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Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз 
основа на 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 В. У. од Скопје, поднесена против Министерството за труд и социјална политика, по предметот 
Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 17.01.2023 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Жалбата изјавена од В. У. од Скопје, поднесена против Министерството за труд и 

социјална политика, заведена во архивата на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер под бр. 08-343 на 29.12.2022 година, по предметот Барање за пристап 
до информации од јавен карактер, СЕ ОДБИВА како неоснована. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

В. У. од Скопје на 24.11.2022 година поднел Барање за пристап до информации од јавен 
карактер до Министерството за труд и социјална политика, со кое побарал да му се достави следната 
информација: 

„1. Да ми се достават копии од списите по кои МТСП постапувало и го донела своето решение 
под бр.10-2280/2014 од 03.08.2022 г. и од кои списи би можело да се утврди за кој точно предмет на 
барателот станува збор. 

2.Да ми се достават копии од списите по кои МТСП постапувало и го донела своето решение 
под бр.10-6681/2022 од 30.09.2022 г. и од кои списи би можело да се утврди за кој точно предмет на 
барателот станува збор. 

3.Да ми се достават копии од списите по кои МТСП постапувало и го донела своето решение 
под бр.10-1796/2015 од 27.09.2022 г. и од кои списи би можело да се утврди за кој точно предмет на 
барателот станува збор“.  

На 29.12.2022 година В.У. од Скопје поднесе Жалба до Агенцијата, заведена во нејзината 
архива под бр.08-343. Во неа наведува: „Претходно исто такво барање поднесов и до ЈУ-МЦСР-
Скопје, кој по барањето донесе решение под бр.Уп2001-20 од 23-11-2022г. во кое е наведено дека 
бараните информации односно имател на бараните информации е МТСП...во законски предвидениот 
рок не ги добив бараните информации од МТСП...“. 

Агенција, преку е-маил, заведен под бр.08-343 од 04.01.2023 година, ја препрати Жалбата до 
Министерството за труд и социјална политика 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 до Агенцијата на 12.01.2023 година достави електронски допис во 
кој наведува: „Во прилог ви ги доставувам сите списи за предметот од Владо Ушлиновски. 
Именуваниот ги добил сите овие документи. Што се однесува на ова барање, ова не е барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, ова е за личните интереси на странката. Тој 
манипулира со институциите“. Во прилог на дописот до Агенцијата се доставени фотокопии од 
достава на решение бр.10-2280/2014 од 04.08.2022 година, Известување по ургенција бр.10-6681/4 од 
25.10.2022 година, Известување бр.10-6681/2022/9 од 17.11.2022 година и Известување по приговор 
бр.10-1796/2022 од 08.11.2022 година...  

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 информации и сите расположливи списо, по што Жалбата 
ја одби како неоснована, поради следното: 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
решавајќи по жалбата утврди дека Барањето на Барателот, поднесено до Имателот на информации, не 
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претставува барање за пристап до информации од јавен карактер, туку е барање од надлежност на 
Имателот на информации.  

Агенцијата утврди дека Имателот на информации, согласно своите надлежности, кои 
произлегуваат од неговиот lex specialis, правилно постапувал и навремено одговарал по Барањето на 
барателот, по негови ургенции, приговори и слични поднесоци кои се однесувале на истото барање. 

Агенцијата на жалителот му укажува дека целта на Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер и на Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, е на физичките и правните лица да им се овозможи да го остварат 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и да обезбедат јавност и отвореност во 
работењето на органите, а не негова законски неоснована и несоодветна примена при поднесени 
барања за информации кои се поврзани со друга постапка. 

Согласно погоренаведеното, Агенцијата му укажува на жалителот дека своите права и 
приватни (лични) интереси може и треба да ги остварува пред се согласно материјалните закони кои ја 
регулираат соодветната материја во предметите во кои тој се јавува како странка и правната заштита 
може да ја бара согласно тие закони. 

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 

 
 


