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Врз основа на член 20 став 1 и член 44 став 3 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 
101/2019), постапувајќи по Дополнително Барањето за пристап до информации од јавен 
карактер изјавено од Фондацијата Отворено општество – Македонија 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, на 
__.__.2020 година, го донесе следното  
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Дополнителното Барање за пристап до информации од јавен карактер од 
Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје бр. 08-4 од 17.02.2020 година 
поднесено до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од 
јавен карактер, кое гласи:   

„Дали е обезбедена донаторска поддршка за зајакнување на капацитетите на 
КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности, согласно активностите предвидени 
во акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2020? 
Доколку е, ве молам доставете копија од договорот во кој може да се види донаторот, 
висината на донацијата, поддржаните активности и условите под кои поддршката ќе се 
реализира“, СЕ УВАЖУВА. 

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

                                            О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  
 

Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје на 15.04.2019 година до 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
преку е-маил, поднела повеќе Барања за пристап до информации од јавен какрактер, меѓу 
кои и Барањето за пристап до информации од јавен карактер, заведено во архивата на 
Комисијата под бр.08-11, со кое бара во фотокопија, по пошта да и биде доставена следната 
информација: 

„Дали е обезбедена донаторска поддршка за зајакнување на капацитетите на 
КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности, согласно активностите предвидени 
во акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2020? 
Доколку е, ве молам доставете копија од договорот во кој може да се види донаторот, 
висината на донацијата, поддржаните активности и условите под кои поддршката ќе се 
реализира“. 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер на Барањето не одговорила во законски предвидениот рок. 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер како правен следбеник на Комисијата, на ден 03.02.2020 година електронски ги 
достави сите Барања добиени од Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје, 
со прашање да се произнесат дали сеуште остануваат на своите Барања. 

На 17.02.2020 година Барателот на информации до Имателот на информации достави 
Дополнително барање за пристап до информации од јавен карактер бр.10-48/3 од 12.02.2020 
година, а во Агенцијата заведено под број 08-4, во кое наведува дека „До ФООМ не 
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пристигна одговор на барањето...во законски предвидениот рок...Ве молиме во најкус 
можен рок, односно во рок од десет дена...да ни ја доставите бараната информација...“. 

Постапувајќи по Дополнителнотот 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: 

Обезбедена е донаторска поддршка за зајакнување на IT капацитетите на Агенцијата 
за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер преку 
обезбедување на донација од долгогодишниот соработник на Агенцијата, Мисијата на  
ОБСЕ во Скопје. Во прилог ви го доставуваме договорот за донација. 

Една од активностите на која Агенцијата работи посветено е ИПА 2 проектот од кој 
треба да произлезат повеќе технички, софтверски и други решенија кои ќе значат 
подобрување на состојбите во Агенцијата и нејзиното работење, како и поефикасно 
доближување до барателите и иматели на информаци. 

Во ноември 2019 година, отпочна Проект финансиран од ЕУ „Унапредување на 
транспарентноста и отчетноста во јавната администрација“ (Јавна референца ЕвропаAid / 
139891 / DH / SER / MK), -ProTracco (EU Funded Project “Promoting Transparency and 
Accountability in Public Administration” ((Public Reference EuropeAid/139891/DH/SER/MK), 
referred to as ProTracco)). 

Агенцијата е директен корисник на активности содржани во Kомпонента 2: 
Поддршка на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од 
јавен карактер од тендерската документација (ТоR-от). 

Оваа компонента опфаќа активности кои ќе се фокусира на зајакнување на 
институционалниот капацитет на Агенцијата и имателите на инфорамции во областа на 
слободен пристап до информации од јавен карактер преку промовирање и зајакнување на 
спроведувањето на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во 
системот. Истото, е планирано да се  постигне преку инсититуционална реорганизација и 
продуцирање на интерни правилници за работа и останати стратешки документи , 
имплементација на модернизирани ИТ-алатки за подобрен оперативен капацитет, 
обезбедување подобрени услуги, зголемување на одговорноста и транспарентноста на 
државните органи, како и зајакнување на капацитетите на имателите на информации да ги 
почитуваат законските обврски и стандардите на ЕУ. 

Компонентата 2, меѓудругото, ги состои следните активности:                                                                  
 - Поддршка за институционална подготовка на  регулативи за креирање политики, 

според новиот закон за слободен пристап до информации од јавен карактер;  
- Надградба на капацитетот и компетенциите на Агенцијата за заштита на правото на 

слободен пристап до информации од јавен карактер, подготовка на интерни документи, 
функционална анализа и систематизација и останати стратешки документи; како развој на 
Стратегија за слободен пристап до информации од јавен карактер 2020 - 2024 година со 
Акциски план;  

-Подобрување на комуникацијата и соработката со имателите на информации, 
службени лица и раководните лица на инситутциите преку развој на ИТ алатки за 
комуникација и мерење на перформансите, транспарентност и одговорност на Агенцијата и 
инсититуциите; 

- Поддршка за поставување стандарди за транспарентност на централно и локално 
ниво со поддршка на ИТ алатки и обука за вработените на Агенцијата за спроведување на 
обуки за имателите; 
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 - Поддршка на Агенцијата  во започнувањето на својата нова функција за издавање 
прекршочни казни за оние иматели на информации што го прекршуваат законот и кои не 
доставуваат информации од јавен карактер до барателите; 

- Подигнување на јавната свест за нивното право на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер како фундаментално човеково право итн. 

 
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 __.__.2020 година, под бр.08-4. 
 
 

Директор 
                                                                                                                 Пламенка Бојчева 
Подготвил: м-р Дарко Ал Блана 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


