
 

 
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО  ЗА СЛОБОДЕН 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 
          

            Бр.______________ 

                

                    Скопје, ________________2019 година 

Гоце Делчев бр.18 П.фах. 561 Скопје – Goce Delcev br.18  PO Box 561 Skopje тел./phone: +389 2 3127 453 факс/fax: +389 2 3118 
Web: http://www.komspi.mk/ e-mail: komspi@komspi.mk 

До 
 
Бојан Блажевски  
 
bojanblazevski@gmail.com 

 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање 
ВРСКА: Ваше Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.08-9 од 
21.04.2020 година 
 

Во врска со Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер, заведено во 
архивата на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер под бр.08-9 на 21.04.2020 година, со кое ги барате следните информации: 

„1.Колкав е бројот на поднесени жалби за прекршување на пристапот до информации од 
јавен карактер до 2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер во првиот квартал од 2020 година? Постои ли зголемување или намалување на 
овој број во споредба со идентичниот период лани? 

2.Колку од поднесените поплаки до вашата Агенција во првиот квартал од 2020 година се 
решени? Колкав е вообичаениот просечен период што е потребен на вашата Агенција во 
моментов за да ги реши пристигнатите барања? 

3.Колкав е процентот на жалби од вкупниот број за овој период што пристигнуваат од 
новинари и медиумски куќи за прекршување на правото за слободен пристап до информациите од 
јавен карактер? 

4.Поминаа речиси 4 месеци од изборот на директор на Агенцијата и деблокирањето на 
вашата работа. Кои придобивки веќе може да се почувствуваат од вашето работење во поглед на 
почитувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во нашата земја? 

5.Има ли кратење на буџетските средства на вашата Агенција со најновата 
прераспределба на средствата од државниот буџет поради корона вирусот и дали евентуалното 
намалување на средствата ќе влијае врз работата на Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер во претстојните месеци?“., Ве известуваме 
за следново: 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, покрај Годишниот извештај за нејзиното работење, кој го доставува до Собранието на 
Република Северна Македонија најдоцна до 31.03.2020 година, за извештаен период од 
01.01.2019 до 31.12.2019 година, нема законска обврска да изготвува месечни, квартални, или 
полугодишни извештаи за нејзиното работење. Во конкретниов случај, бидејќи станува збор за 
„...изработка на новинарски текст за работењето на Агенцијата...“, а во функција на промовирање 
на нејзината континуирана транспарентност и отчетност Агенцијата, со ангажирање на 
расположливите човечки ресурси (со оглед на нејзиното работење во околности на вонредна 
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состојба) постапи по Вашето Барање и Ве информира за следното: 
 
1.Во првиот квартал од 2020 година (заклучно со денот на доставувањето на овој 

Одговор) до Агенцијата се поднесени вкупно 109 жалби од страна на Барателите на информации 
од јавен карактер. Во истиот период во текот на минатата година се поднесени 171 жалба. 

 
2.До моментот на поднесување на Вашето Барање, Агенцијата изготви соодветни 

решенија по сите доставени жалби и истите се доставени до имателите и до барателите на 
информации. Агенцијата, постапувајќи согласно своите надлежности наведени во член 30 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, го запазуваше и ќе го запазува 
рокот наведен во член 27 став 2 од истиот, односно по сите жалби (вклучително и нивното 
електронско препраќање до имателите на информации, за нивно произнесување по истите) 
постапи во рок од 15 дена од нивното доставување од страна на жалителите. 

 
3.Агенцијата не води посебен регистар на жалители – новинари но, од извршениот увид 

во евиденцијата на пристигнати предмети, во текот на првиот квартален период од 2020 година, 
до Агенцијата жалби поднеле десетина новинари, или новинарски асоцијации. Останатите жалби, 
во најголем дел, се поднесени од страна на здруженија на граѓани и физички лица. 

 
4.Од денот на избор на директор и замник директор на Агенцијата, наместо дотогашен 

претседател, заменик претседател и три члена на Комисијата за заштита на правото за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер, се почувствуваа значајни промени во динамиката на 
постапувањето на оваа институција по жалбите, како и во останатиот дел од нејзиното работење. 
Одлучувајќи по жалбите како инокосен, а не како колегијален орган (кој решаваше на 
периодично свикувани седници, со мнозинство гласови) Агенцијата, во кусиот период од 
нејзиното формирање, успеа да ги реши сите 741 заостанати предмети по кои не постапила 
Комисијата во минатата година. Исто така, Агенцијата изготви Годишен извештај за работењето 
на Комисијата во текот на 2019 година, донесе Упатство за спроведување на новиот Закон за 
слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна  
Македонија“ бр.60/20), формира сопствена Прекршочна комисија, изготви или изготвува други 
задолжителни подзаконски акти (Функционална анализа и сл.), работи со тимот на ИПА-проект 
од областа на транспарентноста и антикорупцијата, и.т.н. 

 
5. Согласно Одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на 

централната власт и меѓу фондовите бр. 44-2866/1 од 09.04.2020 година, за Буџетот на Агенцијата 
за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2020 година 
има намалување на средства  во износ од 419.000,00 денари. Намалувањето на Буџетот не се 
очекува да има влијание врз работата на Агенцијата во претстојните месеци. 

        
     

        Директор 
                                                                                                Пламенка Бојчева 

 
Подготвиле: Цветан Станоески 
                      Биљана Пушева 
 
 
Доставено до: 
- архива на Агенцијата  
- барател на информацијата 


