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Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, врз основа на член 27и 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 П. Б. 
одСкопје, поднесена противЈавното претпријатие за државни патишта, по предметот Барање 
за пристап до информации од јавен карактер, на 09.01.2023 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата изјавена од П. Б. одСкопје, поднесена противЈавното претпријатие за 

државни патишта, заведена во Агенцијата под бр.08-337 на 27.12.2022 година, по 
предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер,СЕ УВАЖУВАи 
предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган, во 
точка 2 од Барањето. 

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 
 

П. Б. од Скопје,на 01.12.2022 година поднел Барање за пристап до информации од 
јавен карактер до Јавното претпријатие за државни патишта, со кое побарал да му се достави 
фотокопија од  следната информација: 

„1. Актот со кој изведувачот го известува Јавното претпријатие за државни патишта 
дека градежните работи на патот се комплетно завршени; 

2. Актот со кој изведувачот го известува Јавното претпријатие за државни патишта 
дека сеуште не се создадени услови за употребна дозвола и технички преглед на 
патот.“ 

Имателотнаинформации,на ова Барање неодговорилвозаконскипредвидениотрок, 
порадиштоБарателотнаинформацијата, 
возаконскипредвидениотрокподнелЖалбазаведенавоАгенцијатаподарх. бр. 08-337на 
27.12.2022 година.  

Агенција, преку е-маил заведен под бр.08-337 од 27.12.2022 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.  

Истиот ден, Имателот на информации до Агенцијата преку електронска пошта 
достави Допис заеден во Агенцијата под бр.08-337 на 27.12.2022 година, во кој е наведено 
дека: „...Ве известуваме дека на странката и е одговорено и одговорот е доставен по пошта 
како што е наведено во барањето“. Во прилог го достави Решението бр.02-11399/5 од 
22.12.2022 година, со кое се усвојува Барањето за пристап до информации од јавен карактер 
бр.02-11399/1 од 01.12.2022 година. Во прилог ги достави списите во врска со предметот. 

На 29.12.2022 година, Барателот на информации преку електронска пошта  до 
Агенцијата достави Известување заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-337 каде е 
наведено дека: “...Сакам да Ве известам дека ситуацијата делумно се смени. Вчера 
(27.12.2022) го добив дописот бр. 02-11399/6 од 22.12.2022 со кој Јавното претпријатие за 
државни патишта ми ја доставува информацијата која во моето Барање се води под бр.1. Од 
друга страна, информацијата под бр.2 не ми ја доставува и не ја коментира, т.е. не 
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објаснува зошто не ми ја доставува....“ 
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 УВАЖИи 
предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган, во точка 2  од 
Барањето, поради следното: 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер,по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, утврди 
декаИмателот на информации не постапил во целост согласно одредбите од Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактеродноснона Барателот немујадоставилво 
целост баранатаинформација. 

Во конкретниот случај, со донесеното Решение бр.02-11399/5 од 22.12.2022 година  
Имателот на информации барањето го усвојува,  но не му ја доставил во целост побараната 
информација, односно не му одговорил во делот од Барањето под точка 2. 

 Имателот на информации е должен одново да го разгледа Барањето и согласно Закон, 
да постапи по точка 2 од истото. 

 
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 
 
 
 


