
Врз основа на член 20 став 1 и член 34 став 1 алинеја 11 и 12 од Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/2019), член 13 и член 24 став 1 и став 3 од ЗОУП („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), член 34 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 
27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
143/2019 и 14/2020), а по овластување на Директорот на Агенцијата за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно Решение број 
01-842/1 од 15.12.2021 година, постапувајќи по Барањетото за пристап до информации од 
јавен карактер изјавено од Друштво за застапување од областа на индустриската 
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНДА ПАРТНЕРС ДОО Скопје, по предметот Барање 
за пристап до информации од јавен карактер, Службеното лице за посредување со 
информации од јавен карактер, на __  __ 2022 година, го донесе следното  

 
  
                                                             Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Друштво за 
застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНДА 
ПАРТНЕРС ДОО Скопје поднесено до Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер, заведено под бр. 08-2 од 
11.03.2022 година СЕ УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер позитивно одговара на Барањето и го информира барателот дека 
поднесеното барање не претставува барање за пристап до информации од јавен 
карактер. 
 
 

о б р а з л о ж е н и е 
 

 
Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНДА ПАРТНЕРС ДОО Скопје на 11.03.2022 година, до Агенцијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, поднесе 
Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во архивата на 
Агенцијата под бр.08-2 од 11.03.2022 година, со кое, во делот „(опис на информацијата 
која се бара) Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната 
информација:“ Барателот навел „-д) друго Писмено изјаснување“ а во делот „Начин на 
доставување на информацијата:“ Барателот навел “а) по пошта“.  

Во барањето е наведено: „... ја барам следната информација од јавен карактер:“ 
  
„Почитувани, како субјект кој со својот интегритет не само објавува листа на 

“иматели на информации од јавен карактер“ и на “службените лица“ на истите, 
вклучително и за стекнување или губење на статус на имател на информации од јавен 
карактер во смисла на Закон, молиме да објасните, 

1. Дали „документ“ кој “барател на информација“ во саконска постапка и со 
легитимен интерес, ќе го прими од “имател на информации“, а кој содржи 
“информација од јавен карактер“ и кој е потпишан од “службено лице“ и содржи 
печат и деловоден број на “имателот на информации“, 

Во смисла на “јавен интерес“, 



А се' наведеното во смисла на значењето на назначените термини согласно член 2 
од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,  

Може да доведе под сомневање во фактичка состојба утврдена со истиот? 
 
2. Имено, дали горе опишаниот “документ“ може да укаже на сомневање во 

вистинитоста на решителните факти наведени, односно утврдени, врз основа 
истиот? 

 
3. Уште поконкретно, дали горе опишаниот/ дефинираниот “документ“, освен 

што дозволуваостварување пристап до: 
1) Откривање злоупотреба на службена положба и коруптивно однесување; 
2) Откривање противправно стекнување или трошење на буџетски средства; 
3) Откривање потенцијален судир на интереси; 
4) Спречување и откривање сериозни закани по здравјето и животот на луѓето; 
5) Спречување и откривање загрозување на животната средина; 
6) Помагање да се разбере прашањето за кое се креира јавна политика или се води 

парламентарна дебата и 
7) Овозможување еднаков третман на секој граѓанин пред законите, 
 
Може да послужи и за докажување на наводи на активно легитимирано лице 

во судска постапка, така што, доколку одредените наводи во “документот“ се 
однесуваат на решителните факти (во постапката), а странката ги докажува со горе 
опишаниот/ дефинираниот “документ“, 

 
- Така што врз основа на истиот може да се заснова судската одлука? “. 
 
Постапувајќи по ова Барање за пристап до информации од јавен карактер, 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер ве информира за следното: 

 
Согласно член 3 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
101/2019) „Иматели на информации" се органите на државната власт и други органи и 
организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во 
градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица 
што вршат јавни овластувања утврдени со закон и дејности од јавен интерес и 
политичките партии во делот на приходите и расходите, а „Информација од јавен 
карактер е информација во која било форма што ја создал или со која располага 
имателот на информацијата согласно неговите надлежности“. 

 
Во конкретниот случај Барателот на информации Друштво за застапување од 

областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНДА ПАРТНЕРС ДОО 
Скопје поднел барање кое во својата суштина не претставува барање информација од 
јавен карактер.  

Со поднесеното Барање за пристап до информации од јавен карактер, барателот 
всушност не бара да му биде доставена информација што ја создал или со која располага 
имателот на информацијата, туку бара како што наведува и самиот „Писмено 
изјаснување“ и „... молиме да објасните...“ при што поставува одредени прашања, 
наместо да побара конкретна информација создадена од Агенцијата или со која 
располага Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од 
јавен карактер. 



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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Агенцијата 

за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението. 

 
Решено во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 

информациите од јавен карактер на __ __ 2022 година, под бр.08-2. 
 

 
  

По овластување на Директор 
Службено лице за посредување со 

 информации од јавен карактер 
Петар Гајдов 

 
 
 
 
 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 
 


