
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 Барањетото за пристап до информации од јавен карактер изјавено од Е.К. од Прилеп, 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 
___________ 2021 година, го донесе следното  
  
                                                             Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер од Е.К. од Прилеп бр. 08-
20 од 30.12.2020 година поднесено до Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информациите од јавен карактер СЕ УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер позитивно одговара на Барањето и го информира барателот дека 
Агенцијата не располага со бараната информација. 
 
                                            О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 

Е.К. од Прилеп на 24.12.2020 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер, преку е-маил, поднесе Барање за пристап до 
информации од јавен карактер, заведено во архивата на Комисијата под бр.08-20, со кое 
побара преку е-маил да и биде доставен електронски запис од следната информација: 

„ -Статистички податоци за постапки кои биле започнати, се водат или се завршени 
пред Агенцијата, во случаи кога спротивно на закон бил оневозможен пристапот до 
информации од јавен карактер од областа на животната средина, учество на јавноста во 
одлучувањето и пристапот до правда за заштита на животната средина согласно одредбите 
на Архуската Конвенција за периодот од 2010-2020 година.  

-Правосилни и извршни решенија со правен основ повреда на: правото на пристап до 
информации од јавен карактер, учество на јавноста во одлучувањето и пристапот до правда 
за заштита на животната средина подобни за правна анализа на случаи“.  

Постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата 
за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на 
29.12.2020 година, по електронски пат, од барателот на информации побара да постапи 
согласно член 17 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
и, за да биде постапено по истото согласно Законот, да го дополни, односно прецизира во 
законски предвидениот рок. 

На 30.12.2020 година Барателот на информации до Имателот на информации достави 
Барање за пристап до информации од јавен карактер во кое појаснува дека бара електронски 
запис од следните информации: 

 „.А) Нумеролошки статистички податоци за постапки кои биле започнати од 
барателите на информации (физички лица, здруженија на граѓани или невладини 
организации), се водат или се завршени пред Агенцијата: 

1. Во случаи кога спротивно на закон бил оневозможен пристапот до информации од 
јавен карактер од областа на животната средина, учество на јавноста во одлучувањето и 
пристапот до правда за заштита на животната средина согласно одредбите на Архуската 



Конвенција за периодот од 2010-2020 година од страна на следните носители на 
информации:  

- Министерство за животна средина и просторно планирање,  
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,  
- Министерство за Економија,  
- Водостопанство на Р.С. Македонија,  
- УХМР,  
- Министерство за транспорт и врски,  
- Министерство за култура,  
- Државен инспекторат за животна средина,  
-Јавни комунални и водоснабдителни претпријатија на територијата на 

Р.С.Македонија и 
-Општините и Град Скопје во Р.С. Македонија.  
Б) Препис од правосилни и извршни решенија со правен основ повреда на: 
правото на пристап до информации од јавен карактер, учество на јавноста во 

одлучувањето и пристапот до правда за заштита на животната средина подобни за правна 
анализа на случаи“. 

Постапувајќи по ова Барање 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 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“. 

Во конкретниот случај Барателот на информации од Агенцијата бара да сумира 
десет/годишни податоци за одредени таргетирани групи на баратели на информации и на  
иматели на информации од јавен карактер, односно бара од Агенцијата да  создаде нови 
информации кои не произлегуваат од нејзините надлежности наведени во член 30 од 
Законот за пристап до информации од јавен карактер. 

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 на _________ 2021 година, под бр.08-20. 

  
Директор, 

                                                                                                                 Пламенка Бојчева 
 
 
Подготвил: Цветан Станоески 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- жалителот/барател на информацијата 
- имател на информацијата 


