
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 М. К., 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 М. К. бр. 
08-7 од 30.08.2021 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 му ги доставува следните документи со кои 
располага: 

- Решение А бр.202/17 од 11.09.2017 година, донесено од страна на ОЈО ГОКК; 
- Поднесок насловен: „Предмет: Доставува Известување и Решение“ А бр. 202/17 од 

12.09.2017 година, заведен во Агенцијата (тогаш Комисијата) под број 10-4/610 од 
12.09.2017 година; 

- Поднесок насловен: „Предмет: Доставување годишен извештај за 2019 година“ А 
бр. 10/20 од 02.01.2020 година, заведен во Агенцијата под број 10-10/260 од 14.01.2020 
година. 
  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

М. К., на 30.08.2021 година, до Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер, преку Архивата на Агенцијата достави Барање 
за пристап до информации од јавен карактер, заведено во архивата на Агенцијата под бр.08-
7, со кое побара преку по пошта да и бидат доставени фотокопии од следните информации: 

„Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер (службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од 
Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Согласно надлежноста на 
Агенцијата предвидена во чл. 30 ал.2 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер, барам 1. Документ – акт со кој располагате, од кој е видно дека имателот на 
информации Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 
постапил согласно чл. 42 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(„Сл. весник на РСМ„ бр.101/2019) и 2. Документ од кој сте утврдиле дека ОЈО гокк ја 
исполнило законската должност и обезбедило информирање на јавноста за службеното 
лице за посредување со информации од јавен карактер“. 

 
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: 



            Од страна на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција донело Решение А бр.202/17 од 11.09.2017 година, со кое за службено лице за 
посредување со информации од јавен карактер е наназначено лицето Марјана Крстева – 
Раководител на одделение за посредување по претставки, поплаки и ургенции. Во 
образложението на горенаведеното Решение е наведено дека Решението стапува во сила со 
денот на неговото донесување.  
Во однос на точка 2 од Барањето: 
            На веб страната на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, во 
делот „Слободен пристап до информации од јавен карактер“ е наведено службено лице за 
посредување со информации од јавен карактер Валентина Ристеска, кое е службено лице на 
ЈО на РСМ. Исто така, на почетната веб страна на ЈО на РСМ се наоѓаат линкови за 
останатите јавни обвинителства меѓу кои и линк до Основното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција, но со отворањето на овие линкови не се доаѓа 
до службени лица за посердување со информации од јавен карактер кои се вработени во тие 
Обвинителства. 
 
 Воедно Ве известуваме дека Агенцијата располага со Поднесок насловен: „Предмет: 
Доставување годишен извештај за 2019 година“ А бр. 10/20 од 02.01.2020 година, заведен 
во Агенцијата под број 10-10/260 од 14.01.2020 година, доставен е од страна на Основното 
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Видно од содржината 
на доставениот Годишнен извештај, во точка „1. Податоци за службеното/те лице/а 
задолжено/и за посредување на информации кај имателите на информации;“ е наведено:  
„Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 
задолжено лице за посредување со информациите од јавен карактер е Крстева Марјана – 
Раководител на одделение за постапување по претставки, поплаки и ургенции“. 
 Со оглед на фактот дека Агенцијата располага со горенаведениот документ истиот 
Ви го доставува. 

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 __.__.2021 година, под бр. 08-07. 

 

                                                                                                                        Директор, 
                                                                                                                Пламенка Бојчева 
Изработил:Петар Гајдов 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


