
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), постапувајќи по 
Барањето за пристап до информации од јавен карактер изјавено од В.У. од Скопје, 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, го донесе следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер од В.У. од Скопје бр. 08-17 од 

22.06.2020 година, поднесено до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, кое гласи:   

„Во врска со од ваша страна донесените решениа под: бр.08-77 од 31.01.2020г.; бр.08-73 од 
31.01.2020 г.; бр.08-74 од 31.01.2020г.; бр.08-78 од 31.01.2020г.; бр.08-185 од 13.02.2020г.; бр.08-23 
од 10.02.2020г.; бр.08-687 од 19.02.2020г.; бр.08-670 од 19.02.2020г.; бр.08-716 од 05.03.2020г.; бр.08-
717 од 19.02.2020г.; бр.08-718 од 19.02.2020г.; бр.08-12 од 05.02.2020г.; бр.08-671 од 28.02.2020г.; 
бр.08-231 од 31.01.2020г.; бр.08-116 од 07.02.2020г.;  

Барам да ми се достават копии од наведените решениа со потврда за правосилност за истите. 
Копиите да бидат и со потврда дека се верни на оригиналите.“, ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 
на барателот делумно му овозможува пристап до бараната информација. 

 
                                            О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 
В.У. од Скопје на 22.06.2020 година до Агенцијата за заштита на правото за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, директно во архивата на Агенцијата, поднел Барање за 
пристап до информации од јавен карактер, заведено во архивата на Агенцијата, под бр.08-17, со кое 
бара во фотокопија, по пошта (со препорачана пратка) да му биде доставена следната информација: 

„Во врска со од ваша страна донесените решениа под: бр.08-77 од 31.01.2020г.; бр.08-73 од 
31.01.2020 г.; бр.08-74 од 31.01.2020г.; бр.08-78 од 31.01.2020г.; бр.08-185 од 13.02.2020г.; бр.08-23 
од 10.02.2020г.; бр.08-687 од 19.02.2020г.; бр.08-670 од 19.02.2020г.; бр.08-716 од 05.03.2020г.; бр.08-
717 од 19.02.2020г.; бр.08-718 од 19.02.2020г.; бр.08-12 од 05.02.2020г.; бр.08-671 од 28.02.2020г.; 
бр.08-231 од 31.01.2020г.; бр.08-116 од 07.02.2020г.;  

Барам да ми се достават копии од наведените решениа со потврда за правосилност за истите. 
Копиите да бидат и со потврда дека се верни на оригиналите.“. 

Постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер го информира Барателот 
за следното: 

Постапувајки по првиот дел од Барањето за пристап до информации од јавен карактер „Во 
врска со од ваша страна донесените решениа под: …… Барам да ми се достават копии од наведените 
решениа…“ утврди дека:   

- Решенијата, со број 08-77; број 08-73; број 08-74 и број 08-78, сите од 31.01.2020 година,  
во оригинал, му се доставени на 03.02.2020 година; 

- Решението, број 08-231 од 31.01.2020 година, во оригинал, му е доставено на 05.02.2020 
година;  

 – Решението, број 08-12 од 05.02.2020 година, во оригинал, му е доставено на 10.02.2020 
година.  

- Решенијата, број 08-116 од 07.02.2020 година и број 08-23 од 10.02.2020 година, во 
оригинал, му се доставени на 12.02.2020 година.  

- Решение, број 08-185 од 13.02.2020 година, во оригинал, му е доставено на 17.02.2020 
година.  

- Решенијата, број 08-687; број 08-670; број 08-717 и број 08-718, сите од 19.02.2020 година, 
во оригинал, му се доставени на 24.02.2020 година; 

- Решение, број 08-671 од 28.02.2020 година, во оригинал, му е доставено на 04.03.2020 
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година и 
- Решение, број 08-716 од 05.03.2020 година, во оригинал, му е доставено на 07.03.2020 

година. 
Наведеното видно од повратниците, своерачно потпишани од барателот В.У.. 

Што се однесува до делот од Барањето за слободен пристап до информации од јавен 
карактер “….со потврда за правосилност за истите…..“, Агенцијата смета дека наведното 
барање не е информација од јавен карактер, имајќи ја во предвид дефиницијата утврдена во 
член 3 став 1 алинеа 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер која 
гласи: „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или 
со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности (во 
натамошниот текст: информацијата). Со своето барање за потврда на правосилност барателот 
всушност бара превземање на управно дејствие. 

Од друга страна во сите погоре наведени Решенија се наведува дека: “Ова Решение е 
конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.“ Наведеното е во согласност 
со член 15 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 124/2015). Додека во членот 16 од истиот Закон е утврдено кога управниот акт 
е правосилен. 

  
Согласно погоре наведеното, 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. 
 
 

Директор 
        Пламенка Бојчева 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Доставено до: 
 

- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 

 

 
 
 
 
 


