
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, 
65/2018) постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер изјавено од 
Здружение на приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори на дентална 
Медицина - Кавадарци, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, 
Директорот 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 Здружение на 

приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори на дентална Медицина - 
Кавадарци бр. 08-3 од 03.06.2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер делумно одговара на Барањето. 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Здружение на приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори на 
дентална Медицина - Кавадарци, на 03.06.2021 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.08-3, со кое побара преку пошта и/или електронска пошта да и биде доставен препис, 
фотокопија и/или електронски запис од следната информација: 

 
„1. Дали може да ни ја испратите одлуката за висина на надоместокот за материјалните 

трошоци за дадената информација од имателите на информации согласно член 28 став 3 од 
ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР (сл. Весник бр. 
101 од 25.5.2019) која ја носи Владата на Р. С.Македонија 

2.Дали одлуката за висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената 
информација од имателите на информации согласно член 28 став 3 од ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР (сл. Весник бр. 101 од 25.5.2019) која ја 
носи Владата на Р. С.Македонија ваѓи и за Централниот регистар на Р.С. Македонија? 

3. Дали законот за пристап до информации од јавен карактер не важи за Централниот 
регистар на Р.С. Македонија? 

4. Кој е одговорен, надлежен да постапи по жалба доколку некоја институција не се 
придржува на одлуката за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадена 



информација од имателите на информации донесена од Владата на Р.С. Македонија и бара наплата 
за пристап до информации од јавен карактер по друг тарифник? 

5. Дали може постапката за пристап до информации од јавен карактер да се поистоветува со 
извршување на услуги од делокругот на својата работа во Централниот регистар на Р.С. Македонија 
и да се наплати за информациите согласно нивниот тарифник за извршување на услуги од 
делокругот на својата работа, а спротивно на член 28 од законот за пристап до информации од јавен 
карактер? 

6. Које е редот за постапување по барање за поведување на прекршочна постапка преку 
Прекршочната комисија при Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер? 

7. Доколку Агенцијата т.е. Прекршочната комисија не постапи по барање за поведување на 
прекршочна постапка кој е правен лек?“ 

 
Постапувајќи по ова Барање, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 

информациите од јавен карактер го информира Барателот на информацијата за следното:  
 
- Одлуката за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената 

информација од имателите на информации број 19-6310/1 од 24.12.2006 година, согласно член 28 
став 3 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер („Сл. весник на РСМ“ бр. 
101 од 25.5.2019), која ја барате, како и Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на 
надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации број 
44-5986/1 од 10.09.2017 година, се наоѓа на веб-страницата на Агенцијата: aspi.mk, во делот (табот) 
Документи, а потоа во делот (табот) Прописи, а истата ви ја доставуваме во прилог на ова Решение.  

 
Во поглед на останатите точки од Барањето, Агенцијата констатира дека всушност не се 

работи за барање информации од јавен карактер, туку се бараат одговори односно толкување. 
Согласно одредбите од чл. 3 ст.1 алинеја 3 од Законот за слободен пристап до информациите 

од јавен карактер („Сл. весник на РСМ“ бр. 101/2019) 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 конкретниот случај, точките од Барањето означени со редните броеви од 2 до 7 не се 

барања на информации од јавен карактер, туку се работи за прашања кои се однесуваат на начинот 
на постапување на други институции во рамките на нивните надлежности. Во таа насока, Агенцијата 
не се впушта во одговарање на така формулирани прашања, од причина што не се работи за 
доставување на конкретна информација од јавен карактер која ја создала или со која располага, како 
што е случајот со барањето под точка 1, на кое впрочем Агенцијата и ви доставува ја доставува 
бараната информација со која располага, а тоа е Одлуката за утврдување на надоместокот за 
материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации.  

Оттука, истакнуваме дека Агенцијата не врши толкување на Законите и подзаконските акти. 
 

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 ............2021 година, под бр. 08-3. 

 
Изготвил: 
Контролирал: 
 

Директор, 
Пламенка Бојчева 

 
 
 
 
 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


