
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ГРАДОТ СКОПЈЕ И ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ, КАКО 

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ: 
 
 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности, изврши 

мониторинг на 47 иматели, односно на пријавените веб страници на јавните претпријатија и установи, а објавени на Листата на иматели 

на информации на веб страната на Агенцијата. На девет иматели веб страниците не им се активни и истите не можеа да бидат оценети 

за нивната активна транспарентност. Одделението за соработка и анализи беше задолжено за мониторинг за целосно објавување на 

документите и информациите кои имателите на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници според членот 10 од 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Проактивно објавените информации на имателите треба да бидат лесно достапни и разбирливи, да можат да се употребат, да бидат 

релевантни за граѓаните и истите редовно да се ажурираат. 

Треба да се нагласи дека веб страниците на мониторираните иматели се ажурираат согласно нивните надлежности и истите ја имаат 

својата функција како прв информатор за граѓаните и услугите кои ги даваат. Исто така, сакаме да потенцираме дека при 

мониторирањето се утврди добра пракса, кај дел од имателите, за почитување на законската обврска за објавување на Годишниот 

извештај (ЧЛЕН 36) на нивните веб страни. 

Согласно утврдената методологија, по однос на членот 10 од Законот, се изврши проверка дали мониторираните иматели ги имаат 

објавено сите 22 категории на информации кои се обврзани да ги објават на своите веб-страници и по однос на тоа дали објавените 

информации се целосни и ажурирани. Имено, секој еден вид на целосно и ажурирано објавена потребната информација беше 

оценувано со оценка 1, секое делумно објавување на потребна информација беше оценувано со оценка 0,5, а секоја необјавена (или 

нетранспарентно објавена) информација беше оценувана со 0 бодови. 

Во зависност од вкупниот број на бодови кои мониторираните иматели ги добиле по однос на објавувањето на потребните документи 

и информации согласно членот 10 од Законот, направена е градација на степенот на исполнителност на законската обврска за нивната 

активна транспарентност, и тоа на следниот начин: иматели со многу ниско ниво на транспарентност кои имаат помеѓу 0 и 6 бодови, со 

ниско ниво помеѓу 7 и 10 бодови, иматели со средно ниво помеѓу 10 и 14 бодови, и со високо ниво на транспарентност од 17 до 21 бод. 



При тоа, беше утврдено дека 3 иматели во голем степен се транспарентни во однос на објавените информации, 8 иматели се со средно 

ниво на транспарентност, 5 се со ниско ниво и 22 се со многу ниско ниво на исполнителност во однос на активната транспарентност. 

Агенцијата спроведувајќи го мониторингот утврди дека активната транспарентност кај имателите е се уште на ниско ниво и во иднина 

на обуките кои континуирано ги организира за службените лица кај имателите на информации ќе даде акцент на активната 

транспарентност и доследна примена на членот 10 од Законот за СПИЈК, бидејќи на тој начин имателите им помагаат на граѓаните 

подобро да го разберат функционирањето на институциите, нивните права и обврски, начинот на којшто можат да влијаат врз 

донесувањето на одлуките што се рефлектираат врз нивното секојдневно живеење и работење, како и полесно да им пристапат на 

услугите што им ги нудат институциите под надлежност на локалната самоуправа. 

 

Во прилог: Табела со оценки за активната транспарентност на имателите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реден 
бр. Јавни претпријатија и установи Бодови Легенда 

1 Ј.П “Водовод и канализација”-Скопје 17 Ј.П и Ј.У. со високо ниво на транспаретност 

2 Ј.П. ”Комунална хигиена”-Скопје 17 Ј.П и Ј.У. со средно ниво на транспарентност 

3 Ј.П ”Паркови и зеленило”-Скопје 17 Ј.П и Ј.У. со ниско ниво на транспарентност 

4 ЈП за благосостојба на животни скитници „Лајка“-Скопје 14 Ј.П и Ј.У. со многу ниско ниво на транспарентност 

5 Јавно сообраќајно претпријатие ”Скопје” 13   

6 Ј.П ”Улици и патишта”-Скопје 13  

7 Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп 12  

8 
Јавно претпријатие за комунални дејности –„Комуналец-Полин“-

Дојран 11   

9 ЈКП „Водовод„ – Битола 10   

10 Ј.П ”Градски паркинг”-Скопје 10   

11 
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина 

Центар 10   

12 Ј.П. „Охридски комуналец„- Охрид 8   

13 Ј. П. „Водовод„-Куманово 8   

14 Јавно претпријатие за енергетски дејности „Струмица-гас„-Струмица 7   

15 Ј.П. „Градски гробишта„ – Охрид 7   

16 Јавна установа – Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје 7   

17 Јавно претпријатие „Комуналец“-Битола 6   

18 Јавно претпријатие за комунални работи “Услуга”-Берово 6   

19 Ј.К.П. „Дервен“ – Велес 6   

20 K.Ј.П „Водовод„-Кочани 6   

21 Јавно претпријатие Водовод- Охрид 6   

22 Јавна установа „Младински културен центар“-Скопје 6   

23 ЛУ Народен музеј-Велес 6   

24 Јавно претпријатие „Камена река“-Македонска Каменица 5   

25 
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ, 

Кавадарци 5   



26 ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“-Струмица 5   

27 Јавно комунално претпријатие „Комуналец“-Свети Николе 4   

28 Јавно претпријатие„Куманово-Гас„-Куманово 4   

29 
Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови „Куманово 

План“-Куманово 4   

30 ЈУ Културно информативен центар-Скопје 4   

31 Локален археолошки и историски музеј „Теракота“-Виница 4   

32 Јавна установа Зоолошка градина на град Скопје 4   

33 ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин“ Скопје 3   

34 Локална библиотека „Гоце Делчев“-Велес 3   

35 ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески„-Прилеп 3   

36 Општинска установа Музеј на Град Неготино-Неготино 3   

37 ЈП за комунално производни и услужни дејности„ИСАР“-Штип 2   

38 Јавна установа Музеј на град Скопје 2   

39 КЈП Нискоградба-Битола 

страната 
не е 

активна   

40 
Ј.П. за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори 

„Паркиралишта Струмица„-Струмица 

страната 
не е 

активна   

41 ЈП „Градски паркинг и зеленило“- Гостивар 

страната 
не е 

активна   

42 Дом на култура „Наум Наумовски Борче“-Крушево 

страната 
не е 

активна   

43 Дом на млади-Штип 

страната 
не е 

активна   



 

44 Јавна општинска установа-библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија 

страната 
не е 

активна   

45 Општинска народна библиотека „Браќа Миладиновци„-Радовиш 

страната 
не е 

активна   

46 ЈОУ библиотека „Искра„-Кочани 

страната 
не е 

активна   

47 Општинска јавна установа Зоолошка градина-Битола 

страната 
не е 

активна   


