
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 40 
став (6) и став (7) 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 Фондацијата за интернет и оштество Метаморфозис, застапувано од директорот на 
програми Ќендреса Сулејмани, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, 
Директорката на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен 
карактер го донесе следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од Фондација 

Метаморфозис од Скопје бр. 08-01 од 04.01.2021 година до Агенцијата за заштита на 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер СЕ УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 
го информира барателот дека по наведеното Барање до барателот ќе достави одговор 
согласно своите законски надлежности. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, застапувано од директорот на 
програми Ќендреса Сулејмани, на 04.01.2021 година, до Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер , преку електронска пошта достави допис 
насловен „Барање за пристап до информации од јавен карактер“, заведено во архивата на 
Агенцијата под бр.08-01, со кое побара преку електронска пошта да и биде доставен електронски 
запис од следните информации: 

 
„Одговор на прашалникот за нивото на спроведување на Акцискиот план на Стратегијата 

за транспарентност, на Владата на Република Северна Македонија, доставен во прилог“ 
 
Постапувајќи по ова Барање, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 

информациите од јавен карактер го информира Барателот на информацијата дека наведеното 
Барање не претставува Барање за пристап до информации од јавен карактер, туку, како што е и 
насловено, претставува „...прашалник за нивото на спроведување на Акцискиот план на 
Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија“. 

Во конкретниот случај Барателот од Агенцијата бара да создаде нова информација, 
односно да одговори на „...Прашалник за евалуација на спроведувањето на Акцискиот план на 
Стратегијата за транспарентност во периодот ноември 2019 – ноември 2020 година...Ве молиме 
Вашите одговори да ги внесете под секое прашање/индикатор, а онаму каде што е потребно да 
обезбедите активни линкови кои водат до содржината која сакате да ја посочите и/или да 
доставите дигитални документи како поткрепа на одговорот...“. 



Согласно член 3 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019) „Информација од 
јавен карактер е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на 
информацијата согласно неговите надлежности“. 

Агенцијата му укажува на Барателот на овие информации дека, сепак, Агенцијата ќе 
постапи по наведеното Барање, но во рамките на своите законски надлежности и дека во тие 
рамки, Агенцијата го дава следниот одговор. 
 
Во однос на делот: 

 
„Колку водичи и информативни материјали за доследна примена на начелото на 

делегирање и почитување на роковите за одлучување се изработени до февруари 2020? Во прилог 
доставете ги информативните материјали и листата на институции до кои се пратени 
информативните материјали.“ Агенцијата ве известува за следното: 
 

Согласно Стратегијата за транспрарентност на Владата на Република Северна Македонија, 
поглавје „Пристап до информациите“, стратегиска насока – „Унапредување на практиката на 
владините органи во спроведување на начелото на делегирање на надлежноста, според ЗОУП, во 
постапките за пристап до информациите.“, мерка – „ 1. Поединечни укажувања до секое одговорно 
лице на органот кој одговара пред ВРСМ за задолжително извршување на заклучокот од 120-тата 
редовна седница, според кој одлуките за пристап до информациите ќе ги носат и потпишуваат 
службените лица во органот“, на 03.03.2020 година, Агенцијата испрати Информација за 
усвојување на предлог – овластување за службени лица по Закон за слободен пристап до 
информации од јавен карактер до Министерот задолжен за комуникации, транспарентност и 
отчетност, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и 
Секретаријатот за законодавство. 
 

Генералниот колегиум на државни секретари на Четиринаесеттата седница, одржана на 25 
март 2020 година, ја симна од дневен ред Информацијата за усвојување на Предлог – овластување 
за службени лица по Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, согласно 
мислењето на Секретаријатот за законодавство со укажување, inter alia, дека овластувањето за 
службено лице за посредување со информации од јавен карактер би подразбирало претходно 
уредување на ова прашање со Закон и утврдување на овластување за донесување на соодветен 
подзаконски акт за пропишување на формата и содржината на истиот. 

 
Во однос на делот: 
 
„Колку јавни кампањи (медиумите, социјалните мрежи и јавните дебати) се реализирани до 
Ноември 2020?“ 
 

Во периодот Септември-Ноември 2020 година, Агенцијата, во соработка со Националниот 
демократски институт и ВИДИ ВАКА, а со финансиска поддршка од УСАИД, изготви две 
едукативни видеа, од кое едно е наменето за службените лица кај имателите на информации од 
јавен карактер, а другото е наменето за барателите на информации. 



Со едукативните видеа е опфатена целосната законска процедура за имплементирање на 
правото на пристап до информации од јавен карактер, при што Агенцијата обрна посебно 
внимание на правата и обврските на двете целни категории за кои се наменети овие видео 
материјали. Едукативните видеа можете да ги најдете на веб-страницата на Агенцијата, под 
секцијата  насловена „Новости и настани“. 

Во однос на прашањата со бр. 2, 3, 4, 5 и 7 Агенцијата ве известува дека нема превземено 
дејствија по истите, од следите причини: 
  

Апсолутен услов за успешно и ефективно спроведување мерките наведени во Акцискиот 
план на Стратегијата за транспарентност на Владата на РСМ е блиска соработка и координација 
со носителот на стратегијата и другите надлежни тела и чинители задолжени за реализација на 
планот (Национален координатор за одговорно владеење и транспарентност, Заменик на 
Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, 
Генерален секретаријат на Владата на РСМ, итн.).   

Во оваа смисла, напоменуваме дека, согласно усвојувањето на Стратегијата на 19.11.2019, 
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, како 
надлежно тело наведено во Акцискиот план – ја има кооперативната улога на учесник во 
спроведување на мерките наведени во точка 2 до 6. 

Дополнително, во рамките на вонредната состојба, мерките на Владата на Република 
Северна Македонија дополнително го поместија работниот распоред и планираните кооперативни 
активности на сите надлежни тела за спроведување на Стратегијата, вклучително со активностите 
на Агенцијата.  

 
Согласно горенаведеното, 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 во рок 
од 15 дена од приемот на решението. 
 

Решено во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер на 18.01.2021 година, под бр. 08-01. 

 
Директор, 

Пламенка Бојчева 
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