Ɉɛɪɚɡɟɰɉɉ

)

Ⱦɨ

ɢɦɚɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ

ȻȺɊȺȵȿ
ɡɚɩɪɢɫɬɚɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɞʁɚɜɟɧɤɚɪɚɤɬɟɪ
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧ  ɢ ɱɥɟɧ  ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɞ ʁɚɜɟɧ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ³ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɛɪ   ɝɨɞ  ɨɞ ɢɦɚɬɟɥɨɬ ʁɚ
ɛɚɪɚɦɫɥɟɞɧɚɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɞʁɚɜɟɧɤɚɪɚɤɬɟɪ


ɨɩɢɫɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚɤɨʁɚɫɟɛɚɪɚ

Ɏɨɪɦɚɜɨɤɨʁɚɫɟɛɚɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ
 ɚ ɭɜɢɞ
 ɛ ɩɪɟɩɢɫ
 ɜ)ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚ
 ɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɡɚɩɢɫ
 ɞ ɞɪɭɝɨ

ЗА СТРУЧЕН СОВЕТ ОД ОБЛАСТА НА
СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ЈАВЕТЕ СЕ НА БЕСПЛАТНИОТ
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ:

0800 44 222
Секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Македонско здружение на млади правници - Скопје
Ул. Благој Давков бр. 2/1/1, 1 000 Скопје, Р. Македонија
Тел/Факс: +389 (2) 3220 870
www.myla.org.mk

ɫɟɧɚɜɟɞɭɜɚɛɚɪɚɧɚɬɚɮɨɪɦɚɫɨɡɚɨɤɪɭɠɭɜɚʃɟ

ɇɚɱɢɧɧɚɞɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ
 ɚ)ɩɨɩɨɲɬɚ
 ɛ ɬɟɥɟɮɨɧ
 ɜ ɮɚɤɫ
 ɝ ɟɦɚɢɥ
 ɞ ɞɪɭɝɨ

Фондација Институт отворено општество Македонија
Бул. Јане Сандански бр. 111, 1 000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 (2) 2444 488, Факс: +389 (2) 2444 499
www.soros.org.mk
www.spinfo.org.mk

ɫɟɧɚɜɟɞɭɜɚɛɚɪɚɧɢɨɬɧɚɱɢɧɫɨɡɚɨɤɪɭɠɭɜɚʃɟ

Ȼɚɪɚɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ

ɧɚɡɢɜɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɚɞɪɟɫɚɬɟɥɮɚɤɫɟɦɚɢɥ

Ɂɚɫɬɚɩɧɢɤɩɨɥɧɨɦɨɲɧɢɤɧɚɛɚɪɚɬɟɥɨɬɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ

ɧɚɡɢɜɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɚɞɪɟɫɚɬɟɥɮɚɯɟɦɚɢɥ

ɉɪɚɜɧɚɩɨɭɤɚȻɚɪɚɬɟɥɨɬɧɟɟɞɨɥɠɟɧɞɚɝɢɧɚɜɟɞɟɢɨɛɪɚɡɥɨɠɢɩɪɢɱɢɧɢɬɟɡɚɛɚɪɚʃɟɬɨɧɨɬɪɟɛɚ
ɞɚɧɚɜɟɞɟɞɟɤɚɫɬɚɧɭɜɚɡɛɨɪɡɚɛɚɪɚʃɟɡɚɫɥɨɛɨɞɟɧɩɪɢɫɬɚɩɞɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɞʁɚɜɟɧɤɚɪɚɤɬɟɪ

ȼɨ



Ⱦɚɬɭɦ

    ɝɨɞɢɧɚ

Комисија за заштита на правото за
слободен пристап до информации од јавен
карактер
www.кomspi.mk

Секое физичко и правно лице без дискриминација,
домашно или странско. На пример граѓаните, фирмите,
невладините организации, фондациите.

ОД КОГО МОЖЕ ДА БАРАМЕ ИНФОРМАЦИИ?
Органи на државна власт
(Министерства, Влада на РМ, Собрание на РМ,
Претседател на Република Македонија и судовите),
Органите на општините, Град Скопје, и општините во
градот Скопје
(општина Аеродром, општина Сарај, општина Маврово Ростуше, општина Шуто Оризари и сл.)
Установите и јавни служби
(Центри за социјална работа, заводи, општи болници,
здравствени домови, клиники и клинички центри,
специјални и психијатриски болници, библиотеки, театри,
музеи, студентски и средношколски домови, Фонд за
здравство и сл.)
Јавни претпријатија
(ЈП за комуналии и водостопанисување, Јавно сообраќајно
претпријатие, ЈП за радиодифузна дејност, ЈП за
стопанисување со станбен и деловен простор, ЈП за
шумарство, ЈП за стопанисување со спортски објекти, ЈП
Македонски железници, ЈП градски паркинг, ЈП Улици и
патишта, ЈП Службен весник и сл.),
Правни и физички лица што вршат јавни овластувања
(Топлификација АД Скопје, АД Македонска пошта, ЕВН
Македонија, ЕЛЕМ АД Електрани на Македонија, АД
Македонски телекомуникации, Т-мобиле Скопје, ОНЕ
Телекомуникациски услуги АД Скопје, Авто мото сојуз на
Македонија, Сојуз на синдикатите на Македонија,
Адвокатска комора, Нотарска комора на Македонија и сл.)

ШТО ЗНАЧИ ТЕСТ НА ШТЕТНОСТ?

КОИ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕМЕ ДА ГИ БАРАМЕ?
Информации во која било форма што органот/институцијата
ги создал или со кои располага. (статут, одлуки, решенија,
записници, нацрт-закони, предлог-закони, извештаи, анализи,
статистички податоци и сл.)
ЗОШТО ГИ БАРАМЕ ИНФОРМАЦИИТЕ?

Ова е задолжителна постапка која ја спроведува имателот
на информацијата, во случај кога се бара информација која
претставува исклучок од слободниот пристап, а со која ги
проверува последиците врз интересот кој се заштитува,
односно јавниот интерес што би се постигнал со објавување
на информацијата.

Имате право да не ја образложувате причината зошто ви е
потребна бараната информација!
КОЛКУ ИЗНЕСУВА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИТЕ?
Пристапот до информациите е бесплатен!
Од барателите може да биде побаран единствено надомест
за материјалните трошоци и тоа 2 денари/страна за
фотокопија од документи.

КОИ СЕ ИСКЛУЧОЦИТЕ ОД СЛОБОДНИОТ
ПРИСТАП?
•
•
•
•
•

Класифицираните и личните податоци
Податоци од даночна, истражна, прекршочна, кривична
и граѓанска постапка
Доверливи информации за архивско работење
Информација која е во постапка на подготвување
(не спаѓаат предлог-закони)
Информации кои ги загрозуваат правата од индустриска
или интелктуална сопственост

КОЈ Е РОКОТ ЗА ОДГОВОР НА БАРАЊАТА?
Веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена!
ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
Во рок од три дена од приемот на известувањето
ПРЕПРАЌАЊЕ НА БАРАЊЕТО
Доколку имателот не располага со информацијата - должен
е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да го препрати
барањето до вистинскиот имател на информацијата и за тоа
да го извести барателот.

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ЖАЛБА?
Да! Имате право да се жалите ако не сте добиле одговор
(молчење на администрацијата), ако не сте задоволни од
одговорот или ако ве одбијат за пристап до информацијата,
во рок од 15 дена.
КОЈ ОДЛУЧУВА ПО ЖАЛБАТА?
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер решава по жалбата на
барателот во рок од 15 дена.
ИМАМ ЛИ ПРАВО НА СУДСКА ЗАШТИТА?

ДАЛИ ИМАМЕ ПРАВО НА ДЕЛУМЕН ПРИСТАП
ДО ИНФОРМАЦИИТЕ?
Да! Треба да бидат отстранети само деловите кои содржат
информации кои не се од јавен карактер, односно кои се
исклучок од слободниот пристап до информациите.

Да, пред Управниот суд на РМ. Таа се поведува со тужба до
Управниот суд против решението на Комисијата во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФОРМАЦИЈА ОД ЈА

КОЈ МОЖЕ ДА БАРА ИНФОРМАЦИИ?

ОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Граѓани
Фирми
НВОи
Барање (писмено,
усно или во електронски запис)

Орган на државата или општините
Јавна установа
Вршители на јавни овластувања
Не е добиен одговор во
рок од 30 дена (за комплицирани
барања 40 дена) или барањето е
одбиено или ако не сте задоволни

Добиена информација

Граѓани
Фирми
НВОи

Граѓани
Фирми
НВОи
Жалба во рок од 15 дена

Комисија за заштита на правото на
слободен пристап до информации
од јавен карактер
Решение во рок од 15 дена

Граѓани
Фирми
НВОи
Доколку не се задоволни
со одлуката на Комисијата

Управен суд

