
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. 08-5 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 позитивно одговара на Барањето и го информира барателот дека Агенцијата не 
располага со бараните информации. 
 

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  Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0302-
779 од 16.06.2021 година, заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-5, со кое побара 
преку електронска пошта да и биде доставен електронски запис од следните информации: 

„1.Годишниот извештај на боречката федерација на Република Северна Македонија 
за 2020 година испратен согласно чл.36 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер. 

2.Исход од постапување на Агенцијата по жалбата на ТИ-Македонија број 0302-
757 од 28.04.2021 година, бидејќи одговор од имателот не добивме“. 

Постапувајќи по наведеното Барање, Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информациите од јавен карактер го утврди следното: 
Во однос на точка 1 од Барањето: 
            Боречката федерација на Република Северна Македонија не постапила согласно 
член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и до Агенцијата 
не достави годишен извештај за спроведување на овој Закон. Поради тоа Агенцијата 
постапи согласно член 39 алинеја 9 и член 40 став 3 од истиот Закон. 
Во однос на точка 2 од Барањето: 



            Во Уписникот на предмети за поведена второстепена управна постапка во 
Архивата на Агенцијата не е заведена жалба од Здружението Транспаренси Интернешнл - 
Македонија со бр.0302-757 од 28.04.2021 година. 

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. 08-05. 

 

                                                                                                                        Директор, 
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