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Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, врз основа на член 27 и член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
101/2019), а согласно член 109 став 9 од Законот за општата управна постапка (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а согласно Упатството за спроведување на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на 
Република Северна  Македонија“ бр.60/20) постапувајќи по Жалбата изјавена од М. Е. од 
Скопје, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи, по предметот 
Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 19.01.2023 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата изјавена од М. Е. од Скопје, поднесена против Решението на 

Министерството за внатрешни работи бр.16.1.2-1634/1 од 20.12.2022 година, заведена 
во Агенцијата под бр.08-15 на 03.01.2023 година, по предметот Барање за пристап до 
информации од јавен карактер,СЕ УВАЖУВАи предметот се враќа на повторно 
постапување пред првостепениот орган. 

2. Решението на Имателот на информации бр.16.1.2-1634/1 од 20.12.2022 година ГО 
ПОНИШТИ. 

2. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена 
од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Како што е наведено во Жалбата, М. Е. од Скопје, на 07.12.2022 година поднел 
Барање за пристап до информации од јавен карактер доМинистерството за внатрешни 
работи, со кое побарал да му се достави следната информација: 

„Колкав е процентот на вработени во Министерството кои се распоредени на работни 
места за кои не поседуваат соодветно образование?“ 

Постапувајќи по оваа Барање, Имателот на информации на Барателот му доставил 
Решение бр.16.1.2-1634/1 од 20.12.2022 година во кое е наведено дека: „Вработените во 
Министерството за внатрешни работи се распределени на работни места според потребите на 
Министерството.“ 

Незадоволен од наведеното Решение, Барателот на информации во законски 
предвидениот рок поднесе Жалба, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-15 на 
03.01.2023 година. Во Жалбата е наведено дека: „Распредувањето „по потреба на 
Министерството“ е исклучок предвиден во член 37 став 3 од Колективниот договор кој се 
однесува единствено на работните места определение во листа потпишана од 
Министерството и МПС. (3) По исклучок од ставот (2) на овој член, транспарентноста на 
постапката не се однесува на распоредување на работници на работни места во 
Министерството при распроредување на работникот по потреба на Министерството или при 
распоредување по барање на работникот. (4) Работните места на кои нема да се однесува 
транспаренстноста на постапката, ќе бидат определените во листа потпишана од страна на 
министерот и МПС. Распоредувањето на работниците во Министерството и видот, степенот 
на образование како и тоа дали поседуваат соодветно образование за работните места...е од 
особен јавен интерес“. 

Агенцијата со електронски допис бр.08-15 од 04.01.2023 година, ја препрати Жалбата 
до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до 
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Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот. 
Имателот на информации до Агенцијата на 09.01.2023 година достави емаил во кој е 

наведено дека: „Во прилог Ви доставуваме документација во врска со Одговор на Барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, а за кое барателот има доставено жалба 
08-15“. Во прилог достави фотокопија од допис од Одделот за односи со јавност и стратешки 
прашања/Сектор за односи со јавност и протокол во Министерството за внатрешни работи 
бр.16.1-2-1565/2-3 од 07.12.2022 година, во кој само се цитираат исклучоците од слободниот 
пристап до информации од јавен карактер наведени во член 6 став 1 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, како и фотокопија од допис од Бирото за јавна 
безбедност/Оддел за заеднички работи и управување со човечки ресурски во 
Министерството за внатрешни работи бр.226-4921/1 од 12.12.2022 година, во кој се наведува 
дека „...нема можност да ја даде бараната информација од причина што персоналната 
евиденција на Министерството не дава техничка можност за обезбедување на бараниот 
податок“, по кои следи дописот од Одделот за правни работи, судски постапки и управување 
со човечки ресурски – Сектор за управување со човечки ресурси...бр.13.3.1-9245/1 од 
19.12.2022 година, во кој е наведено: „...Ве известуваме дека не располагаме со такви 
информации“.  

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, постапувајќи согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер, ја разгледа Жалбата  изјавена од Барателот на информацијата и сите 
расположливи списи по предметот, истата ЈА УВАЖИ, решението на Имателот на 
информации го поништи и предметот го врати на повторно постапување пред 
првостепениот орган,поради следното: 

Во конкретниот случај Имателот на информации не ги испочитувал одредбите од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со тоа што не постапил  
согласно член 20 од Законот за слободен пристап до информации до јавен карактер. 

Согласно член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, ако имателот на информации позитивно одговори на барањето, или ако барањето 
делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе решение кое ги содржи сите содржајни 
елементи наведени во член 88 од Законот за општата управна постапка. 

Доколку, пак, како што се тврди во пропратните списи по предметот, Имателот смета 
дека бараните информации претставуваат исклучок од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, тој е должен да донесе решение за одбивање на пристапот до 
бараната информација врз основа на членот 6 став 1 од Законот за слободен пристап до 
информации, со основ конкретно посочен во точките 1 до 5 од истиот член, по претходно 
спроведен Тест на штетност како задолжителна постапка при одбивање на пристапот до 
бараната информација регулиран во член 3 точка 6 и член 6 став 3 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, со кое се утврдува дека со објавувањето на 
таквата информација последиците врз интересот кој се заштитува се поголеми од јавниот 
интерес. 

Агенцијата му укажува на Имателот на информации, дека согласно член 3 став 1 
алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е утврдено дека: 
„информација од јавен карактер е информација во која било форма што ја создал или со која 
располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности“, а согласно член 
10 став 1 алинеја 1, алинеја 6,  алинеја 21 и алинеја 22 истиот е должен да ја информира 
јавноста со објавување на податоци од негова надлежност, списоци на лица вработени кај 
него, статистички податоци за неговата работа, како и други информации кои произлегуваат 
од неговата надлежност и работење. 
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При повторното постапување по предметот, Имателот на информации е должен да 
постапи по укажувањата на Агенцијата. 

Поради погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информации од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.  

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред 

Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 
 
 
Директор, 

                                                                                                                             Пламенка Бојчева 
 
 
Подготвил:Макфирете Морина Суљејмани 
Контролирал: Цветан Станоески 
Одобрил: Петар Гајдов 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- жалителот/барател на информацијата 
- имател на информацијата 


