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David Ilieski <david@irl.mk> Mon, Aug 31, 2020 at 2:51 PM
To: eleonora.pandova@malmed.gov.mk

Почитувана Пандова,

Се обидувам да стапам во контакт со вас повеќе од две недели. Но, ниту на вашиот мобилен
телефон, ниту директно преку службениците во МАЛМЕД не можам да ве добијам.

Станува збор за барање за информации од јавен карактер кое ИРЛ го има испратено до МАЛМЕД,
а според документацијата која ни ја испративте - вие сте го работеле. Контактот за информации од
јавен карактер, Драган Димитров ми посочи да искомуницирам директно со вас, поради не
целосниот одговор кој го добивме.

Ве молам побарајте ме на мобилниот телефон оставен во потписот, како би можеле да најдеме
решение за ситуацијата.

Се надевам сте добро и го очекувам вашиот повик

Срдечно,
--

David Ilieski
Reporter
Investigative Reporting Lab - IRL
Researcher
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP
Mobile: +389 71 221 701
E-mail: david@irl.mk

Eleonora Pandova <eleonora.pandova@malmed.gov.mk> Tue, Sep 1, 2020 at 9:57
AM

To: David Ilieski <david@irl.mk>

Почитуван Давид Илиески,

Во врска со бараната информација од Јавен карактер и одговорот добиен од Малмед, сметам дека
добиениот одговор е во целост во согласност на актуелната ситоација и надлежностите на
Малмед, посебно имајки во предвид дека детално е објаснет за начинот на функционирање на
барањата за увозните дозволи во ексим Царинскиот систем. Истото е потпишано од директорот
на Малмед и во истото е посочено и како да постапите понатаму , а се во насока на
истражувачкото новинарство каде припаѓате и Вие.

 

Благодарам за разбирањето и соработката.

 

Со почит,
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David Ilieski <david@irl.mk> Tue, Sep 1, 2020 at 11:31 AM
To: Sashka NOVATV <cvetkovska.ez@gmail.com>

[Quoted text hidden]

David Ilieski <david@irl.mk> Tue, Sep 1, 2020 at 12:06 PM
To: Eleonora Pandova <eleonora.pandova@malmed.gov.mk>
Cc: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk, saska@occrp.org, aleksandra@irl.mk

Почитувана Пандова,

Ви благодарам за одговорот.

Фактот дека не сакате да искомуницирате по телефон покажува нетранспарентност на
функционирањето на Малмед, како и непочит кон новинарската работа. Но, во секој случај, може
да ја продолжиме комуникацијата тука, како би можел да ги истакнам недоследностите во вашиот
одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер на ИРЛ.

Во одговорот добиен од МАЛМЕД пишува,

„Ве известуваме дека е потребно најнапред да се разгледа класифицираноста на бараните
податоц“

Нејасно е за каква класифицираност станува збор, особено дека барањето е за сертификати за
маски кои се продаваат на пазарот во државата. Дополнително, доколку смеатате дека потребно е
да се провери класифицираноста на овие документи, потребно МАЛМЕД да го стори истото пред
да ни го исптрати одговорот и да ни дадеден конкретна информација дали се или не се
класифицирани.

Истата реченица продолжува со,

„...а потоа и можноста Царинската Управа да одговори на поставените прашања бидејќи
барањата за увоз се поднесуваат преку ексим едношалтерскиот ЦАРИНСКИ систем во кој
пребатување по име е невозможен да се добие преку Малмед туку е можно само и едниствено
преку Царинската управа“

EXIM системот на Царинската управа овозможува електронско поднесување на барањата за
дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање
на дозволите од страна на надлежните институции. Документацијата за увоз на маски се
спроведува преку овој систем, но проверката и валидацијата на истата документација ја врши
МАЛМЕД. Според ова, МАЛМЕД е потребно да ги поседува документите побарани во барањето за
пристап до информации од јавен карактер на ИРЛ.

За крај, во одговорот кој го добивме од МАЛМЕД, освен што ни посочувате две отворени прашања,
никаде не е наведено дали ни го одбивате или прифаќате барањето. Затоа во СС на овој маил го
додавам и контактот за информации од јавен карактер на МАЛМЕД, Драган Димитров, како би
можеле да искомуницирате и да ни дадете одговор на нашето барање - Доколку сметате дека
МАЛМЕД, поради една од двете причини не може да ни ја даде документацијата која ја бараме, ве
молиме испратете ни одговор со кој ќе го одбиете нашето барање и образложение зошто, како би
можеле да постапува по следните правни опции.

Сепак, среќен сум што ја разбирате работата на истражувачкото новинарство и каде припаѓа, па
затоа се надевам дека ќе наидеме на разбирање и ќе најдеме заедничко решение за како да ги
добиеме овие документи, со цел да може јавноста да има точни и релевантни информации.
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Го очекуваме вашиот одговор.

Срдечно,
[Quoted text hidden]
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