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Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер согласно член 109 став 4 и 5 од Законот за општата управна постапка (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а 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) и 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. М., поднесена против 
Решението на  Владата на Република Северна Македонија, по предметот Барање за пристап до 
информации од јавен карактер, на 13.01.2023 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата изјавена од М. М, поднесена против Решението на  Владата на Република 

Северна Македонија бр. 46-10745/2 од 15.02.2022 година, заведена во Агенцијата под бр.08-323 
на 29.12.2022 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, СЕ 
ОДБИВА како неоснована. 

2. Решението на Имателот на информација бр.46-10745/2 од 15.02.2022 година СЕ 
ПОТВРДУВА. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
М. М, како што се наведува во Жалбата на 25.11.2022 година, поднел Барање за пристап 

до информации од јавен карактер до Владата на Република Северна Македонија,  со кое побарал 
да му се достави по пошта препис од  следната информација: 

“Дали Владата на Република Северна Македонија има донесено одлука или дадено 
соопштение во јавноста со кое се осудува исфиркувањето на учесничката која почна да одржува 
говор на македонски јазик на прославата организирана и одржана на ден 14.08.2022 г. по повод 
склучувањето на Рамковниот договор во Охрид.“   

Имателот на информации, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, 
поради што Барателот на информацијата, во законски предвидениот рок поднел Жалба заведена 
во Агенцијата под арх. бр. 08-323 од 16.12.2022 година. 

Агенцијата со електронски допис бр.08-323 од 16.12.2022 година, ја препрати Жалбата 
до имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијта 
да ги достави сите списи во врска со предметот. 

Имателот на информации не  одговори на дописот на Агенцијата.  
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 расположливите 
предметни списи, поради што, Агенцијата на 27.12.2022 година донесе Решение со кое Жалбата  
ја уважи и му наложи на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, 
согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

На 29.12.2022 година, Имателот на информации до Агенцијата достави Одговор на 
жалба бр.46-10745/4 од 21.12.2022 година, а во Агенцијата  а во Агенцијата заведен под бр.08-
323, каде е наведено дека: “...Генералниот секретаријат барањето за слободен пристап го прими 
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на 29.11.2022 година и по истото барање постапи во законски утврдениот рок, односно донесе 
решение со кое го уважи барањето на барателот и му ја достави бараната информација на ден 
15.12.2022 година....“. Во прилог го достави Решението бр.46-10745/2 од 15.12.2022 година. Во 
образложението на решението е наведено: “...Одговорот е објавен и во новинарски текстови на 
следниве линкови ......Дополнително, изјава даде и вицепремиерот Бојан Маричиќ, која е 
пренесена во медиуми и истата е достапна на линкот подолу .....“ 

 
Барателот на информации на 29.12.2022 година до Агенцијата достави Втора жалба, 

заведена под бр.08-323. Во Жалбата е наведено: “...Имателот на информацијата поточно 
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија донесе Решение на 
ден 15.12.2022 г. под број 46-10745/2 примено од мене на 19.12.2022 г. Меѓутоа видно од 
решението не ми е одговорено според барањето а тоа значи ми е одговорено писмено не е 
разбирливо. Јас сум лице во поодминати години и не располагам со компјутер а нити со 
образование за да ја доволам информацијата од наведените линкови...“.    

Агенција, преку е-маил заведен под бр.08-323 од 03.01.2023 година, ја препрати Жалбата 
до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до 
Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.  

Имателот на информации на 11.01.2023 година, преку електронска пошта до Агенцијата 
достави Одговор на жалба бр.46-81/3 од 11.01.2023 година, а во Агенцијата заведен под бр.08-
323. Во Образложението на одговорот е наведено: “...Генералниот секретаријат, со должно 
внимание го разгледа барањето и согласно член 20 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер донесе решение со кое го уважи барањето на барателот и му ја 
достави бараната информација на ден 15.12.20222 година....“.  

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, ја разгледа Жалбата изјавена од Барателот на информацијата, истата ја одби како 
неоснована, а Решението на Имателот на информации го потврди, поради следното: 

По разгледувањето на Жалбата и сите списи во врска со предметот, Агенцијата утврди 
дека Имателот на информации постапил правилно по Барањето за пристап до информации од 
јавен карактер со тоа што донел правилно засновано Решение.  

Во конкретниот случај, Имателот на информации со донесеното решение му овозможил 
пристап по бараните информации во таа форма со која располага, односно му доставил линк од 
бараната информација. 

Согласно член 21 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, Имателот на информацијата истата ја дава во бараната форма, освен ако бараната 
информација веќе постои во однапред пропишана форма и е достапна за јавноста и ако е 
поповолно за барателот информацијата да се достави во поинаква форма од бараната, за што 
имателот на информацијата ја образложува причината за ваквиот начин на доставување. 

Имено, Имателот на информации постапил согласно горенаведениот член од Законот, 
со тоа што му овозможил пристап во форма со која располага.  

Агенцијата утврди дека Имателот на информации, согласно своите надлежности, кои 
произлегуваат од неговиот lex specialis, правилно постапувал и навремено одговарал по 
Барањето на барателот. 

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

информациите 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 
 
 
 
 
 


