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Почитувана Висара Риза,

Ви го пишувам овој маил по низата сериозни проблеми со кој се соочивме при комуникација со
лица вработени во МАЛМЕД, обид за контакт со вас и барање да добиеме одговор на нашето
Барање за информации од јавен карактер.

Нивото на транспарентност и отчетност на институцијата МАЛМЕД е повеќе од загрижувачко.

По последно испратениот маил на 01.09.2020, до Елеонора Пандова и Драган Димитров, во кој
побаравме да добиеме конкретен одговор на нашето барање, односно да ни испратите потврда
дали истото ќе биде одбиено или прифатено - никој ниту ни врати на маилот, ниту не исконтактира.

Минатата недела се обидував да стапам во контакт со Драган Димитров, но поради тоа што бил на
одмор, а МАЛМЕД немало замена за контактот за информации од јавен карактер, ми се јави
човекот задолжен за ИТ во вашата институвија и само ми кажа дека тој ништо не можел да
направи во врска со нашето барање, а го менувал Димитров само затоа што седеле во иста
канцеларија.

Оваа недела успевме да стапиме во контакт со Драган Димитров, откако се врати од одмор. Му го
посочив проблемот кој го имаме, но тој вели дека нему едниствена работа му е да го прпрати
барањето и ништо повеќе.

По немањето можност да искомуницирам со Панодова и одбивањето на Димитров да си ја врши
својата работа, решив да ве иконтактирам вас, за како директор на МАЛМЕД да најдете решение
на овој проблем. Но, на мобилниот телефон ви ѕвонев неколку пати во текот на неделата и ниту ми
кревате, ниту ми се прејавувате.

Од средата до денес, секој ден се јавувам на фиксниот телефон во вашиот кабинет и оставам
порака за да ме побарате. Секој пат кога ќе се јавам вашата секретарка ми вели дека ќе ме
побарате по состанокот, но повик не сум добил.

Коулминацијата се случи денес, кога повторно се јавив на фиксниот телефон во вашиот кабинет,
овој пат се јави господин кој рече дека ја менува секретарката на еден ден. Исто како и претходно,
побара да оставам мој контакт и ми рече дека ќе ме побарате штом завршите со состанок. Откако
не добив повик, по неколку часа се обидов повторно да се јавам на фиксниот телефон. Повтроно
ми крена истиот господин. Овој пат, го прашав дали одбивате да стапите во контакт со нас или тој
не ја пренел мојата порака. На ова, тој ми рече дека не е негов проблем ова и сам да си најдам
решение. Откако го побарав неговото име, тој ме навреди и ја прекина линијата.

Директорке Висара Риза, би сакал да посочам дека секоја комунијација на службено лице од
државна инстиуција со новинар е официјална.

Очекуваме дека ќе преземета акција да добиеме одговор на нашето Барање за информации од
јавен каракте - во кој точно и јасно ќе наведете дали ни го одбивате или прифаќате барањето, со
цел да може да постапуваме по следните правни чекори.
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Дополнително бараме да ни одговорите и на следниве прашања:

1. Кога лицето за контакт со информации од јавен карактер во МАЛМЕД е на одмор, како
институцијата работи на Барањата за информации од јавен карактер?
2. Дали вработената Елеонора Пандова користи службен телефон од МАЛМЕД?
3. Кое е лицето кое на ден петок 11.09.2020, ја заменувало вашата секретарка на работната
позиција?
4. Дали вие како директор на МАЛМЕД, сметате дека односот посочен погоре во овој маил од
страна на вработените во МАЛМЕД, е во склад со принципите на работа на една државна
институција? Дали и што ќе преземете во врска со овој проблем?

Очекуваме да добиеме одговор на нашето Барање и нашите прашања во најскоро можно време.

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
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