
Верирнка е Мадедопј56 56 Уепи!
Маегттаттја РирИке рег Кгиве 5иетегогеРепублика Северна Македонија

Јавно претпријатие за државни патишта

Бр/Хг. 28 -20 7
Скопје/5ПКир година/ути

5 ПТ-

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.
весник на Р.С.М. бр.101/2019), Јавното претпријатие за државни патишта, ул. “Даме Груев"

бр.14, 1000 Скопје, е-таи: сопкаскагоад5.оге.тк, телефон 02-3118-044, застапувано од

Директор Ејир Ќизѓетт, го подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2022 до 31.12.2022)

1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај имателите на

информации;

. Жаклина Величковска-советник за односи со јавност, е-тај/: 7.уеНскоу5ка(д)угоад5.оге.тк

(назначена на 11.05.2021 година)

2. Број на примени барања; 17

3. Број на позитивно одговорени барања; 17

4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или

отфрлено барање; делумно одбиено-НЕМА
- поради тоа што барањето се однесува на личен податок чие откривање би значело повреда на

заштита на личните податоци

5. Број на неодговорени барања:/ 0

6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации,
со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на

повторно одбивање на бараната информација); !

7. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата; 1
8. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата /

9. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање/
10. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање. /
НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите
да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од
Вашата работа.

УКАЖУВАЊЕ: Согласно Националниот акциски план за Отворено Владино

Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер
на веб страниците на институциите“, во Прилог на Годишниот извештај, службените
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Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Веририка е Мадедоп6 58 Хепи
Мдегтаттја РиБИКе рег Кгиве 5нетегоге

лица кај имателите на информации од јавен карактер треба да ги внесат линковите до 22-

те категории на документи содржани во членот 10 од Законот за слободен пристап до

информации од јавен карактер. Ова Укажувањесе однесува на имателите на информации
од јавен карактер кои имаат веб страници

џЈ

НГ.

12,

14.
15.

16.

1,

податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со закон,
Пер:/лумм.гоад5.оге.тк/213/7а-паз
основните податоци за контакт со имателот на информацијатаи тоа: назив, адреса,
телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата.
Вер://иумм.гоадз.оге.тКк/213/7а-па5
податоците за функционерот или одговорното лицекај имателот на информацијата
(биографија, податоци за контакт и друго), Песр:/лумм.гоад5.оге.тк/497/4гексог
основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со
информации и тоа: Жаклина Величковска; е-маил: г.меЦскоузка(дгоад5.оге.тк и

телефонски број 070409560, Нир:/лижм.гоад5.оге.тк/287/копкакк
основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно
пријавување и тоа:„Оливера"Вранеш, е-маил икагиуаст(д)гоад5.оге.тК

телефон за контакт: 02/3228-454, икр:/Лужуигоадз.оге.тк/287/копкакк
список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и

службен телефон, Вир: /иум.гоад5.оге.тК/491/5рток-па-угаБоќепјНса
законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со

регистарот на прописи објавени во службеното гласило,
песр:/лумм.гоад5.оге.тК/308/гакоп!

прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на
информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна
организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за
заштитено внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови,
програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи,
кога за тоа се овластени со закон,
Рер:/лумм.гоад5.оге.тк/309/родгакопзкраки
пер:/Лумум.гоад5.оге.тКк/310/акн-па-ргеѓргијаеко

органограм за внатрешна организација,
Вор://личум.гоад5.ого.тк/466/ОКС АМОС КАМ.Рет!

стратешки планови И стратегии за работа на шнимателите шна информации,
Песр:/лумм.гоад5.оге.тКк/312/регродтнипа-рговгата

годишни планови и програми за работа, Пир:/иужи.гоад5.ога.тк/311/еодњипа-
рговгата
годишен Буџет и завршна сметка, песр:/иумум.гоадв.оге.тКк/503/водјнпј-иуе5ика-ла-

гароѓепјеќо-па-јаупоќо-ргекргјаце-ла-дглаупјрачзнка
„годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот,
Вир: /лимум.гоад5.оге.тк/530/куагкајпу-Ппапзку-иуезнкај
ревизорски извештај, пер:/лмум.гоад.оге.тК/314/геумогокриуезнат
видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информацииза физичката
достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за
законските основи. називот на услугите, документите и податоците потребни за
остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни
податоци), Иер:/Лумм.гоад5.оге.тК/344/одоргиуапја
тарифници за надоместоци за издавање на реални акти,
Пер: //умум.гоад5.оге.тК/344/одоргиуапја
начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување
усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено
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Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

ко.

20.

2.

29

Скопје 20.1.2023

Веририка е Мадедопј56 56 Уепиг
Мадегтаттја РиБИКе рег Кгиеќ 5Неквгоге

по електронски пат), Иир://имм.гоадз-оге.г К/482/1пЃогтасн-од-јауеп-кагаккег
. целокупната документација за јавните набавки. за концесиите и за договорите за
јавно-приватно партнерство, пир://имм.гоад5.оге.тк/280/јаупг-параук!
предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични
документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации
соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во
согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако
се обврска согласно закон и друго, ИЕр:/лужм.гоад5.ога.тк/444/луезкиуапја
извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување
контрола и надзор, икр:/Лужм.гоад5.оге.тк/502/Ппапбку-гпагануеп-луезикај
статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои
се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежностаи
работата на имателот на информации Песр:/лумм.гоад5.оге.тК/469/2јуота-згедта-ј-
зостја!празреки
други информациикои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информацијата. (линк)

Изработил: Жаклина вечно07Одобрил: Оливера Вранеш 4„77,ИДИ
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Република Северна Македонија ќ Не8 ВериБика е Мадедоп156 56 Уепиќ

Јавно претпријатие за државни патишта Е
: Мдегтаттја РиБиКе рег Кгиеќ 5Некгоге

МЕ рајцт те пепт 36 ќе Г4ејќ рег дазје 46 Це 6 Шѓогтаќауе те Кагакег рибИк (Оалеќа
7укаге е ВМУ-2 пг.101/2019) Мавгтагтја Ририке рег Кгиве 5иегегоге Ќг. “Оате Огцеу“

пг.14, 1000 5Нкир, е-таи: сопкаскајгоад5.оге.тк, ќе!. 02-3118-044, е Иан пра
Огејот Ејир Кизет!, регвани пежат СО

РЕПУБЛИКА СЕНЕРНА МАКЕДОНИЈА -иЕРЏВИКА Е МАОЕВОЊЊЕ ЗЕ МЕНИ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИ
ТА

ВАРОВТГЕЧ УЈЕТОВ МОЕВМАВЕЈА РЏВШИКЕ РЕЌ
ВАЏСЕ ОНТЕТЕЌОВЕ

(пва 01.01.2021 ден! те 31.12.2021) БоОДДИ20/7„БаЛста..„гоСКОПЈЕ- 5НКЏР

1. Те дрепас рег регзопаќ гупатќ 16 сакиаг рег 18 паегтјекеоиаг те (пЃогтаќас ек анодин1

тпѓогтастопеуе;

| ракипа УеНскоузка - КезлИНаге рег таггедиепте те рирИкип, е-таи!:
г.меЌекоузкајгоад5.ого.тк (е етегиаг те даќе 11.05.2021)

год-УШ

2. Мит1 Кегкезауе ѓ6 ргапџага: 17

3. Мити 1 Кежезачуе рогшиутнќе регејгејита: 17

4. Мите1 Кеткезауе 16 геѓилиага ДНе (6 раргапиага, фике (гериаг агзуек рег зесПеп Кегке56 (8

геЃигиат обе (6 ра ргапиаг, рје5етонк е раргапиат - Мик ка;

-раг 5Ркак зе Кеѓкеза 1 геѓеготек 4 Дивпање регзопаје, 2ршШит! 1 18 сПауе до ќе пепиркоте
5ркејје 6 тБгојцјез 56 18 4репање регзопаје

5. Мита 1 Кеезауње 16 ра регрјтејига: / 0

6. Митн1 апкезаче 6 рагадкига кипдат уепдттеуе (8 5Пка65 52 раге ( аксепдттеуе18
розедиезуе ѓ6 (пЃогтастопете, 51 бе те рагтепдјеп е агуеуе рег уепдипип е тагте пе га5!

зе Шбогтастоп! 1 Кегкиаг геЃѓигопет рег56п); 1

7. Мити1 апкезауе 16 ргапиаг те уепдит ќ Арјепсњ6;1
8. Мите | уепдитете 8 пагузниага ѓе 5рка!185 58 раге раз уерптеуе (6 Арјепст56/

9. Мит| апкезауе 16 геѓилиага пра Арјепста дПе агбуек е геѓигјти ќе буге/
10. Мит! гапкезауе ќе ра ргапиага пра Арјепста Де агзуеќ е геѓигити ѓе ќуге /

Увгејбје: Оекуттеќе регтепдига пе тепугќ гаквануе 48 пепи36 пепкирѓојпе едне десупте
шаја рег Сти регејтејиг те зако, те 16 4иепа, котепќе Дпе Кагакеноика де гједит пра

рипа јиај.

Џднетт: Ме рајнт те Р|апја Мастопа! Акзјопа! 1 Рагспегкецт ќе Оеуегјје5 56 Париг
не апрагпиији “ЏнраиИја ргоаките е (пЃѓогтастопеуе те Кагакќег рирИк пе иер Ѓадет
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Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Верирцка е Мадедоп16 56 Уегпиг

Хаегтаттја РиБИКе рег Кгире 5икетвгоге

е јткегпенс ќЕ јпебкистопеуе“?, пе зНкојсе ќе Вгарогшк ујеќог, регзопаќ гугкаге ќек

розебие5и е Штѓогтасјопече те Кагакќег ририк дипес СТ 5иепојпе Ипдеќ дег пќ 22

Каќевогне е докитепѓеуе (6 регија пе пепт 10 ќе Гаејн рег дазје (е Цге ќ
јпѓогтаќаче те Кагакќег риБИк. Ку увјепт 1 геѓегопеќ розебиевуе ќЕ (пЃогтасјтопеуе

те Кагакќег ририк ќе спеКапе иер Ѓаде

Џо

9.

Та 4непаќе Котреѓепсауе (6 с!акт Кгуеп, вјевје5!5ни ќе сПак ти јапе ге регсаккиага те
Кој, пкр:/лумм.гоад5.оге.тк/213/рег-пе
Те днепаќ Баге рег копкакс те розебиезтп е Штѓогтастопи дие аќќ: (ии, адгеза, питп1
хејеГопи, пити1 Ѓак5и, е-тан адгеза де адгеза е цер Ѓаде5, Пир://
Пеер:/лумум.гоад5.ого.тк/213/рег-пе
Те 4репаќ е регзопи Ѓипкалопаг аро регзопи регејерј65 ек розедие51 1 1пЃогтастопи

(БтовгаП, ќе Дрепа рег копгакт еј), Вир: //иумум.гоад5.оге.тКк/213/4гејѓог
Те дрепа Ба26 рег копкакс те регзопј гуќаг рег пдегтјеќвит те (пѓогтастопе дпе аќе:

7ранта Уенскоузка; е-таи: г.уеНскоувка(а)гоад5.оге.тк пе пити!1 гееѓопи
07040956, пир://имум.гоад5.оге-тк/287/копкакс
Те дрепаќ Багрег копкакс те регзопт е ашопгиаг рег фепопситип е Бгепд5рет ѓе

таБгојкиг :ОЦуега Угапези, е-та!: фепопсиез(а)гоад5.оге.тк ге|еѓоп рег копгак
02/3228-454, Пир://гоад5.оге.тК/287/копѓаке
ГАе регзопауе ѓ6 рипезиаг (ек розедие5! 1 (пЃогтастопи те рогкиеп, ета!тп гуцаг
дне гејеГоп хукаг, Вир://имум.гоад5.оге.тК/491/5ќа-е-резопауе-(6-рипезиаг
Глејес де 1 геѓегопеп котреѓепов5 58 розедие5и 6 (пЃогтстопи, НЧНиг те герјтштп е

дзрогкауе 1 зпраПига па Пекогеп гунаге, Вир://учум.гоад5.оге.тК/308/Неје
дрогна де пе киадег ќ Котреѓепсате 18 пј 1 тигакоп розедие5/ 1 тЃогта5 пе Ѓогте ге

аКеуе пепКејоге: гееиПоге (ттериПоге рег огеапјајт ќе Бгепдонет, гтериПоге рег
5јетанат ќе уепдеуе ќ рипе5, гтериПогеп рег фепопсиитп е Бгепднет 18 тргојшг
еб), Чектеќе, игднга, идрелте, рѓапе, ргоегате, уепдтте дне Поје ќе Цега ќе актеуе рег
гБацттп е Цејеуе дНе гтершоге ѓ6 ега, Киг рег КЕјапе ќе ашоплиаг те Цеј,
Бир:/Лужм.гоадз.оге-тк/309/акге-пепЦејоге
Пеер:/Лумм.гоад5.оге.тК/310/акќе -(- павгтагтје5
Ограпорвгат! рег огвапташт ќе Бгепа5нет

Вер:/Лумж.гоадз.ого.т К/466/ОКС АМОС КАМ.Рет!
10.

(1.
12:

13:

14.
15.

16.

Р|апе зиаѓеејке ЧНе зиаќерјт рег рипеп е розедие51 6 1пЃогтетопете,

Веср:/лумум.гоад5.оге.т К/312/ргоегатј-резбујесаг
Ртапе ујеќоге ЧНе ргоегате ќ6 рипа5 Пер://имум.гоадз.оге.тКк/311/рговгатј-ујеќог
Вихнен ујеѓог дНе ГЛогана регѓипдиткате Нир://иумум.гоад5.оге.тк/503/Карогќес-
ујеќоге-рее-рипеп-е-пдегтаггје5-рирИке-рег-ггиве-5Неќегоге

Рѓапеќ ујеќоге Ппапсѓаге пе Киакаје Пе ргоргате рег геаНајтате Бихнент

Вер:/лумм.гоад5.оге.тк/530/гарогке-Ппапсјаге-пе-киагкате
Вароќе 6 геутлопи Вир://умум.гоад5.оге.т К/314/геушогкриуечпкат
Шојеке 5негритеуе ќ6 сПаќ1 обојпе розедие5и е ШтЃогтастопеуе (1пЃогтаќарег дазјеп
Пајке рег геаНаиате знетбутеуе дПе шпЃогтаќа рег 5Пегритет ејектопјке, ге ЧНепат рег
Балаќ Цејоге, ететит!1 знегритеуе, фокитепкет ие ќ6 дрепаќ е пехој5ате рег 2Бантип
е зесПИ ргеј знегитеуе, ткаптитаќ е тбгојбе5 Цејоге 4Не ќе 4Непауе ѓ6 Цега ге|еуапте),
Пер:/лужму.гоад5.оге.тк/344/тгацте
Танѓаќк рег Котрепзит ќе |85ритеуе (6 аКеуе геаје

Република Северна Македонија ул.Даме Груев бр.14, 1000 Скопје Тел/Те!:02 3118-044,

Јавно претпријатие за државни патишта Република Северна Македонија Факс/Еах 02 3220-535; 02/3116-385

Веририка е Мадедоп156 58 Уениг те. “рате Отчеу" пг.14 е-таи: сопѓаск(дгоад5.оге.тк

Мдаптпагттја Ририке рег Кгиве 5неќеготе Веририка е Мадедопј56 56 Уепш Мер: ммм гоад5.оге. тк



Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

17:

18.

19.

20.

ој

22.

ФИкир 20.01.2023

Регеани: Жаклина Величковика,
Миаќот: Оливера Вранеш ј

Регктеи: Апдга 1 Јакирт

ВерирНка е Мадедоп156 56 Мепиќ

Мдегтаттја РиБИке рег Кгиве 5Неквгоге

Песр:/Аумм.гоад5.оге.тк/344/таугацте

Мепугае рагазиијтис ќе кегке565 раг дазје дет! ќе 1пѓогтастопет (тепуга е рагачнти
гојан5ис ДПе те 5аКит рег дазје ден ќе 1ѓогтастопет, 51 Чиле Кеткезае рага5Нгиаг пе

габпугв е|екиопкКе) Реср://имим.гоад.оге.тк/482/лпѓогтастопе-(ќ-кагаккеги-ририк
Оокитепкастоп! г роќе рег ргокинтес риБИке, Копсе5јопе не тагтеуезије рег

рагтегнес риБИк- рауас пир:/лиммгоадз.оге.т к/280/ргокигтте-ририке
Ргорогит ќе ргоггатетуе, рговгате, депдите, тепдјте, заидјте Чне Докитетке (6 Цега

“8 прјајзите де 1 геѓегореп аКѓеуе пеп ашогкенп е розедие5и(6 (пЃогтастопете,пјојните рег риБНкип рег рипѓ ќ тага пра Ѓаадја е ѓуге е (пкегпецк па рајнт те
Котреќепсаќ Цејоге, БШенп ттѓогтацу, Пеѓкогек упаге пее јапе деѓкугт пе рајнт те
Нејт две ќ бега. Пир:/лимм.гоад5.оге.тКк/444/пјојште
Варотесе рипе5 ќе спас ја догегојпв ашогнеќеуе регојерјезе рег 2бант ге КопкоПи 4ре

тБјквдугје5 Вир:/лумм.гоад5.оге.т К/502/гароги -пагану-дне-Ппапскаг
ТЕ днепа знаникоге рег рипеп, 51 бие (пГогтастопе 48 Цјега, аке Не таза те ќе сна
пдкопет пе јеќеп дпе рипеп е дуѓекагвуе дпе 18 сПак гједијп пра котреќепса ЧЛе рипа е
розедие5к ѓе тѓогтастопи Пеер:/лумм.гоад5.оге.тк/469/атпијепи-јесбог-
Чнеазреккег-зосја!е
ГТабогтастопе 66 Чега де гједитпра котреќепсак Дпе рипа е розедие5и ќе тпѓогтастопи

(јаки)

МОЕВМАВВЈА РЏВИКЕ РЕВ ВВЏСЕ 5НТЕТЕВОВЕ

(АА

Република Северна Македонија ул.Даме Груев бр.14, 1000 Скопје Тел/Ге-02 3118-044,

Јавно претпријатие за државни патишта Република Северна Македонија Факс/Еах 02 3220-535; 02/3116-385

КерирНка е Мадедоп16 56 Хепи те. “рате Огиеу" пг.14 е-таи: сопѓаск(дгоадз5.оге.тк

МХаептпагтја Рирнке рег Кгире 5иеетоге Керирика е Мадедопње 56 Хепи ер: млумигоад5.оге.тк


