
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 Здружението Транспаренси Интернешнл - Македонија, 
застапувано од претседателот на здружението, Д-р Слаѓана Тасева, 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 

Здружението Транспаренси Интернешнл - Македонија бр. 08-04 од 21.06.2021 
година 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 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 
 

Здружението Транспаренси Интернешнл - Македонија, застапувано од 
претседателот на здружението, Д-р Слаѓана Тасева, на 21.06.2021 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“ бр.0302-780 од 17.06.2021 година, заведено во архивата на Агенцијата под 
бр.08-4, со кое побара преку електронска пошта да и биде доставен електронски запис од 
следните информации: 

„1. Дали Агенцијата врши мониторинг над јавно објавување на информациите од 
страна на институциите, а кои се наведени во член 10 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер? 

2.Кои овластувања ги има Агенцијата во однос на заштита на странките, чии 
барања за слободен пристап се одбиени заради класифицирана информација? 

3.Дали вршите мониторинг врз институциите во однос на примената на член 10 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер?“. 

 
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 станува збор за поставени прашања кои се однесуваат на надлежностите на 
Агенцијата. 

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, 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 точка 1 и точка 3 од прашањата: 

Агенцијата активностите на кои се однесува Вашето барање ги врши во рамките на 
своите надлежности кои произлегуваат од член 30 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, како и согласно член 36 од истиот Закон. 
Во однос на точка 2 од прашањата: 
           Агенцијата води управна постапка и одлучува по жалби поднесени и против 
решенија со кои е одбиен пристап до информации согласно член 6 став 1 точка 1 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Притоа се раководи од 
начелото на правна заштита наведено во член 26 од Законот, а земајќи ги предвид сите 
приложени списи, односно докази, по конкретниот предмет по кој се води управната 
постапка. 

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 22.06.2021 година, под бр. 08-04. 

 

                                                                                                                        Директор, 
                                                                                                                Пламенка Бојчева 
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