
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА КАКО ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА 

СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ: 
 

Назив на Индикатор 48: Процент на институции кои на своите веб страници редовно ги објавуваат и ажурираат документите кои се обврзани 

да ги објавуваат и ажурираат согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, за Мерката 3.4.1 Зајакнување на 

механизмите за достапност на информациите од јавен карактер. 

Согласно Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за реформа на јавната администрација  2018-2023 година, во посебната цел 

предвидена е Мерка 3.4.1.6. Зајакнување на механизмите за достапност на информациите од јавен карактер. 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер за таа цел во 2021 година, спроведе мониторинг 

на веб локациите на имателите од централна власт.  

Мониторингот беше спроведен согласно член 10, од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на 

Република Македонија бр. 101/2019). 

Од вкупно 144 државни институции евидентирани во Листата како иматели, беа мониторирани веб страниците на 116 иматели. Тринаесет 

иматели не беа опфатени со мониторингот, бидејќи немаат сопствени веб локации. Веб страницата на еден имател (Биро за метрологија) не можеше 

да се анализира од причина што е хакирана, додека 13 подрачни единици на Државното правобранителство на РСМ се составен дел на Државното 

правобранителство.  

Годинава мониторингот беше спроведен согласно нова методологија имплементирана во соработка со надворешни експерти, ангажирани 

од ИПА II Проектот „Транспарентност и отчетност на јавната администрациија“, чиј корисник е Агенцијата. Изготвениот прашалник содржеше вкупно 

34 прашања кои произлегуваат од членот 10 од Законот. Некои од нив содржеа едно или повеќе подпрашања, а максималниот број на можни 

бодови изнесуваше 56. Имателите за објавените податоци добиваа 0, 0.5 и 1 бод, зависно од бројот и ажурираноста на објавените документи. 

Прашалникот беше дистрибуиран до имателите, од кои беше побарано сами да извршат евалуација на сопствената транспарентност.  

Во рокот предвиден за доставување на одговорите до Агенцијата, имателите одговорија 83 прашалници, од кои во 20 не беа содржани 

линкови до конкретните документи како што беше барано и не беа земени в предвид при мониторирањето на веб страниците. Дел од прашањата 

кои се содржани во членот 10, не беа пополнети од причина што имателите немаат законска обврска да ги склучуваат такви договори, што влијаеше 

на бројот на добиени бодови. 



Во зависност од вкупниот број на бодови кои мониторираните иматели ги добиле по однос на објавените потребни 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 20 бодови, со ниско ниво помеѓу 20 и 30 бодови, 

иматели со средно ниво помеѓу 30 и 40 бодови, и со високо ниво на транспарентност од 40 до 56 бода. При тоа, беше утврдено дека 26 иматели 

имаат висок степен на транспарентност во однос на објавените информации, 53 се со средно ниво на транспарентност, 27 се со ниско ниво и 10 со 

многу ниско ниво на исполнителност во однос на активната транспарентност. 

Според резултатите од мониторингот, најтранспарентни се Владата на РСМ-Генерален Секретаријат, односно Министерството за животна 

средина и просторно планирање со 48 бодови, а по нив следат Министерството за економија со 47 и Министерството за труд и социјална политика 

со 46.5 бодови.  

Во прилог: Табела со резултатите од мониторингот. 



РБ ИНСТИТУЦИЈА БОДОВИ ЛЕГЕНДА 

1 Влада на РСМ -Генерален секретаријат 48 
Институции со високо 

ниво на транспарентност 
2 Министерство за животна средина и просторно планирање 48 

3 Министерство за економија 47 

4 Министерство за труд и социјална политика 46,5 

5 Биро за јавни набавки 46 

6 Министерство за информатичко општество и администрација 46 

7 Царинска управа на Република Северна Македонија 46 

8 Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија 45,5 

9 Министерство за одбрана 45,5 

10 Дирекција за радијациона сигурност 45 

11 Министерство за правда 45 

12 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 44,5 

13 Државен завод за ревизија 44 

14 Државен управен инспекторат 43,5 

15 Биро за регионален развој 42,5 

16 Министерство за финансии 42,5 

17 Државен пазарен инспекторат 42 

18 
Влада на РСМ-Канцеларија на Претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија 42 

19 Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија 42 

20 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна 
Македонија 42 

21 Институт за акредитација на Република Северна Македонија 41 

22 Агенција за катастар на недвижности 40,5 

23 Државна комисија за спречување на корупцијата 40,5 

24 Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40 

25 
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување МАПАС 40 

26 Фонд за иновации и технолошки развој 40 



27 Државен завод за статистика 39,5 Институции со средно 
ниво на транспарентност 

28 Државен архив на Република Северна Македонија 38,5 

29 Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 38,5 

30 Управа за јавни приходи-Генерална дирекција-Скопје 38,5 

31 Министерство за здравство 38 

32 Министерство за образование и наука 38 

33 Народна банка на Република Северна Македонија 38 

34 Геолошки завод на Република Северна Македонија 37,5 

35 Агенција за администрација 37 

36 Агенција за енергетика на Република Северна Македонија 37 

37 Дирекција за безбедност на класифицирани информации 37 

38 Министерство за култура 37 

39 Државен испитен центар 36,5 

40 Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи 36,5 

41 Инспекциски совет 36 

42 Институт за стандардизација на Република Северна Македонија 36 

43 Министерство за внатрешни работи 36 

44 Секретаријат за законодавство 35,5 

45 Агенција за електронски комуникации 35 

46 Агенција за заштита на лични податоци 35 

47 Државен инспекторат за труд 35 

48 Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството -Битола 34,5 

49 Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 34,5 

50 Државен инспекторат за земјоделство 34,5 

51 
Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен 34,5 

52 Министерство за транспорт и врски 34,5 

53 Агенција за вработување на Република Северна Македонија 34 

54 Агенција за промоција и поддршка на туризмот 34 

55 
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Северна Македонија 34 



56 Агенција за супервизија на осигурување 34 

57 Агенција за филм на Република Северна Македонија 34 

58 Државно правобранителство на Република Северна Македонија 34 

59 Министерство за локална самоуправа 34 

60 Центар за управување со кризи 34 

61 Агенција за пошти 33,5 

62 Дирекција за заштита и спасување 33,5 

63 Агенција за цивилно воздухопловство 33 

64 Државен инспекторат за транспорт 32 

65 Државна комисија за жалби по јавни набавки 32 

66 Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош 32 

67 Фонд за осигурување на депозити 32 

68 
Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Северна Македонија 31,5 

69 Државен санитарен и здравствен инспекторат 31,5 

70 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија 31 

71 Управа за заштита на културното наследство 31 

72 Централен регистар на Република Северна Македонија 31 

73 Агенција за остварување на правата на заедниците 30,5 

74 Државен инспекторат за техничка инспекција 30,5 

75 Министерство за надворешни работи 30,5 

76 Агенција за регулирање на железничкиот сектор 30 

77 Државен комунален инспекторат 30 

78 Секретаријат за европски прашања 30 

79 Агенција за лекови и медицински средства 30 

80 
Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна 
Македонија 29,5 

Институции со ниско ниво 
на транспарентност 

81 
Биро за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот 
суд за човекови права 29 

82 Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 29 



83 Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство 28,5 

84 Собрание на Република Северна Македонија 28,5 

85 Центар за стручно образование и обука 28,5 

86 
Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна 
Македонија 27,5 

87 Управа за финансиска полиција 27,5 

88 Биро за развој на образованието 27 

89 Државна изборна комисија 27 

90 Инспекторат за употреба на јазиците 26,5 

91 Државен инспекторат за локална самоуправа 26 

92 Управа за финансиско разузнавање 26 

93 Државен завод за индустриска сопственост 25,5 

94 Управа за хидрометеоролошки работи 25,5 

95 Биро за судски вештачења 25 

96 Управа за извршување санкции 25 

97 Агенција за планирање на просторот 24,5 

98 Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи 24 

99 Агенција за стоковни резерви 24 

100 Државен инспекторат за животна средина 24 

101 Управа за водење на матичните книги 24 

102 Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија 23,5 

103 Агенција за управување со одземен имот 23 

104 Претседател на Република Северна Македонија 22 

105 Агенција за млади и спорт 21,5 

106 Регулаторна Комисија за домување 20 

107 Комисија за заштита на конкуренцијата 18 
Институции со многу 

ниско ниво на 
транспарентност 108 Оперативно-техничка агенција-Скопје 18 

109 Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 16 

110 Агенција за разузнавање 15,5 

111 Агенција за национална безбедност 15 

112 Агенција за иселеништво на Република Северна Македонија 14 



 

 

 

 

Во прилог: Табела на иматели кои немаат веб страници 

Управа за наменско производство 

Државен инспекторат за шумарство и ловство 

Управа за семе и саден материјал 

Фитосанитарна управа 

Државен просветен инспекторат 

Педагошка служба 

Капетанија на пристаништата-Охрид 

Управа за имотно-правни работи 

Државен девизен инспекторат 

Комисија за спречување и заштита од дискриминација 

Служба за општи и заеднички работи на Владата 

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците 

Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците 

 

Агенцијата спроведувајќи го мониторингот утврди дека имателите може и треба да се подобруваат на планот на проактивност кон граѓаните 

и информациите кои ги публикуваат да ги поставуваат во посебен банер/линк под наслов ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ. На тој начин, докуметите ќе 

бидат достапни до барателите, а ќе се намали и бројот на барања по слободен пристап до информациите од јавен карактер. И во иднина, на обуките 

кои Агенцијата континуирано ги организира за службените лица кај имателите на информации ќе стави 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 од 

централната власт. 

113 Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 14 

114 
Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка 12,5 

115 Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти 10 

116 Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците 7,5 


