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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 Д. и Ј. А., поднесена против Државниот управен инспекторат, по предметот Барање за 
пристап до информации од јавен карактер, на 01.02.2023 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Д. и Ј. А, поднесена против Државниот 

управен инспекторат, заведена во Агенцијата под бр.08-27 на 12.01.2023 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, Д. и Ј. А, на 06.12.2022 година поднеле Барање за пристап до 

информации од јавен карактер до Државен управен инспекторат, со кое побарале по пошта или е-маил 
да им се достави препис, фотокопија или електронски запис од следните информации: 

„Сите списи од Вашиот предмет со број Ип1.бр 11-344 од 16.03.2021 година во кој по наше 
барање за ВИН постапувал ДУИ. Живко Столески, како докази од костатираната состојба наведени во 
Записник број Ип1 бр.11-344 од 16.03.2021 година, особено ни се потребни заведрени копии од Ваша 
страна согласно член 61 став 1, 2 и 3 од ЗОУП од:  

-Книгата за прием на пошта од Општина Гостивар од 06.04.2020 година, под реден број 3, како 
и доказ дека е примено Решение од второстепен орган со број Ип.2 бр.10-466 од 12.03.2020 година 

-Интерна доставна книга од Општина Гостивар од 06.04.2020 година, реден број 2 како доказ 
дека Решението Ип.2 бр.10-466 од 12.03.2020 година е примено од ОГИ.Ваљон Реџепи“. 

Постапувајќи по оваа Барање, Имателот на информации на Барателот му доставил Известување 
бр. 03-524/3 од 16.12.2022 година со кое го известува Барателот дека „....Вашето Барање со акт бр.03-
524/2 од 16.12.2022 година е препратено на надлежност на Општина Гостивар.“ 

Барателите на информации незадоволни од горенаведеното Известување, поднеле 
Дополнително Барање за пристап до информации од јавен карактер до Државен управен инспекторат, 
со кое побарале да им се достават следните информации: 

„Заради претходното дополнително Бараме:  
-Копија од книгата за прием на пошта од Општина Гостивар од 06.04.2020 година, под реден 

број 3, како доказ дека е примено Решение од второстепен орган со број Ип.2 бр.10-466 од 12.03.2020 
година 

-Копија од интерна доставна книга од Општина Гостивар ов 06.04.2020 година, реден број 2 
како доказ дека Решението Ип.2 бр.10-466 од 12.03.2020 година е примено од ОГИ. 

Ваљон Реџепи 
-Копија од доставница за прием на списи издадена од службениците во архивата од Општина 

Гостивар до Примателот ОГИ Ваљон Реџепи 
-Копија од Записник ИП1 број 11-344 од 16.03.2021 година 
-Копија од Решение ИП1 број 11-344 од 16.03.2021 година.“ 
Постапувајќи по оваа Барање, Имателот на информации на Барателот му доставил Известување 

бр.03-524/7 од 29.12.2022 година, во кое е наведено дека: „Поради обемот на постапката, а согласно 
член 22 став (1) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Ве информираме 
дека рокот за постапување по Дополнувањето на Вашето барањ се продолжува до 30 дена.“ 

Поради тоа што Имателот на информации по горенаведеното не доставил одговор до Барателот, 
Барателот на информации во законски предвидениот рок поднесе Жалба, заведена во архивата на 
Агенцијата под бр.08-27 на 12.01.2023 година. Во Жалбата е наведено дека: „Во врска со нашето 
барање од надлежното Службено лице за посредување со информации од Јавен карактер, Флоре 
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Стевреска по електронски пат добивме известие со број 03-524/3 од 16.12.2022 година со кое не 
известува дека нашето барање го достивиле до друг орган кој бил создадетел на дел од бараните 
информации, односно до Општина Гостивар бидејќи ние побаравме заверка согласно член 61 од ЗОУП, 
со цел бараните копии на списите да имаат доказна вредност за сторено кривично дело со кое ни е 
нанесена и се уште трпиме штета за што се води кривична постапка пред судот во Гостивар, 
односно закажано е трето рочиште на 27.01.2023 година. Со цел до рочиштето на 27.01.2023 год 
навремено да ги добиеме бараните информации по известието од имателот, а имајќи го во предвид 
даденото образложение во истото. На 26.12.2022 година се обративме со Дополна на барањето за 
пристап до информации од јавен карактер во кое се откажавме од барањето копиите да бидат заверени 
во врска со член 61 од ЗОУП. За да немаме веќе проблем и пречка за добивање на информациите до 
закажаното судско рочиште. Во Дополната на барањето, изричито и децидно бараме бараните 
информации да ни ги достават во копија, да не се заверени со печат и потпис во смисла на член 61 од 
ЗОУП како што првично го побаравме.“ 

Агенцијата со електронски допис бр.08-27 од 13.01.2023 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. 

Имателот на информации до Агенцијата на 23.01.2023 година достави е-маил на кој наведува 
дека „Поради технички проблеми подолг период не е во целост функционален маил серверот на 
Министерството за информатичко општество и администрација, а се со цел навремено да одговорам 
на Вашето барање...“. Во прилог ги достави сите списи во врска со предметот, меѓу другото, Одговор 
на жалба бр.03-26/4 од 20.01.2023 година и Решение бр.03-26/3 од 16.01.2023 година со кое се уважува 
Дополнителното барање на Барателот. Во Одговор на жалба е наведено дека: „По разгледувањето на 
поднесокот „Дополната“, се утврди дека поднесителите со нови наводи бараат копии од актите на 
управниот инспектор Записник и Решение Ип1 бр.11-344 од 16.03.2021 година, како и копија од 
доказите прибавени при вршење на вонредниот инспекциски надзор во Општина Гостивар, односно 
копија од копијата на Книгата за пошта и Интерната доставна книга од 06.04.2022 година, како и копија 
од доставница за прием на списи издадена од службениците во архивата на Општина Гостивар до 
примачот ОГИ Ваљон Реџепи. Дополнително од Решението бр.11-2571/1 од 22.12.2022  година на 
Општина Гостивар може да се утврди дека барањето на поднесителите е одбиено согласно член 6 став 
1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и истото покрај Општина 
Гостивар, во прилог го доставуваат и подносителите...Врз основа на погоре наведеното може да се 
утврди дека по Барањето бр.03-524/1 од 13.12.2022 година согласно член со 18 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер е постапено во рокот утврден во член 18 од законот.“ 

Во Решението бр.03-26/3 од 16.01.2023 година со кое се уважува Барањето на Барателот, е 
наведено дека:„ По разгледувањето на истото утврдено е дека се бараат актите Записник и Решение од 
иницијативата за вршење на вонреден инспекциски надзор Ип1 бр.11-344 од 2022 година, како и копии 
од доказите прибавени во инспекциската постапка за прием на Решение Ип2 бр.10-466 од 12.03.2020 
година на Државната комисија за одлучување во степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка во Оштина Гостивар. Бидејќи за дел од информациите кои се бараат создател 
е Општина Гостивар, со допис бр.03-524/6 од 29.12.2022 година побарано е да се прознесаат за степенот 
на класификација на истите, а воедно се известени и поднесителите со акт бр.03-524/7 од 29.12.2022 
година дека поради обемот на постапката рокот за постапување се продолжува за 30 дена. Со 
Известувањето на Општина Гостивар бр.03-2649/4 од 10.01.2022 година заведено во Државниот 
управен инспекторат под бр.03-26/1 од 12.01.2022 година информира дека бараните информации не се 
класифицирани.“   

Барателот на информации на 01.02.2022 година до Агенцијата достави е-маил, заведен во 
Агенцијата под бр.08-27, во кој се наведува дека: „Во врска со нашата жалба доставен до Вас со 
претходниот е-маил...Ве известуваме дека од надлежните во Државниот управен инспекторат добивме 
решение број 03-26/3 од 16.01.2023 година со кое позитивно е решено нашето Барање и дополна на 
барање ...Со та сметаме дека нашето барање е позитивно решено, а со тоа нашата жалба ја 
повлекуваме...“ 

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 
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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 

 


