
АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА 
 
 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
согласно член 30 став 1 алинеа 7 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, како една од своите надлежности, презема и активности на планот на 
едукацијата на имателите на информации од јавен карактер за правото на слободен 
пристап до информациите со кои тие располагаат.  
Исполнувајќи ги своите законски надлежности, Агенцијата и во новонастанатите околности 
предизвикани со пандемијата на COVID-19, се прилагоди на истите и продолжи со 
едукација на службените лица кај имателите на информации од јавен карактер на 
централно и локално ниво, како и на останатите иматели на информации. Агенцијата за таа 
цел подготви и објави програма за обуки на службени лица за посредување со информации 
од јавен карактер за 2020 година и истата ја објави на својата веб страница. 
Преку обуките, Агенцијата имаше за цел во прв план да го стави во фокус постапувањето по 
Законот за СПИЈК донесен во мај 2019 година, а чија имплементација започна на почетокот 
на 2020 година. Од таа причина, со обуките беа опфатени службени лица за посредување 
со информации на иматели на информации кои за прв пат се појавуваат на Листата на 
иматели и службени лица кои се новоназначени во институциите на веќе постоечките 
иматели на информации, како и службени лица кои и покрај тоа што имаат посетувано 
обуки, односно службени лица од институции за кои Агенцијата има констатирано дека не 
биле доволно успешни или тешко се справувале во постапувањето по барања за пристап 
до информации од јавен карактер. 
Агенцијата во соработка со националниот демократски институт и ВИДИ ВАКА, а со 
финансиска поддршка од УСАИД, изготви и едукативно видео наменето за службените 
лица кај имателите на информации од јавен карактер. Со едукативното видео е опфатена 
целата законска процедура за имплементирање на уставно загарантираното право на 
пристап до информациите од јавен карактер, а видеото може да се погледне на youtube 
каналот на Агенцијата:  https://www.youtube.com/watch?v=DgRv8tYxuTo  
Агенцијата во 2020 година, согласно состојбата со COVID-19 пандемијата, одржа вкупно 15 
обуки за службените лица кај имателите на информации од јавен карактер.  Обуките беа 
реализирани во периодот септември-декември 2020 година и беа спроведени под 
заеднички генерален наслов: „ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО 
ИНФОРМАЦИИ, СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПИЈК ОД 2019 ГОДИНА“.  
Главната цел на обуките беше да се оспособат службените лица кај имателите на 
информации, како правилно и навремено да одговараат по барањата за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, согласно Законот за СПИЈК. 
Специфични цели на обуките беа службените лица да се запознаат и низ практични вежби 
да се обучат за: донесување на управни акти засновани врз закон, за проактивното 
објавување на информациите од јавен карактер, запознавање со целите и активностите на 
Агенцијата и воспоставување на меѓусебна соработка, изработка и постапување по барања 
за слободен пристап до информации од јавен карактер преку искуствени вежби, симулации 
на спроведување на тестот на штетност, како дел од процесот на постапување по барања 
за слободен пристап до информации, запознавање и учење на процедурите за 
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постапување по жалби, согласно ЗСПИЈК, како и вежби со практични примери (предмети) 
од искуството на вработените во Агенцијата.  
Пет од вкупно 15-те обуки, беа одржани со физичко присуство и со строго почитување на 
препораките на Министерството за здравство, во просториите на Агенцијата, а останатите 
десет обуки беа реализирани преку платформата ZOOM.  
На обуките беа поканети службени лица од сите иматели на информации: државни 
институции, судска власт, општини и центри за развој на плански региони, јавни 
претпријатија и установи, здравствени установи, образовни институции, правни и физички 
лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес, како и службени лица од 
политичките партии. Присуствуваа вкупно 71 службено лице, додека 56 поканети службени 
лица, иако уредно поканети на обуките, покажаа игнорантски однос кон законот кој го 
штити уставното право на граѓаните да бидат информирани за работата на институциите, а 
воедно е еден од столбовите за спречување на корупцијата. На крајот сакаме да 
потенцираме дека обуките кои ги организира и ги споделува Агенцијата се бесплатни и 
оттука апелираме до службените, а пред се одговорните лица кај имателите на 
информации, во периодот во кој ќе следуваат нови обуки, да се пријавуваат на истите на 
електронската адреса: obuki@aspi.mk, која Агенцијата ја отвори со цел службените лица 
самоиницијативно да се пријавуваат за учество на обуките, од причини што преку нив ќе се 
запознаат со постапката за подобра имплементација на Законот за СПИЈК, а се во интерес 
на граѓаните и нивното право ДА ЗНААТ ШТО РАБОТАТ ИНСТИТУЦИИТЕ!!! 
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АНЕКС: 
 

Прилог:  
 

1. Список на иматели на информации чии службени лица присуствувале на обуките:  
 

2. Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности  Национални Енергетски 
Ресурси-НЕР АД –Скопје во државна сопственост 

3. Развојна банка на Северна Македонија АД-Скопје 
4. Акционерско друштво за енергетски дејности Градски Енергетски Системи-Скопје АД-

Скопје 
5. Друштво за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на Топлина Балкан 

Енерџи ДООЕЛ-БЕГ Скопје 
6. ZAN MITREV CLINIC-Legal Affairs and Human Resources Specialist 
7. Институт за овластени ревизори на РСМ 
8. Факултет за исламски науки – Скопје 
9. Градски трговски Центар- АД Скопје 
10. Министерство за  култура 
11. Институт на сметководители и овластени сметководители 
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12. Канцеларија на Претседателот на Влада на РСМ 
13. Државна Видеолотарија на Македонија–Касионс Аустриа ДОО Скопје 
14. ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје 
15. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
16. Oпштина Центар 
17. ЈП за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар 
18. ЈПКомунална хигиена Скопје 
19. Центар за развој на Скопкиот плански регион Скопје 
20. ЈСП-Скопје 
21. Основен граѓански суд Скопје 
22. Факултет за бизнис економија ФБЕ 
23. Институт за бизнис економија ИБЕ 
24. Град Скопје 
25. Агенција за храна и ветеринарство АХВ 
26. Дирекција за заштита и спасување 
27. Фонд за Здравствено осигурување Скопје  
28. Оперативно –техничка агенција Скопје 
29. Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги 

во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје 
30. Градски трговски центар АД Скопје                                                 
31. Јавно претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ                                                                                 
32. Општина Чучер Сандево 
33. Управа за јавни приходи 
34. Министерство за животна средина и просторно планирање 
35. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
36. Општина Делчево 
37. НУ Спомен кука на Мајка Тереза-Скопје 
38. 37.Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој 
39. Министерство за финансии   
40. Општина Желино 
41. Општина Пробиштип 
42. Агенција за национална безбедност   
43. Генерален Секретаријат на влада на РСМ 
44. Министерство за внатрешни работи 
45. Министерство за информатичко општество и администрација 
46. Државен архив на Република Северна Македонија 
47. Општина Горче Петров 
48. НУ Музеј на Македонската борба за Самостојност-Скопје 
49. Стопанска комора на Македонија     
50. Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна 

Македонија 
51. Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија 
52. Агенција за промоција и поддршка на туризмот 



53. Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Северна Македонија 

54. А.Д. за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје 

55. АД Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост-
Скопје 

56. Општина Шуто Оризари 
57. Управа за водење на матични книги 
58. Политичка партија-Левица  
59. ЈП-Национални шуми 
60. Политичка Партија-Социјалдемократски сојуз на Македонија 
61. Агенција за супервизија на осигурување 
62. Општина Охрид 

 
 

2. Список на поканети иматели на информации чии службени лица не присуствувале 
на обуките: 
 
1. Министерство за надворешни работи   
2. Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 
3. Министерство за здравство 
4. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците 
5. Министерство за труд и социјална политика 
6. Општина Сарај 
7. Општина Сопиште 
8. Боречка федерација на РСМ 
9. Општина Зелениково 
10. Јавна установа Прифатен центар за баратели на азил-Скопје     
11. Македонска Академска Истражувачка Мрежа МАРнет 
12. ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија на РСМ    
13. ЈЗУ Универзитетска клиника Државна Кардиохирургија-Скопје 
14. Православен Богословски факултет 
15. Партија на обединети Демократи на Македонија-ПОДЕМ 
16. Општина Кратово 
17. Скопје Север-АД Скопје 
18. Општина Дебарца с.Белчишта 
19. Општина Струмица 
20. Агенција за млади и спорт 
21. Општина Маврово и Ростуше 
22. Јавно претпријатие-Комунално -Струга 
23. ЈП ИСАР-Штип 
24. ЈКП Тетово-Тетово 
25. Друштво за депонирање комунален отпад-Дрисла -Скопје 
26. Комора на РСМ за приватно обезбедување 



27. Стоматолошка комора на Македонија 
28. Демократска партија на Албанците-ДПА 
29. Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ 
30. Министерство за транспорт и врски 
31. Државен комунален инспекторат 
32. Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 
33. Агенција за остварување на правата на заедниците 
34. Агенција за филм на РСМ 
35. Ј.П ”Паркови и зеленило”-Скопје 
36. Општина Чаир 
37. Народна банка на РСМ 
38. Општина Карпош 
39. Демократска обнова на Македонија-ДОМ 
40. ЈП за заштита и одржување на магистрални и регионални патишта-Скопје 
41. Агенција за стоковни резерви 
42. КЈП Нискоградба Охрид 
43. КЈП Нискоградба -Битола 
44. Јавна установа Национален парк-Галичица-Охрид 
45. Агенција за разузнавање 
46. Агенција за управување со одземен имот 
47. Агенција за администрација 
48. ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство)-  

ВМРО-ДПМНЕ 
49. Демократска унија за интеграција-ДУИ 
50. Политичка партија АЛТЕРНАТИВА 
51. Политичка партија Движење БЕСА 
52. Демократски сојуз-ДС 
53. Нова Социјалдемократска Партија-НСДП 
54. Либерално-Демократска партија-ЛДП 
55. Социјалистичка партија на Македонија 
56. Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ 

 


