
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 40 став 6 и став 
7 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/2015) постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер изјавено од 
С.Н.П., 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 поднесено од С.Н.П. до 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер СЕ 
УВАЖУВА. 

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер Барањето го препраќа на надлежност. 

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

С.Н.П. на 04.08.2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер, преку пошта, поднесе Барање за пристап до информации 
од јавен карактер, заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-6, со кое побара да и бидат 
доставени следните информации: 

 „...се обраќам до Вас како надлежен орган во СРМ да наидеме на заедничко 
разбирање и соработка... Поради тоа се обраќам до Вас...барам да ми обезбедите пристап до 
следните документи...: 

„1. Пријава од кандидатите за специјализација бр.02-418/5 од 08.07.2021 година... 
... 
8.Ранг листа бр.04-448/4 од 22.07.2021 година... 
Поради тоа што планирам да остварам права по судски пат...“. 

Постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата 
за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер истото го 
препрати на ненадлежност на имателот на информации кој според содржината на 
барањето е имател на бараните информации од следните причини: 

-Согласно член 15 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер „Барањето за пристап до информации го поднесува барателот до имателот на 
информации“ кој создал, или кој располага со бараните информации. 

- Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер ниту создала, ниту пак располага со бараните информации. 

-Агенцијата, како самостоен и независен државен орган донесува одлуки во 
согласност со надлежностите утврдени во член 30 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, односно како второстепен орган во постапката по барања 
за пристап до информации од јавен карактер одлучува по жалби доставени до неа од страна 
на барателите на информации кои не се задоволни од не/постапувањето на првостепените 
органи – имателите на информации од јавен карактер.  



-Во конкретниот случај, Агенцијата го известува Барателот на информации дека 
неговото Барање доставено до Агенцијата, согласно член 18 од Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер е препратено во надлежност на Здравствен дом – Велес.  

 
Во функција на правилно поднесување на идни барања за пристап до информации, 

Агенцијата му укажува на барателот дека е потребно да ги разгледа и консултира Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/2019), како и одредбите од Упатството за спроведување на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на 
Република Северна  Македонија“ бр.60/20), кои се достапни на веб-страницата на 
Агенцијата:  aspi.mk. 

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.08-6. 
    
  
 
Директор, 

                                                                                                                 Пламенка Бојчева 
 
 
 
 
 
Подготвил: Цветан Станоески 
 
 
 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 
- имател на информацијата 
 
Прилог: Препраќање на Барањето 
 


