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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), согласно член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), и 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 
Институт за стратешки истражувања и едукација, поднесена преку полномошник Мишо 
Докмановиќ, претседател на Институтот, против Јавното комунално претпријатие „Шари“ – 
с.Боговиње, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 25.01.2023 
година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Институт за стратешки истражувања 
и едукација, поднесена преку полномошник Мишо Докмановиќ, претседател на Институтот, 
против Јавното комунално претпријатие „Шари“ – с.Боговиње, заведена во Агенцијата под 
бр.08-47 на 18.01.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен 
карактер, поради тоа што Жалбата се смета за повлечена. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Како што е наведено во Жалбата Институт за стратешки истражувања и едукација на 

09.12.2022 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Јавното 
комунално претпријатие „Шари“ – с.Боговиње, со кое побарал по е-маил да му се достават 
фоткопија од следните информации:  

“Прашања поврзани со процена на капацитетите согласно со Законот за јавните 
претпријатија  
1.Дали за избор на членови на управен одбор распишувате јавен повик согласно со член 17-а 
од Законот за јавните претпријатија? Доколку да, каде се објавува јавниот повик? Ве молиме 
доставете ни линк до последниот јавен повик? 
2.Колку членови има управниот одбор на претпријатието? 
..... 
12.Колку прашања од советници од советот на единицата на локална самоуправа, основач на 
јавното претпријатие сте добиле во периодот 2022, 2021 и 2020 година? На колку од 
прашањата сте подготвиле и доставиле договор? Ве молиме доставете ни копија од 
одговорите? 

Ве молиме доставете ни ги следните документи: 
1. Статутот на јавното претпријатие (пречистен текст); 
2. Актот за употреба на средствата остварени со работењето на јавното 

претпријатие и покривањето на загубите; 
3. ... 

Прашања поврзани со процена на капацитетите за постапување согласно со Законот за заштита 
на укажувачите 
1.Дали во јавното претпријатие, обврските од Законот за заштита на укажувачите за прием и 
постапување по пријави за корупција, ги врши раководното лице или има назначено овластено 
лице за прием на пријави? 
.... 
19. Дали податоците за контакт на лицето/лицата овластени за постапување по пријави од 
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укажувачи се јавно објавени на вашата интернет страница?“ 
Како што се наведува во Жалбата, Имателот на информации по ова Барање не одговорил 

во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информации на 18.01.2023 година 
поднесе Жалба до Агенцијата, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-47.  

Агенцијата со електронски допис бр.08-47 од 18.01.2023 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 до Агенцијата на 20.01.2023 година и 25.01.2023 година достави 
е-маил со кој ја известува Агенцијата дека му е одговорено на Барателот, заведен во 
Агенцијата под бр.08-47.  

На 25.01.2023 година Барателот на информации до Агенцијата достави е-маил заведен 
во Агенцијата под бр.08-47, во кој наведува дека: „...Ве известуваме дека ги повлекуваме 
следната жалба поради добиен одговор во меѓувреме: Јавно комунално претпријатие „Шари“ 
– с.Боговиње“.    

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 и Законот за општата управна постапка ЈА ЗАПРЕ ПОСТАПКАТА по  Жалбата, 
поради тоа што Барателот истата ја повлекол пред донесување на управен акт од 
второстепениот орган. 

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 

 
 


