
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 
РепубликаМакедонија“бр.124/2015), 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 поднесено од Балканска истражувачка репортерска мрежа - 
Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, Службеното 
лице за посредување со информации од јавен карактер, на 09.09. 2022 година, го донесе 
следното 
  
                                                                Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Балканска 
истражувачка репортерска мрежа – Скопје, поднесено до Агенцијата за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, заведено под бр. 
08-5 на 06.09.2022 година СЕ УВАЖУВА. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Барателот на информации, Балканска истражувачка репортерска мрежа - Скопје, 
претставувано од застапник/полномошник на барателот, директор Ана Петрушева од 
Скопје, на 06.09.2022 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер, преку е-маил, поднесе Барање за пристап до информации од 
јавен карактер, заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-5, со кое побара преку е-маил 
да му биде доставен фотокопија/електронски запис од следната информација од јавен 
карактер: 
 „1. а) Жалби за недоставување информации од јавен интерес против АД Електрани 
на Северна Македона (ЕСМ) од 2018 година до денес 
                  б) Решенија пп жалби за недоставување информации од јавен карактер против 
АД Електрани на Северна Македона (ЕСМ) од 2018 година до денес“. 

Постапувајќи по наведеното Барање за пристап до информации од јавен карактер, 
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 
информира дека по извршената проверка во евиденцијата на Агенцијата не се пронајдени 
жалби во 2018 и 2019 година, по основ на доставеното барање за пристап до информации 
од јавен карактер, за АД Електрани на Северна Македонија (ЕСМ), ниту пак за правниот 
претходник на овој правен субјект, ЕЛЕМ. 

Во Агенцијата се пристигнати жалби по кои е постапувано и донесени се Решенија 
од страна на Агенцијата, во 2020, 2021 и 2022 година (до денот на поднесување на 
барањето), кои Ви ги доставувам во прилог на ова Решение и тоа: 

Во 2020 година 
- Жалба бр. 08-592 од 15.09.2020 година; 
- Решение бр. 08-592 од 29.09.2020 година; 
- Жалба бр. 08-593 од 15.09.2020 година; 
- Решение бр. 08-593 од 29.09.2020 година. 
Во 2021 година 
- Жалба бр. 08-368 од 17.02.2021 година; 
- Решение бр. 08-368 од 02.03.2021 година; 



- Жалба бр. 08-369 од 17.02.2021 година; 
- Решение бр. 08-369 од 02.03.2021 година. 
Во 2022 година (до денот на поднесување на барањето, односно изготвување на 

ова Решение) 
- Жалба бр. 08-75 од 18.03.2022 година; 
- Решение бр. 08-75 од 08.04.2022 година; 
- Жалба бр. 08-75 од 10.05.2022 година; 
- Решение бр. 08-75 од 31.05.2022 година; 
- Жалба бр. 08-104 од 13.04.2022 година; 
- Решение бр. 08-104 од 27.04.2022 година; 
- Жалба бр. 08-104 од 01.06.2022 година; 
- Решение бр. 08-104 од 06.06.2022 година; 
- Жалба бр. 08-105 од 13.04.2022 година; 
- Решение бр. 08-105 од 27.04.2022 година; 
- Жалба бр. 08-105 од 01.06.2022 година; 
- Решение бр. 08-105 од 06.06.2022 година; 
- Жалба бр. 08-106 од 13.04.2022 година; 
- Решение бр. 08-106 од 27.04.2022 година; 
- Жалба бр. 08-106 од 01.06.2022 година; 
- Решение бр. 08-106 од 06.06.2022 година; 
- Жалба бр. 08-107 од 13.04.2022 година; 
- Решение бр. 08-107 од 27.04.2022 година; 
- Жалба бр. 08-107 од 01.06.2022 година; 
- Решение бр. 08-107 од 06.06.2022 година; 
- Жалба бр. 08-178 од 21.06.2022 година; 
- Решение бр. 08-178 од 06.07.2022 година; 
- Жалба бр. 08-178 од 09.08.2022 година; 
- Решение бр. 08-178 од 19.08.2022 година; 
- Жалба бр. 08-193 од 15.07.2022 година; 
- Решение бр. 08-193 од 27.07.2022 година; 
- Жалба бр. 08-195 од 15.07.2022 година; 
- Решение бр. 08-195 од 03.08.2022 година. 

 
Согласно погоренаведеното, 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. 
  

По овластување на Директор 
Службено лице за посредување со 

 информации од јавен карактер 
Петар Гајдов 

Прилог: 
- Горенаведените списи - фотокопија 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


