ВЛАДИНА МЕРКА – ПОПУЛИЗАМ БЕЗ МЕРКА
КАКО ВЛАДАТА ГО КРШИ ЗАКОНОТ
ЗА ДА ГИ КОРУМПИРА ГРАЃАНИТЕ
Спротивно на законските одредби во
Законот за спречување на корупција во
кои јасно се утврдува дека од моментот
на распишувањето на изборите, па се
до нивното завршување не можат да
се користат буџетски средства на РМ,
средства од буџетите на општините
и градот Скопје, од јавните фондови
и средства на јавните претпријатија и
јавните установи, Премиерот, неговите
министри и градоначалниците фрлија
лопати за изградба на неколку нови
објекти и тоа: катнa гаража кај Нова
Македонија која е најавена да чини
3.870.000€ и за катна гаража кај Мал
ринг во износ од 4.442.130€. Министерот
за здравство потпиша Договор во
вредност од 1.600.000€ за изработка на
проект за нов блок на универзитетските
клиники во Скопје.
Спротивно на законските одредби од
Законот за спречување на корупција,
во кои јасно е утврдено дека во
предизборниот период не смее да се
врши никаква вонредна исплата на
плати, пензии, социјална помош или
други исплати од буџетски средства или
средства од јавни фондови, Владата во
периодот

од 01 до 19.03 исплати
вкупно

40.164.429€

и тоа:

23.000.000€ за субвенции
за тутунарите,

3.508.942€ за

субвенции на
млекопроизводителите,
3.675.000€ за
субвенции на лозарите,
7.403.252€ субвенции за сточарите,

2.557.723€ на пензионерите и
19.512€ на 40 лекари.

КАКО ВЛАДАТА КУПУВА
ГЛАСОВИ СО СЕЧЕЊЕ ЛЕНТИ
Премиерот и неговите
министри во трката за
купување гласови за
време на изборната
кампања пресекоа
ленти на повеќе од
15 завршени јавни и
приватни инвестиции и тоа: спортска
сала во средното училиште „Зеф Љуш
Марку“ во Скопје (650.000€); спортска
сала во Велгошти (383.740€); 5 нови
лаборатории – 1 на ПМФ (450.000€), 1
на Институтот за хемија (130.000€), 2 на
Клиниката за ревматологија (195.120€)
и 1 лабораторија во МВР; браната
во Кнежино (100.000.000€) од кои
75.000.000€ ќе ги враќаат граѓаните
бидејќи се јапонски кредит; водовод
во Чанаклија (325.000€); 10 бунари во
Прилеп; Магистрален пат Радовиш –
Струмица (7.398.370€); Локален пат
во Битола (300.000€); катна гаража
во Општина Центар (5.635.000€);
пречистителна станица во Пробиштип
(1.400.000€); детска градинка во
Аеродром (1.300.000€); детски
градинки во Пепелиште, Криволак и
Тремник; гасификација на средните
училишта „Ѓорги Димитров“ и „Здравко
Цветковски“ во Скопје; спортска сала
во Куклиш и приватна фабрика за
производство на балетанки во Слепче,
Демир Хисар.
Владата понуди популистичка мерка
за отпишување на долгот по основ
камати за неплатени придонеси
од задолжителното здравствено,
пензиско и инвалидско осигурување
на фирмите настанати до 2009 и
отпишување на каматите по основ на
долговите за сите видови придонеси од
социјалното осигурување во периодот
2009-2012 година, со што директно ги
дискриминира фирмите кои уредно
ги намирувале своите обврски, а
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притоа не обезбедува механизам за
намирување на главницата на долгот
по основ социјални и здравствени
придонеси. Владата ја укина царината
за благородните метали како поддршка
на компаниите, а пред се за да му се
додвори на „Џонсон Мети“.
Премиерот и неговите министри во
овој период најавија идни проекти и
тоа: реконструкција на спортските сали
во основните училишта во Аеродром;
отворање на 51 аптека во руралните
средини; 3.053.076€ неповратни
средства кои ќе им се доделат на 930
лица за започнување на свој бизнис;
зголемување на буџетот на Агенцијата
за туризам од 1.000.000€ на 2.500.000€
за промоција на Македонија преку
учество на 18 саеми и 1.000.000€ за
субвенционирање на тур-операторите;
од 15ти март намалување на цените
на 202 нови лека за 15,72% во просек;
најава за 128.000.000€ за поддршка на
млекопроизводителите; издвојување
од 1.173.983€ за субвенционирање
на 1.540 вработувања во приватниот
сектор; 154.471€ за вработување на 33
лица со статус деца без родители во
државната администрација; 569.105€ за
финансиска поддршка на земјоделските
стопанства да ги осигураат своите
имоти; 97.560€ за финансиска поддршка
на домаќинствата за изградба на
сончеви колектори; продажба на
државното земјиште под дивоградбите
на граѓаните и стопанските субјекти за 1
односно 4-7 евра за квадрат соодветно;
Владата лажно ги прикажува средствата
во износ од 3.500.000€ од фондовите на
ЕУ за развој на земјоделството (ИПАРД)
како нејзини и промовира
финансиска поддршка
(50% од инвестицијата)
за отворање и развој на
нов бизнис во руралните
средини.

КОЈ ЈА ПЛАЌА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА НА ВМРО-ДПМНЕ?

За промоција на своите кандидати и програми во текот на првиот круг од локалните избори, владејачката ВМРО-ДПМНЕ
потрошила 505.627 евра (25.281 евро дневно) на име платена политичка програма во 4 печатени и 3 електронски медиуми. Во оваа сума
не влегуваат рекламите на другите електронски медиуми, веб порталите, он лајн изданијата на весниците, закупените билборди и плакати,
како и објавите по локалните електронски и печатени медиуми.
Цена на чинење

Вкупно

Дневна објава

6.469€*

5.820 €*

2.852 €*

3.520€

2.360€

2.940€

1.320€

25.281€

20 дена

129.387€

116.400€

57.040€

70.400€

47.200€

58.800€

26.400€

505.627€

?

*Мерењето е извршено на 13 март во периодот 17:00 – 00:00 часот

Извештајот за финансирањето на политичката кампања на владејачката ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг од локалните избори 2013
покажува дека владејачката партија собрала 48.780 евра приход на својата сметка, а потрошила 15 пати повеќе т.е. 729.826
евра.

ЧИИ СЕ ПАРИТЕ СО КОИ ВМРО-ДПМНЕ ЈА
ФИНАНСИРА СВОЈАТА ИЗБОРНА КАМПАЊА
ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013?
ПОДАТОЦИТЕ ПОГОРЕ УПАТУВААТ НА ЗАКЛУЧОКОТ ДЕКА ТОА
СЕ ПАРИ НА ГРАЃАНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА КОИ ВМРО-ДПМНЕ
ПРОТИВЗАКОНСКИ ГИ ТРОШИ ОД ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ И ОД
БУЏЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ!!!
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