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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. 08-7 од 17.02.2020 година 
поднесено до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од 
јавен карактер, кое гласи:   

„Дали се спроведени советувања, дебати и други активности за подигнување на 
свеста во институциите за важноста на пристапот до информации од јавен карактер, 
согласно активностите предвидени во акцискиот план на Стратегијата за реформа на 
јавната администрација 2018-2022? Доколку се спроведени, ве молам доставете 
информација за типот на активности, датуми, теми и записници или заклучоци од 
оддржаните консултативни активности.“, 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.08-14, со кое бара во фотокопија, по пошта да и биде доставена 
следната информација: 

 „Дали вашата институција учествува во изработка на анализа на (1) важечката 
регулатива и подготвување на предлог во однос на можностите и ризиците за злоупотреба 
на исклучоците за доставување на информациите од јавен карактер и воведување на 
механизми за доследно спроведување на регулативата и на (2) постоечката поставеност и 
надлежностите на институциите во оваа област и подготвување на предлог за можните 
начини за институционална реорганизација заради зајакнување на механизмите за 
контрола и на капацитетите на институциите согласно активностите предвидени во 
акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022? 
Доколку одговорот е позитивен, ве молам доставете информација за природата на вашето 
учество“. 

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 
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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.10-48/6 од 
12.02.2020 година, а во Агенцијата заведено под број 08-7, во кое наведува дека „До 
ФООМ не 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...“. Со Дополнувањето на Барање за пристап до информации од јавен 
каракрер побара да и биде доставена по пошта или по е-маил следната информација: 

„Дали се спроведени советувања, дебати и други активности за подигнување на 
свеста во институциите за важноста на пристапот до информации од јавен карактер, 
согласно активностите предвидени во акцискиот план на Стратегијата за реформа на 
јавната администрација 2018-2022? Доколку се спроведени, ве молам доставете 
информација за типот на активности, датуми, теми и записници или заклучоци од 
оддржаните консултативни активности.“  

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: 

Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со 
СИГМА, организираа работилница која се одржана на 23.12.2019 година. Целта на  
работилницата беше ревизија на пасошките индикатори од Стратегијата за реформа во 
јавната администрација 2018-2022. Со оглед на фактот што во рамките на предлог 
Буџетскиот циркулар за 2020 година не беа побарани средства за реализација на оваа 
активност од страна на Комисијата, на работилницата беа променети почетните датуми 
(кварали и годишни) за реализација на активноста А3416 од горенаведениот Акциски 
план.  

Сретствата за реализација на активноста А3416, Агенцијата за заштита на правото 
на слободен пристап до информации од јавен карактер, ќе ги предвидува во буџетскиот 
циркулар за 2021 година. За реализација на оваа активност потребно е да се обезбеди 
финансиска поддршка се со цел да може да се спроведуваат советувања, дебати и други 
активности за подигнување на свеста во институциите за важноста на пристапот до 
информации од јавен карактер, согласно активностите предвидени во акцискиот план на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022. 

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.08-7. 
Директор 

                                                                                                                 Пламенка Бојчева 
Подготвил: Макфирете Морина Суљејмани 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


