
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), а согласно 
член 88 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 124/2015) постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен 
карактер изјавено од Д. Л., по предметот Барање за пристап до информации од јавен 
карактер, Директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, на __.__.2020 година, го донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Д. Л. бр. 
08-1 од 14.02.2020 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап 
до информациите од јавен карактер, кое гласи: 
„1. На основа на кој закон е донесен дописот наречен решение бр.08-84 од 
10.02.2020“ СЕ УВАЖУВА. 

2. Решението со кое жалбата на жалителот се одбива како неоснована бр.08-84 од 
10.02.2020 година е донесен согласно Законот за слободен пристап до информации 
од јавен (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).  
 
                                            О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 

Д. Л. на 14.02.2020 година, преку е-маил, поднел Барање за пристап до информации 
од јавен карактер до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации 
од јавен карактер, заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-1, со кое побарал да му се 
достави одговор на следната информација: 

„1. На основа на кој закон е донесен дописот наречен решение бр.08-84 од 
10.02.2020“. 

Постапувајќи по Барањето 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 44 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019) кој гласи: 
„Започнатите постапки до денот на започувањето на примената на овој закон ќе завршат 
согласно со одредбите од овој закон“. Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер на 10.02.2020 година донесе Решение со кое 
жалбата на жалителот се одбива како неоснована заведено во Агенцијата под бр.08-84. 
Решението е донесено 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 согласно член 109 став 4 од Законот за општата управна постапка постапка 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015). 

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. 



Решено во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер на __.__.2020 година, под бр.08-1. 

 
Директор, 

                                                                                                                 Пламенка Бојчева 
 
Подготвил: м-р Макфирете Морина Суљејмани 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- жалителот/барател на информацијата 


