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Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
согласно 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 
Ј. Б. од Скопје, поднесена против Решението на Министерството за внатрешни работи, по предметот 
Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 27.01.2023 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Жалбата изјавена од Ј. Б. од Скопје, поднесена против Решението на Министерството за 
внатрешни работи бр. 16.1.2-1657/2 од 28.12.2022 година, по предметот Барање за пристап 
до информации од јавен карактер, заведена во архивата на Агенцијата под бр. 08-316 на 
12.01.2023 година,  СЕ ОДБИВА како неоснована. 

2. Решението на Имателот на информации бр. 16.1.2-1657/2 од 28.12.2022 година СЕ 
ПОНИШТУВА. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Ј. Б. од Скопје, на 22.11.2022 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер 

до Министерството за внатрешни работи, заведен во Министертвото под бр.16-116199/1 по предметот 
Барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое побарал по е-маил да му се достават 
следните информации: 

„ – Колкава била вредноста, односно како се движела вредноста на бодот за пресметување на 
плата за вработените во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање/Управа за 
безбедност и контраразузнавање како управен орган во состав на МВР во периодот од 
01.01.2002 до 01.09.2019 кога  УБК се издвои од МВР како посебен орган на управата. 

- Колку бодови се утврдени, односно како се движел бројот на бодови како основа за плата на 
работното место – началник на Одделение Центар во Управата на ДБК Скопје (ОУДБК-
Центар) за периодот 01.01.2002 до 01.09.2019 година“. 

Имателот на информации, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради 
што Барателот на информацијата, во законски предвидениот рок поднел Жалба заведена во Агенцијата 
под арх. бр. 08-316 од 12.12.2022 година. 

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, ја разгледа 
Жалбата изјавена од Барателот на информацијата, на 14.12.2022 година донесе решение со кое Жалбата  
ЈА УВАЖИ, Решението на Имателот на информации бр.16.1.2-1591/1 од 12.12.2022 година го 
поништи  и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган, поради тоа 
што не достави доказ до Агенцијата дека бараната информација е класифицирана информација согласно 
член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Постапувајќи по Решението на Агенцијата, на 30.12.2022 година, Имателот на информации по 
електронски пат до Агенцијата достави Решение бр.16.1.2-1657/2 од 28.12.2022 година, со кое Барањето 
на Барателот се одбива.  Во Образложението на Решението е наведено: “...По добивањето на барањето 
од страна на Одделот за односи со јавност и стратешки прашања беше доставено до Одделот за правни 
работи судски постапки и управување со човечки ресурси и Одделот за финансиски прашања од каде 
добивме одговор дека податоци кои се однесуваат на плата се дават исклучиво врз основа на оформен 
судски предмет во кој на суд, Министерството за внатрешни работи го застапува надлежна правна 
служба....Воедно согласно член 157 од КОлективниот договор на Министерството за внатрешни работи 
....образложението и сложеноста на работите на работното место се вреднуваат со бодови кои заедно со 
групирањето на одделни работни место согласно образованието и сложеноста на работите, се утврдува 
со Листа на плата. При тоа Листата на плата ја донесува Министерството за внатрешни работи, со 
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претходно мислење на Македонскиот полициски синдикат и истата претставува класифицирана 
информација со степен на класификација „Строго доверливо“. Постојното решение во Колективниот 
договор на Министерството за внатрешни работи претставува континуитет во однос на одредбите од 
Колективните договори на Министерството за вратрешни работи, а со кои е предвидено дека: 
„...Листата на плати претставува класифицирана информација со степен на класификација „строго 
доверливо“ – (член 88 став 4 од Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.126/10) и Листа на плата од наведениот член 
претставува класифицирана информација со степен на класификација „строго доверливо“ – (член 158 
став 4 од Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.69/15). Согласно со наведеното, укажуваме дека во однос на Листата на 
плата во која се содржани бодовите за видовите на работни места, кој претставува акт со степен на 
класификација „строго доверливо“, Министерството за внатрешни работи постапува во согласност со 
одредбите на Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19) и подзаконските прописи од таа област. Според сето претходно наведено, 
Министерството .....утврди дека бараната информација претставува исклучок од информациите од јавен 
карактер согласно член 6, став 1 алинеја 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер....го спроведе задолжителниот „тест на штетност“ ...“ 

Незадоволен од наведеното Решение, Барателот на информации на 12.01.2023 година до 
Агенцијата по електронски пат поднесе Жалба, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-316. Во 
Жалбата е наведено дека: „Погрешна примена на материјално-правните прописи се состои во тоа што 
во обжаленото решение се вели: „бараната информација врз основа на закон претставува класифицирана 
информација со соодветен степен на класификација“ иако според Законот за внатрешни работи бараната 
информација не претставува класифицирана информација и оттука е ирелевантно цитирањето одредби 
од Колективниот договор на МВР како подзаконски акт, дотолку повеќе, се цитираат одредби и од КД 
кои се вон правна сила.“ 

Агенција, преку е-маил заведен под бр.08-316 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 на 18.01.2022 година до Агенцијата ги достави сите списи во врска со 
предметот, меѓу кои оспореното Решение, Колективниот договор на Министерството за внатрешни 
работи, Одговорот од Оддел за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси-
Сектор за правни работи. Во член 88 од Колективниот договор е наведено дека: „Листата на плата 
претставува класифицирана информација со степен на класификација „строго доверливо“. 

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, ја разгледа 
Жалбата изјавена од Барателот на информацијата, и истата ја одби како неоснована, Решението на 
Имателот на информации го потврди, поради следното: 

По разгледувањето на Жалбата и расположливите предметни списи во врска со предметот, 
Агенцијата заклучи дека Имателот на информации, при повторното постапување по Барањето за 
пристап до информации правилно го спровел Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер и достави доказ дека бараните информации претставуваат класифицирана информација, 
односно дека тие се строго доверливи согласно Законот за класифицирани информации и согласно 
Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.  

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 

 


