување од работни обврски
издадени на мажи( татковци/старатели) заради грижа за дете
информација за издадени потврди за ослободување.од работни.обврски.за
превенција од Ковид 19-Вкупно, за татковци, за мајки
Прашања поврзани со ЗДРАВСТВО
Барање на информации во врска со задолжителна вакцинација на деца (листа
на вакцини, период за вакцинација, состав на вакцини, сертификати на вакцини,
дозволи за увоз на вакцини, рок на важност за вакцини, начин на апликација на
вакцини)
Барање на информации во врска со медицински маски и КН95 маски (решенија
за регистрација на медицински маски, одобренија за увоз на медицински маски и
останати маски, сертификати за квалитет на маски, кои фирми имаат одобренија за
производство и промет со маски)
Податоци за увоз на лекови
Податоци за програми кои се однесдуваат на здравствена заштита и податоци
од здравствената заштита, за извршени здравствени прегледи, клинички испитувања,
систематски прегледи, медицински материјали
Информација за наплатена партиципација
Информација за број на заболени од КОВИД-19
Прашања поврзани со ОПШТИНИТЕ
-

Информација за определени одобренија за градба
Записници од Совет на општини
Информација за предмети за легализација
Информација за градежни и комунални активности
Информација за ДУП и ГУП
Барања за записници од инспекциски надзор
Предлог програми за работа
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-

Информација за буџетите на општините
Број на вработени
Информации за животна средина
Податоци за број на мали хидроцентрали
Програми за локален развој
Информации за број на јавни претпријатија во општините
Информација за заловени бездомни кучиња

Прашања поврзани со ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Основни податоци за партиите ( Органите на партијата, Статутот на партијата,
партиската програма и платформа, Партиските комисии и останатите органи на
партијата )
Материјално – финансиско работење на политички партии ( Регистар на
донации, Извештај на донации, Годишна финансиска сметка, Годишен финансиски
извештај, Одлука за членарина, Информации за донатори)
Листа на недвижности кои партијата ги закупува од физички и правни лица
Прашања поврзани со СУДСКА ВЛАСТ
Копии од судски одлуки, информации за конкретни судски предмети, копија од
списи од конкретни предмети, извештаи, заклучоци од седници на оддели, записници
од седници на судски оддели
Број на предмети поврзани со Ковид 19 кризата
Информации во врска со бесплатна правна помош
Статистички податоци за кривични дела
Број на одржани и одложени рочишта за определени предмети
Список на активни кривични предмети
Вкупен број на предмети, број на предмети со правосилна осудителна пресуда,
како и фотокопија или електорнски запис од правосилно осудителни пресуди поврзани
со некое кривично дело
Број на пресуди по основ на мобинг на работно место
Останати прашања
Прашања за изготвени стратегии на Владата на РСМ
Податоци од документи врз основа на Архуска конвенција
извадок на податоци од дата база на проекти
Договори кои Владата ги склучила со новинари, телевизии, радија, весници
интернет портали во периодот од ноември 2017 до декември 2020
Податоци од одржани состаноци на секторски и мониторинг комитети, дневни
редови, материјали и записници
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Записници за извршени инспекциски надзори
Сите документи поврзани со работата на Националната комисија
за
управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион
Информации поврзани со канабис
Состојби во спортски федерации
Информации за стекнување на право на пензија
Податоци за број на претставки за повреда на правото на заштита на личните
податоци
Информации за примена на законот за јазици
Дали имате систем на заедничко електронско чување на кои работите
секојдневно во Вашата институција: каде ги чувате (зачувувате електронски)
документите на кои работат секојдневно вработените во Вашата институција.Кој има
пристап на заедничкиот фолдер (public, share...) до документите на вашата
институција.Доколку на вработените им е овозможен пристап на вработените до
институцијата, што може да прави со документот. Дали постојат интерни процедури
или други правила со кои се уредува споделувањето на знаењето (информациите) во
вашата институција
Барање за Статут на јавно претпријатие
Прашања од делокруг на работа на јавни претпријатија (канализациона мрежа,
водоснабдување, извршени комунални услуги во населено место)
Информации за поднесени и прифатени барања за права на парична помош од
социјална заштита
Податоци за вкупен број на корисницна права од социјална помош по
поединечни права според етничка припадност
Статут, Буџет на установата, Органограм- број на вработени, опрема со која
располага установата, реализирани проекти за 2020 година
Статут и структура на органите на управување на спортските федерации
Дел од Имателите доставија табели во кои со бројки известуваат за
поднесените барања и од тие причини не може да се дадат податоци за видот на
барањата кои биле доставени до нив.
Прилог на овој извештај е Сублимирана табела на пристигнати одговори на
имателите на информации.

9

Агенцијата укажува на тоа дека во рамките на своите надлежности и изготвената
анализа за подготовка на Годишниот извештај кој го доставува до Собранието на РСМ,
која е изготвена врз основа на податоците добиени од Годишните извештаи на
имателите, Ви доставуваме податоци за карактерот на поднесените барања до
имателите од страна на барателите на информации. И од овие податоци можете да
добиете информација за тоа што е интересот на барателите во однос на слободниот
пристап до информациите од јавен карактер и работата на имателите.

ПОДАТОЦИ ЗА 2020 ГОДИНА:https://aspi.mk/wp-content/uploads/2021/04/ГОДИШЕНИЗВЕШТАЈ-2020.pdf
Анализата на извештаите од кои може да се извлече заклучок за природата на
барањата кои биле доставени до одделни иматели, упатува на неколку генерални
констатации во врска со Имплементацијата на Законот во 2020 година.
Според првата, барателите во поголема или помала мера, покажале интерес за
прашања од сите сфери на општественото живеење. Фактот дека 4.478 барања или
62,51% од вкупно поднесените 7.163 барања биле евидентирани од органите на
државната управа, односно локалната самоуправа, говори дека убедливо
најпровокативно за барателите во периодот кој е предмет на Извештајот било
функционирањето на овие две категории на иматели.
Спротивно на ова, преостанатите 2.685 барања биле доставени дo лицата задолжени
за посредување на информации и примена на Законот кај сите останати категории на
иматели, кои пак во речиси половинатата од извештаите доставени до Агенцијата не
прикажале ниту едно барање по кое би постапувале во извештајнот период. Такви се
главно извештаите од повеќето детски градинки и институции во пониските степени на
образование и работничките универзитети, како и на голем број јавни претпријатија и
установи, на правни и физички лица кои вршат јавни овластувања утврдени со закон и
дејност од јавен интерес, но и на најголемиот број политички партии кои примиле се
на се 4 барања.
Според извештаите кои содржат опис, барателите најчесто се интересирале за
спроведени јавни набавки и спроведени постапки за реализација на јавни огласи за
вработување, број на вработени во институциите и установите сегрегирани според пол
и етничка припадност, начините на исплата на плати. Во фокусот на барателите биле и
информации од статистички карактер за бројот на вработени и на лица кои направиле
прекин на работниот однос, одлуки за избор и на знзачување на членови на управни и
надзорни одбори и информација за (не)поседување на електронски систем за чување
на документи.
➢

Од државните институции биле барани одлуки за набавка на опрема и
уреди за замена на нееколошки системи за греење во јавни објекти.
Информации околу малите хидро-електро централи, податоци за вкупниот број
на новоосновани правни субјекти како резултат на мерката поддршка за
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самовработување-претприемништво во 2018 и 2019 година и список на
новоосновани бизниси во споменатите години, податоци во врска со користење
средства од централниот буџет (Ковид 19), но и податоци за стабилноста на
банкарскиот и финансискиот систем, како и информации за движењето на
депозитите на населението и правата на депонентите при обесштетување.
Интерес од страна на барателите бил пројавен и за Стенограмски белешки и
записници од седници на Владата и записници од седници на
Главниоткоординативен кризен штаб на основа на кои се донесени мерки
противвнесување и ширење на корона вирусот, а се барале и податоци за
бројот на лица во одделни институции кои се наоѓаат на трансфер листата на
можни преземања, број на вработени со прекинат работен однос заради
негативни оценки, за судбината на објекти и згради кои ги користат или кои се
напуштени и не ги користат одредени државни органи, но и податоци за
активностите и преземените мерки за зачувување на статусот на светско
наследство на Охридскиот регион во УНЕСКО.
➢

Согласно барањата, од единиците на локалната самоуправа се барало да
покажат транспарентост за Информации, акти, оперативни и плански документи
продуцирани со работата на општинските администрации, за годишни
транфери на средства кон невладини органзации, а биле доставени барања за
вкупна вредност на издадени решенија за данок на имот, во врска со форми на
непосредно учество на граѓаните во одлучувачките процеси информации од
областа на урбанизмот, сообраќајот, реконструкцијата и изградбата на
комуналната инфраструктура. Општините имале обврска да одговорат и на
барања за испуштени штетни материи на територијата која ја покриваат,
барања за склучени договори со збратимени општини, за број на издадени
одборенија за зелени површини, а им биле барани и информации за изградба
на кружни или мини кружни текови, како и информации за зони и цени на
недвижности.
➢
Дел од барањата упатени до судските органи се однесуваат на бројот на
одржани и одложени рочишта во време на Ковид 19, акциски планови за
работата на судиите во домашни услови, одлуки за извршен избор на судии
поротници во одделни судови, број на разрешени судии (таксативно) поради
нестручно и несовесно постапување и поради сторени кривични дела, бројот на
апелациони судии кои поминале обуки за примена на законот за кривична
постапка, како и за број на избрани судии од кандидатите кои завршиле
почетна обука во Академијата за судии и обвинители, но и на записници на
Комисијата за рангирање на кандидати за избор на судија во повисоки судови.
Од судските инстанци биле барани Информации за вкупниот број на предмети
од кривична област во кои повисок суд укинал, односно потврдил пресуди на
основни судови, број на активни предмети по основ на барање за конфискација
на имот, како и за број на вработени лица со попреченост односно инвалидитет
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и број на ангажирани толкувачи на знаковен јазик во одделни институции од
судската сфера.
➢

Спроведени активности во врска со прогласена ограничена епидемија на
морбили на територија на конкретна општина, број на систематски прегледи на
ученици и студенти спроведени согласно програмата за 2019 година,
Информации за извршени епидемиолошки анкети како последица на труење со
храна, барања за бројот на припадници на ромската заедница заболени со
Ковид 19, барања за број на ординации, број на лекари од општа медицина,
медицина на трудот, педијатрија и број на стоматолози на територијата на
општина Тетово, се некои од барањата иницирани од работењето на
здравствените установи. Барателите се интересирале и за бројот на заболени
од Дијабетес мелитус и астма, за бројот на згрижени заболени во ковид
центрите на одделни медицински центри, како и за листа на активности кои се
спроведуваат за следење на санитарно хигиенската состојба на квалитетот на
површинските води.

➢

Барателите го искористиле Законот од јавните претпријатија и установи
да побараат документација за шумарски услуги за сеча и дотур на огревно дрво
по фази, податоци за спроведени постапки за услугата финансиска ревизија,
како и за услуги од авторска агенција, копија од Договор за набавка на 33
автобуси, информации за проценка на ризиците од корупција во државните
односно локалните претпријатија, одлука за издавање дозвола за користење на
вода за пиење и наводнување, одлука за сервисирање и одржување на
комјутери за автобуси и репарирање на други чувствителни делови за нив, како
и одлуки за вкупно купени количини на електрична енергија со вредност на
потпишаните договори.
➢
Во фокусот на барателите се нашле и барања за вкупен број на издадени
потврди за ослободување од работни обврски (на родители) за грижа за
малолетно дете, согласно мерките за превенција од ширење на корона вирусот,
податоци за бројот на запишани деца со попреченост во образовниот процес,
Информација за бројот на студенти кои дипломирале, магистрирале и
докторирале на насоката (групата) албански јазик од 2001 година до денес, број
на запишани студенти на катедрата за турски јазик и книжевност при скопскиот
државен универзитет во периодот од 1991 година до денес.

Агенцијата располага со податоци од кои може да се утврди дека во извештајната 2020
година најмногу жалби се поднесени против: државните институции, општините,
јавните претпријатија, здравствените установи и судската власт (последниве најчесто
не се барања за пристап до информации од јавен карактер, туку барања од
надлежност на судовите, за кои судовите решаваат согласно своите надлежности и
соодветно друг закон, а не според ЗСПИЈК).
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Најчесто споменувано незадоволство на жалителите од постапувањето на имателите
на информации е во врска со барања кои се однесуваа на:
- евиденции и извештаи за спроведени јавни набавки;
- информации за добиени и потрошени буџетски средства по програми кои
третираат конкретни заболувања, третмани на одредени категории лица и.т.н.;
- биографии на членови на надзорни и управни одбори и висина нанивните
надоместоци;
- информации за огласи и постапки за вработување;
- копии од потребни докази во судски постапки;
- документација од сверата на урбанизмот;
- документи за вкупно направени трошоци кај имателите на информации;
- информации за заштита на животната средина (посебно на Охридскотоезеро) и
друго.

ПОДАТОЦИ ЗА 2021 ГОДИНА:
https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/04/Годишен-извештај_MK.pdf
Од доставените годишни извештаи од имателите од кои може да се извлече
заклучок за природата на барањата кои биле доставени до одделни иматели, упатува
на неколку констатации во врска со имплементацијата на Законот во 2021 година.
Барателите во поголема или помала мера, покажале интерес за барања од сите
сфери на општественото живеење.
Но, најголем број на 5298 барања, барателите на информации доставиле до
државните институции и единиците на локалната самоуправа, со што и оваа
извештајна година се најинтересни во однос на нивното работење и функционирање.
➢ Според извештаите кои содржат опис на барањата, барателите најчесто
се интересирале за работата на локалната самоуправа и тоа за: колку и
кои детални урбанистички планови ги донела одредена општина, колку
и кои ДУП-ови се во фаза на донесување и во која фаза конкретно
моментално е секој од нив, завршни сметки за буџетот на општинните,
за состојбата со охридското езеро како и барања за состојбата со
препораките на УНЕСКО.
➢ Во делот на барања упатени до здравствените институции кои се
однесуваат на работата од сферата на здравството, барателите барале
информации за: какви и колку лекови кои се наменети за лекување на
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ретките болести се регистрирани во Р.С.М (колку се потрошени средства
за такви лекови), колку средства се побарани од државниот Буџет за
помош и заштита на деца во конфликт со законот, како и барања за
информации поврзани со пандемијата со КОВИД-19.
➢ Барателите пројавиле интерес и за работата на политичките партии
односно за: листа на движен и недвижен имот кој го поседува политичка
партија, како и листа на движен имот кој што политичката партија го
закупува од физички и правни лица (барани се информации од кого се
закупува недвижноста и сумата која политичката партија ја плаќа на
месечно ниво за закупениот простор).
➢ Интерес за нивното работење, барателите покажале и за државните
институции, односно Владата на Република Северна Македонија и
министерствата. Барањата се однесувале на записници од седници на
Владата на РСМ, вкупен број на вработени, список со имиња,
презимиња, биографии и месечни примања на сите државни советници
во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците,
фактури за набавка на мебел и уметнички слики за уредување на
внатрешниот простор на Министерството за политички систем и односи
меѓу заедниците, барања информации за проекти кои се финансирани и
подржани од страна на Европската Унија, за плановите за јавни набавки
со сите негови измени и дополнувања и реализацијата на истите во
својата завршна фаза, биографии на членови на надзорни и управни
одбори и висина на нивните надоместоци, за надоместоците на
ангажираните со договор за дело, за примањата на посебните
советници, како и копии од потребни докази во судски постапки.
Агенцијата ги пренесува добиени податоци од кои може да се утврди дека во
извештајната 2021 година најмногу жалби се поднесени против: државните
институции на централно ниво, општините, јавните претпријатија, здравствените
установи, против правни и физички лица кои што вршат јавни овластување и против
судската власт.
Во доставуваните жалби најчесто е изразено незадоволството на жалителите од
постапувањето на имателите на информации во врска со барања кои се однесуваат на:
-

во (наведен) период колку и кои детални урбанистички планови ги донела
одредена општина, колку и кои ДУП-ови се во фаза на донесување и во која
фаза конкретно моментално е секој од нив?

-

какви и колку лекови, кои се наменети за лекување на ретките болести, се
регистрирани во Р.С.М (колку средства се потрошени за такви лекови)?

-

колку средства се побарани од државниот Буџет за помош и заштита на деца во
конфликт со законот?
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Како и податоци за:
- Број на хоспитализирани пациенти со КОВИД-19;
- Вкупен број на болнички денови на пациентите со КОВИД-19 ;
- Број на починати пациенти од КОВИД-19;
- Број на пациенти на кислородна поддршка;
- Број на пациенти на вентилаторна (респираторна) поддршка;
- Број на ангажиран медицински персонал;
- Потрочена количина на лекот Enoxaparin (Клексан) за пациените со КОВИД-19;
- Потрошена количина на кислород за пациентите со КОВИД-19;
- Број на потрошени маски за кислородна поддршка за пациентите со КОВИД-19 и
- Број на користени апарати за ветилаторна поддршка (респиратори).
- Број на лица кои примиле две дози вакцини, според призводител на вакцина
Синофарм, Синовак, Спутник, Фајзер, Астра Зенека, според старосни групи?.
- број на заразени лица од КОВИД-19 со примени две дози вакцини според
производител на вакцината?
- број на хоспитализирани лица поради КОВИД -19, вакцинирани со две дози
вакцини, број на починати лица поради КОВИД -19, вакцинирани со две дози
вакцини, број на хоспитализирани лица кои биле реинифицирани со КОВИД 19, број на починати лица кои биле реинфицирани со КОВИД -19...?
- информации за постапката за јавна набавка на ,,нова медицинска опрема
наменета за соодветно спроведување на здравствен третман на пациентите
болни од КОВИД - 19, за потребите на Јавните здравствени установи на
подрачјето на Град Скопје“
- листа на движен и недвижен имот кој го поседува политичка партија, како и
листа на движен и недвижности кои што политичката партија ги закупува од
физички и правни лица (доставете ни информации од кого се закупува
недвижноста и сумата која политичката партија ја плаќа на месечно ниво за
закупениот простор)
- записници од седници на Владата на Република Северна Македонија
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- копии од решенија за отстранување на бесправно изградени објекти во
општините Охрид, Струга и Дебарца по кои во целост е постапено и објектите се
отстранети, како и по кои не е постапено и објектите не се отстранети и по кои
се поведени судски постапки
- планска документација за проектот реконструкција на Кеј „Македонија“ Охрид
- колку инспекциски надзори се извршени на територијата на Општина Охрид од
страна на локалниот инспектор за животна средина
- копии од тримесечните извештаи за напредокот во реализација на мерките и
активностите содржани во Акцискиот план на Планот за управување со
светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион
- вкупен број на вработени, со имиња, презимиња, биографии и месечни
примања на сите државни советници во Министерството за политички систем и
односи меѓу заедниците
- фактури за набавка на мебел и уметнички слики за уредување на внатрешниот
простор на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
- завршни сметки за буџетот на општина ... за годините: 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 и 2020 на аналитичко ниво (подставка) од 6 цифри
-

за потребите на споредбено регионално истражување во рамките на проектот
“Балкан тендер боч“, финасиски поддржан од Европската Унија, планот за јавни
набавки за 2020 година со сите негови измени и дополнувања

- копија од автопатското решение Ќафасан-Струга;
-

копија од готовиот проект за железничкиот Коридор 8 во западниот дел од
земјата, со нова делница од Кичево до Лин;

-

оглас на општина Струга за отуѓување градежно неизградено земјиште, со
Записник од комисија која одлучува за отуѓување на градежно неизградено
земјиште и договори за отуѓување на градежно неизградено земјиште

- согласно Програмата за решавање на проблемот со бездомните животни на
подрачје на општина... да ни ги доставите годишните извештаи за 2019, 2020 и
2021 година за бројот на заловени и третирани бездомни животни
- целосна листа со недвижен имот со кој располага Град Скопје, за секој имот
поединечно да се наведе дали и на каков начин се користи
- лабораторски анализи и супер анализи на примероци од храна изработени во
сите акредитирани лаборатории, земени од страна на инспекторите на Агенција
за храна и ветеринарство
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- биографии на членови на надзорни и управни одбори и висина на нивните
надоместоци;
- копии од потребни докази во судски постапки и друго.
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