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ВОВЕД

Правото на граѓаните да можат да бараат и да добиваат информации за работењето на 
јавната администрација е карактеристика на сите демократски и отворени општества. Во таа 
насока, транспарентноста е еден од основните принципи на демократијата, кој овозможува 
информации за работата на јавните власти. Подобрувањето на отвореноста и транспарентноста 
на јавната администрација, преку подобрен пристап до информации од јавен карактер, е еден 
од најзначајните посебни принципи за реформа на јавната администрација.

Пристапот до информациите од јавен карактер, како темел за доброто владеење, 
зголемувањето на транспарентноста и обезбедувањето значајно учество на граѓаните во 
јавниот живот, се третира како основно човеково право. Уставот1 го „гарантира слободниот 
пристап кон информациите, слободата на примање и на пренесување на информациите“ (чл. 
16 ст. 3) како едно од основните права на граѓаните. 

Собранието го донесе Законот за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер во 2006 година. Позначајни промени претрпе во 2010 година, со што се унапреди 
законската рамка која го гарантира правото на пристап до информациите од јавен карактер и 
се усогласи со меѓународните и со европските стандарди. Иако законската рамка се оценува 
како задоволителна, неговата имплементација останува непотполна (според Извештајот на 
Европската Комисија (ЕК) за напредокот на државата за 2012 г.2).

Според Извештајот на ЕК за напредокот на државата за 2015 г.3, општата констатација 
во делот на отчетноста на јавната администрација е дека истата сè уште не обезбедува 
ефективни линии на отчетност. Во тој контекст, ЕК потенцира дека иако правото на пристап до 
информации од јавен карактер е регулирано во Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер, опсегот на изземања е премногу широк. Независната Комисија за заштита 
на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (во понатамошниот текст: 
КОМСПИ), која ги разгледува жалбите, нема доволен капацитет за да ја следи усогласеноста 
со проактивно објавување на информации и не е овластена да наметнува казни за да поттикне 
подобро спроведување на законодавството. Во Извештајот се наведува дека спроведувањето 
на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер останува неефективно и во 

1  Устав („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52 од 22.11.1992 година)
2  Европска Комисија, Извештај за напредокот за 2012, Брисел, 2012, достапен на: 
http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Izveshtaj-na-Evropskata-komisija-za-napre-
dokot-na-epublika-Makedonija-za-2012-10.10.2012.pdf, последна посета на 12.12.2017 г.
3 Европска Комисија, Извештај за напредокот за 2015, Брисел, 2015, достапен на: http://
www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Izveshtaj-na-Evropskata-komisija-za-Repub-
lika-Makedonija-za-2015-godina-10.11.2015.pdf, последна посета на 12.12.2017 г.
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пракса не се наметнуваат казни за непочитувањето. Во 2016 г. ЕК4 потенцира дека КОМСПИ е 
пасивна во нејзината работа и е критикувана за недостатокот на независност. 

За таа цел, проблемот од недоволната искористеност на КОМСПИ од страна на 
граѓаните и правните субјекти при остварувањето и заштитата на правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер, претставуваше основа за покренување на иницијатива 
за вршење на мониторинг на нејзините работа, положба и ефикасност, со цел да се утврдат 
перцепциите на имателите на информации од јавен карактер (јавните институции), граѓанските 
организации и медиумите во делот на работата на КОМСПИ, како и следење на активностите 
кои ги презема КОМСПИ во делот на промоција на правото на слободен пристап до информации 
од јавен карактер, како и оценка на транспарентноста на нејзиното работење (информирање на 
јавноста за нејзината работа итн.). 

Анализата (извештајот) од мониторингот во која се претставени клучните наоди од 
спроведените истражувачки мониторинг активности и препораки во врска со работењето на 
КОМСПИ и нејзината улога во остварувањето и заштитата на тоа право, дава свој придонес 
во подигнување на нивото на познавање на ова право од страна на граѓаните, граѓанските 
организации и медиумите, како и зајакнување на положбата и ефикасноста на КОМСПИ во 
промоцијата на тоа право и негова заштита. Од друга страна, со промоција на мониторинг 
анализата пред пошироката јавност ќе се постигне влијание и врз јавната админситрација за 
олеснување на пристапот на физичките и правните субјекти до информациите од јавен карактер.

4 Европска Комисија, Извештај за напредокот за 2015, Брисел, 2015, достапен на: https://
www.sobranie.mk/content/%D0%9D%D0%A1%D0%95%D0%98/izveshtaj_na_evropskata_
komisija_za_republika_makedonija_2016_godina-mk2-raboten_prevod.pdf, последна посета на 
12.12.2017 г.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Здружението за локална демократија ЦЕНТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОПШТИНА 
СТРУМИЦА Струмица, во рамки на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – 
набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските 
организации“, спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК 
– Центар за европски стратегии, а финансиски поддржан од Европската унија во рамки на 
IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, во периодот од јуни до декември 2017 
г. спроведе проект – истражување: „Мониторинг на работата на Комисијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер“. Општа цел на проектот 
беше придонес кон зајакнување на отвореноста и транспарентноста на јавната администрација 
и пристапот до информации од јавен карактер. Цел на проектот беше отворање дебата во 
јавноста за работата, улогата и влијанието на КОМСПИ.

Централен концепт на ова истражување беше институционалната транспарентност. 
Како работна дефиниција, ова истражување ја зема концептуализацијата на Грегори Мичнер5, 
која содржи две димензии: а) видливост на информации и б) квалитет на информации што 
се однесува на тоа информацијата да е во својата оригинална форма (а не модификувана и 
манипулирана). Оттука, не е важно само информациите да се видливи или достапни, но и истите 
да бидат од корист за барателите на информации и да го поседуваат потребниот квалитет. Токму 
затоа, ова истражување е холистичко и ги опфаќа детално хронолошкиот развој, квалитетот на 
документите, но и перцепциите на имателите на информации – институциите и работата на 
КОМСПИ како Комисија која треба да ја унапредува примената на ова право.

Мониторингот опфати десктоп и теренско истражување. Десктоп анализата ги 
поставува основите за понатамошна анализа и истата вклучува содржинска (content analysis), 
едноставна анализа на текстови, тематска анализа (thematic analysis) и обид за категоризација 
и операционализација на концепти кои подоцна длабински се истражуваат преку теренска 
анализа. Во делот на десктоп анализата припаѓа и архивско истражување или идентификување 
релевантни историски документи, како и анализа на медиумски содржини. За целите на ова 
истражување, во делот на десктоп анализата, се разгледа хронолошкиот развој на правото за 
слободен пристап, се мапира законската регулатива како основа за примена на ова право и 
основа за работата на КОМСПИ и се разгледаа извештаи и поранешни истражувања поврзани 
со примената на ова право и работата на КОМСПИ. Даден е и критички осврт на јасноста 
на законите, потенцијалните контрадикторности и простор за подобрување, како и критички 
осврт на компетенциите на КОМСПИ во контекст на нејзините надлежности за заштита на 
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

5 Michener G., Bersch К., Identifying transparency, 2013, Information Polity, 18, стр. 233-242.
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Теренското истражување се состои од испитување на перцепциите за употребата на 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, перцепциите за работата на 
КОМСПИ, како и перцепции за детално анализираната документација. Ова истражување 
користеше полу-структурирани прашалници каде постои комбинација на прашања од затворен 
карактер, при што на испитаниците им се нудеа опции за да изберат одговор, како и отворени 
прашања, каде можат да го изразат својот став на начин на кој тие преферираат. Теренското 
истражување опфати испитување на перцепции на вработени во јавните институции - службени 
лица за пристап до информации од јавен карактер, како и интервјуа со членови на КОМСПИ и 
фокус групи со претставници на граѓански организации и медиуми.

Испитувањето од теренското истражување покажа дека на 79% од испитаниците им 
е јасна целта на правото на слободен пристап до инфромации од јавен карактер, додека на 
речиси 80% им е јасна постапката за примена на тоа право. На околу 72% од испитаниците 
им се јасни надлежностите на КОМСПИ. 74% имаат добра соработка со КОМСПИ, а 63% 
имаат добра соработка со останатите институции при размена на информации. Во таа насока, 
околу 79% од испитаниците се согласни дека доколку одредено барање е од доменот на друга 
институција, го посочуваат барателот на информацијата кон конкретната друга институција 
која ја има информацијата.

Од вкупниот број на испитаници, околу 63% се согласни дека КОМСПИ има доволно 
механизми на располагање за да принуди една институција да ја даде бараната информација, 
доколку институцијата неосновано го ограничува правото на пристап до информации од јавен 
карактер. 
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Основни термини

Од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (во понатамошниот 
текст: Законот)6, член 3:

- „иматели на информации“ се органите на државната власт и други органи и организации 
утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, уста-
новите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни ов-
ластувања, утврдени со закон;

- „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која 
располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности; 

- „барател на информација“ е секое правно и физичко лице без дискриминација по која било 
основа, на начин и под услови утврдени со овој и друг закон;

- „документ“ е секој запис на информација без оглед на нејзината физичка форма или 
карактеристики, пишан или печатен текст, карти, шеми, фотографии, слики, цртежи, скици, 
работни материјали, како и звучни, гласовни, магнетски или електронски, оптички или видео 
снимки во која било форма, како и пренослива опрема за автоматска обработка на податоци со 
вградени или преносливи мемории за складирање на податоците во дигитална форма; 

- „службено лице“ е лице вработено кај имателот на информации назначено со акт на одговор-
ното лице, кое посредува со информациите од јавен карактер што ги создал или со кои распо-
лага имателот на информации согласно со неговите надлежности;

- „тест на штетност“ е задолжителна постапка која ја спроведува имателот на информацијата, 
пред да го одбие пристапот, а со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, 
односно јавниот интерес што би се постигнал со објавување на информацијата.

6 Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на 
Република Македонија” број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16).
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1. ДЕСКТОП ИСТРАЖУВАЊЕ

1.1 Достапност на закони, подзаконски и други акти поврзани со 
правото на слободен пристап

Законот има стимулативна улога во подигнувањето на свесноста на граѓаните за 
нивните права. Негова цел е овозможување поголема транспарентност во работата на јавните 
институции и подобра информираност на пошироката јавност т.е. достапност на потребните 
информации за граѓаните и правните субјекти. 

Постојат меѓународни документи кои претставуваат основа за усвојување на правото за 
слободен пристап до информации од јавен карактер:

1. Универзалната декларација за човекови права на ОН7 е најстариот меѓународен акт 
(1948 година), кој правото на слободен пристап до информации го вклучува во редот на 
универзалните човекови права (член 19).

2. Основното право на слобода на изразување, регулирано во член 10 од Европската 
конвенција за човекови права8 (1950 година), го вклучува и правото на примање и 
пренесување информации без мешање на јавните власти.

3. Првиот чекор во рамките на Советот на Европа беше направен во 1981 година со 
донесувањето на Препорака за правото на пристап до информации со кои располагаат 
властите. Во 2002 година е усвоена нова Препорака од страна на Комитетот на 
министрите за пристап до службените документи. 

4. Во рамките на Европската Унија, ревизијата на договорите од 1997 година доведе до 
вклучување на одредба во Договорот за Европската Комисија кој вели дека Европскиот 
Парламент и Советот треба да усвојат правила што ќе го регулираат пристапот до 
документите на Европскиот Парламент, Советот и Комисијата, како трите најважни 
институции на Европската Унија. Ова беше постигнато преку донесување правен акт од 
страна на Европскиот Парламент и Советот во мај 2001 година, Регулатива (1049/2001) 
за јавен пристап до документите на Европскиот Парламент, Советот и Комисијата.

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во нашата земја е 
загарантирано со член 16 од Уставот и го гарантира слободниот пристап до информации, 
слободата на примање и слободата на пренесување информации. 

7  Универзална декларација за човекови права, достапна на: http://ipa.mk/?page_
id=120, последна посета на 12.12.2017 г. 
8 Европската конвенција за човекови права, достапна на: http://bezomrazno.mk/wp-con-
tent/uploads/2013/10/Evropska-konvencija-za-covekovi-prava.pdf, последна посета на 12.12.2017 
г.
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Постојат и други закони со кои се обврзува остварувањето на правото на граѓаните 
да добијат информација, но повеќе како декларативна заложба, без соодветно дефинирана 
процедура според која би се остварувало ова право т.е. без санкции во случај на спречување на 
ова право.

Во Законот за локална самоуправа9 донесен 2002 година, во член 6 се утврдува обврската 
за органите на општината, комисиите на советот и јавните служби основани од општината, без 
надоместок да ги информираат граѓаните за својата работа, како и за плановите и програмите 
кои се од значење за развојот на општината. Општината е должна на граѓаните да им овозможни 
и пристап кон основните информации за услугите што им ги обезбедува, на начин и под услови 
уредени со статутот.

Законот за спречување на корупција10 од 2004 година, во член 21 утврдува дека не може 
да се преземе казнено гонење или да се повика на каква и да е друга одговорност лице кое 
открило податоци што укажуваат на постоење корупција. 

Членот 26 од Законот за државните службеници11, донесен 2005 година, пропишува 
дека: „Државниот службеник е должен, во согласност со закон, по барање на граѓаните да дава 
информации заради остварување на нивните права и интереси...“.

Во нашата држава, како независен орган, како што кажавме и на почетокот, со Законот 
е формирана КОМСПИ, која за цел има заштита и остварување на уставно загарантираното 
право на слободниот пристап до информациите, преку ефикасно и независно спроведување на 
жалбената постапка, преку информирање на јавноста, континуирана едукација на имателите на 
информации и поттик на транспарентноста, како и отвореноста на имателите на информации 
за сеопфатно информирање на граѓаните. 

9 Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ”, бр.5/02)
10 Закон за спречување на корупција („Службен весник на РМ”, бр.83/04)
11 Закон за државните службеници (“Службен весник на РМ”, БР.59/00, 112/00, 34/01 И 
103/01)
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1.2 Хронологија и евалуација на законска регулатива за правото 
за слободен пристап

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се регулира со Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер кој е изгласен од страна на Собранието на 
нашата земја12 и се применува од 01.09.2006 година, а од 2006 до денес, Законот има претрпено 
повеќекратни измени и дополнувања во 2008, 2010, 2014, 2015 и 2016 година, во насока на 
допрецизирање на одредбите и унапредување на правото на пристап до информациите.

Првата измена на Законот се однесува на промена на насловот „Главата IX“  во 
„Прекршочни одредби“. Суштината на оваа измена е во тоа што претходно казните за 
прекршок биле изрекувани во денари, а со измената казните се изрекуваат со евра во денарска 
противвредност и воедно истите се зголемени.13

Во втората измена на Законот, измените се однесуваат на повеќе членови, ставови, 
точки и алинеи. Се изменуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото 
на слободен пристап со кои располагаат органите на државната власт и други органи; се 
дополнуваат и разјаснуваат термините: „иматели на информации“, „информација од јавен 
карактер“, „службено лице“, „тест на штетност“; кои се начините за информирање на јавноста 
за својата работа од страна на имателите на информации; се регулира целосната постапка (од 
поднесување на барање за информација од јавен карактер, па се до недавање на информацијата, 
одбивање на барањето, заклучок за запирање на постапката, постапката по жалба и донесување 
решение за одбивање на барањето); регулирање на составот на КОМСПИ, мандатите на 
членовите на КОМСПИ и начинот на работа, што се’ треба да содржи годишниот извештај 
за работата на КОМСПИ; измена во глобите за санкционирање на имателите наи нформации, 
како и регулирање/измена на дел од преодните и завршни одредби.14

Што се однесува на третата измена на Законот, истата се состои од членови во кои кај 
сите е изменет и дополнет составот на КОМСПИ, мандатите на членовите, условите што треба 
да ги исполнуваат членовите кои се именувани за претседател, заменик претседател и другите 
три члена што се дел од КОМСПИ.15

Со измената на Законот од 2015 година, која е четврта измена на овој закон од неговото 
донесување, одредени зборови се бришат и заменуваат со други, а се додаваат и нови зборови 
и сврзници и сл.16

12 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник, бр. 13, 
01.02. 2006 година).
13 Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(Службен весник на Р.Македонија бр. 86/08 од 14.07.2008 година)

14 Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
( Службен весник на Р.Македонија бр. 6 од 15.01.2010 година)
15 Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(Службен весник на Р.Македонија бр. 42 од 03.03.2014 година)
16 Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
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Последната измена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
содржи членови во кои се додаваат нови ставови, одредени зборови се бришат и заменуваат 
со други, а се додаваат и нови зборови и сврзници. Со оваа измена е важно тоа што се 
обврзува барателот да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на 
информацијата – дали усно, писмено или преку електронска пошта. Генерално, ова е измена 
со најмалку членови во споредба со другите измени, има најмали измени и не толку значајни 
промени.17

1.2.1 Постапка за добивање информација од јавен карактер

Што се однесува до спроведувањето на Законот, за да се побара и добие одредена 
информација од јавен карактер, постои реулирана постапка. Имено, постапката започнува со 
поднесување на барање до имател на информации од јавен карактер од страна на барател. 
Како барател на информации од јавен карактер може да се јави секое физичко или правно 
лице, без разлика дали е државјанин на матичната држава, странски државјанин или лице 
без државјанство. Барателот не смее да биде дискриминиран по која било основа: пол, расна, 
верска, сексуална, национална определба или политичко убедување. Барателот го доставува 
барањето до имателот на информацијата на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а 
барателот кој зборува друг службен јазик, барањето може да го достави и на службениот јазик 
и писмо што го употребува во согласност со закон.

Барање за пристап до информација од јавен карактер се поднесува до имателот на 
информации и секој барател има право на пристап до информација и тоа со увид, препис, 
фотокопија или електронски запис.

Информација може да се побара усно, со писмен поднесок или со електронски запис. 
Ако барателот бара пристап до информација со усно барање, имателот на информацијата е 
должен најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесување на барањето, запознавање со 
содржината на бараната информација на начин што му дава на увид или му обезбедува препис, 
фотокопија или електронски запис од бараната информација. Електронската форма имателот 
треба да ја испечати и да ја заведе во архивата, по што постапката продолжува како писмено 
барање. Барање пратено преку пошта се препорачува да биде преку препорачена пратка со 
потпис од имателот дека ја примил и датум на приемот.

Барањето за пристап до информации го поднесува барателот до имателот на информации. 
Постои образец18 за поднесување на барање за пристап до информациите од јавен карактер и 
неговата форма ја утврдува КОМСПИ, а имателот на информации е должен да му го обезбеди 
тоа барање на барателот на информација.

(Службен весник на Р.Македонија бр. 148 од 31.08.2015 година)
17 Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(Службен весник на Р.Македонија бр. 55 од 22.03.2016 година)
18  Види Анекс бр. 1. Образец за поднесување Барање за пристап до информации од јавен 
карактер
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За позитивен одговор на барањето имателот изготвува записник, а за делумно или 
целосно одбивање на барањето се донесува решение. Доколку имателот на информација во 
роковите пропишани со Законот не му одговори или не му достави решение на барателот, се 
одбива и има право на поднесување жалба до КОМСПИ.

Имателот е должен веднаш да одговори по барањето на барателот или најдоцна во 
рок од 30 дена од приемот на барањето. Во случај на потреба од продолжување на рокот за 
доставување на бараната информација, може да се продолжи најмногу до 40 дена од денот 
на преиемот на барањето. Имателот на информации во рок од 3 дена писмено го известува 
барателот за продолжување на рокот и за образложението на причините за истото, а барателот 
има право на жалба кај КОМСПИ доколку имателот на информација не постапи во рокот.

Имателот на информации може делумно или во целост да одбие барање, ако се утврди 
дека информацијата што се бара е информација од членот 619 на Законот. Постапката ќе се 
прекине со заклучок доколку имателот на информации не располага со побараната информација 
или истата е веќе објавена. Против заклучокот може да се поднесе жалба до КОМСПИ.

Барателот на информација има право на жалба против решението со кое е одбиено 
барањето од страна на имателот на информации, во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението до КОМСПИ. КОМСПИ исто така решава по жалбата на барателот во рок од 15 
дена од денот на прием на жалбата. Ако КОМСПИ во рок од 15 дена не донесе решение по 
жалбата на барателот против првостепеното решение, а не го донесе ниту во рок од седум дена 
по повтореното барање, барателот може да поведе управен спор.

Законската регулатива за правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер не е јасна и лесна за следење затоа што се соочува со многу недоследности. Процесот 
на добивање на бараната информација е долготраен и макотрпен. Законските рокови после 
поднесувањето на барање, како и во подоцнежните постапки (доколку информацијата не се 
даде, ако барањето е одбиено или имателот сака да поднесе жалба до КОМСПИ) се долги 
за барателите, а недоволни за имателите и за КОМСПИ за да ги испратат, разгледаат и 
средат документите до донесувањето на решение, затоа честопати роковите не се запазени, а 
барателите се незадоволни. Друг недостаток во овој Закон поврзан со роковите е тоа што рокот 
кој го имаат имателите на информации за да одговорат при усно барање е многу пократок - 
5 дена, во споредба со писмено барањето каде што рокот за одговарање е 30 дена. Слабост 
е и тоа што КОМСПИ согласно Законот нема надлежности врз имателите на информации, 
определено конкретни механизми со кои ќе може да се има целосен надзор врз имателите и да 
се санкционираат истите доколку недоследно ја вршат својата работа.

19  Информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација со 
соодветен степен на тајност;личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата 
на личните податоци; информација за архивското работење која е утврдена како доверлива; 
информација чие давање би значело повреда на доверливоста на даночната постапка; 
информација стекната или составена за истрага, кривична или прекршочна постапка, за 
спроведување на управна и на граѓанска постапка, а чие давање би имало штетни последици 
за текот на постапката и др.
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Слабост во законот се гледа и во тоа што барателот ја плаќа добиената информација од 
јавен карактер.20 Барателот на информација за добиениот препис, фотокопија или електронски 
запис на информацијата плаќа надоместок.

Како најслаби страни во имплементирање на Законот, покрај законските пропусти е 
неинформираноста на граѓаните, интерноста на институциите, необучениот кадар и други 
организациони потешкотии и сето ова влијае врз граѓаните и нивната перцепција за овој Закон.

1.3 Анализа на документите кои ја регулираат работата на 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер

Според Законот, член 32, КОМСПИ ги има следните надлежности:

- Одлучува по жалби против решението и заклучокот со кој имателот на информацијата го 
одбил барањето за пристап до информации на барателите на информации;

- Се грижи за спроведување на одредбите Законот;

- Подготвува и објавува листа на иматели на информации;

- Дава мислења по предлози на закони со кои се уредува слободен пристап до информации;

 - Презема активности на планот на едукацијата на имателите на информации за овозможување 
на барателите слободен пристап до информациите со кои тие располагаат;

 - Соработува со имателите на информации во однос на остварувањето на правото на пристап 
до информации;

 - Дава предлози за потребните средства за работа на КОМСПИ при изготвувањето на Буџетот 
на државата; 

- Подготвува годишен извештај за својата работа и го доставува до Собранието; 

- Извршува работи на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните 
обврски на земјата, учество во спроведувањето на проекти на меѓународните организации и 
соработува со органите на другите земји и институции од областа на слободниот пристап до 
информации од јавен карактер;

 - Донесува статут, како и други акти со кои го уредува начинот на работа и организацијата на 
КОМСПИ и 

20  Влада, Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената 
информација од имателите  на информации, бр. 19-6310/1, 2006
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- Врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

Покрај регулирањето на надлежностите на КОМСПИ со Законот, постои и Деловник за 
работата на КОМСПИ21 со кој се уредува нејзиниот начин на работа и го донесува КОМСПИ 
со своите членови.

Начинот на работа, организација и одлучување на КОМСПИ, покрај Статутот и 
Деловникот, се уредени и со други подзаконски и интерни акти:

•	 Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер22 - со ова Упатство се определува начинот и постапката 
за спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер;

•	 Упатство за користење на книги во библиотеката на КОМСПИ23 – со ова Упатство се 
пропишува начинот на користење, чување и евиденција на книгите од библиотеката на 
КОМСПИ;

•	 Упатство за начинот на користење, чување одржување и евиденција на движните 
ствари во КОМСПИ24 -  со ова Упатство се пропишува начинот на користење, чување, 
одржување и евиденција на движните ствари со кои располага КОМСПИ;

•	 Упатство за начинот и постапката за движење на документацијата во КОМСПИ25 - со ова 
Упатство се уредува начинот на работа и правилата на постапување со документарниот 
материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење што се создаваат 
во работата на КОМСПИ;

•	 Упатство за користење и управување на службени возила на КОМСПИ26 – со ова 
Упатство се уредуваат постапките за чување, издавање и употреба на службени возила 
во КОМСПИ, нивна категоризација, евиденција, означување, одржување и поправка, 
како и одговорноста при користење на возилата;

21 Деловник за работата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен 
карактер бр. 01-203/1 од 29.05.2012, досатапен на: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2014/02/
Delovodnik-za-rabota-na-komisijata.pdf, последна посета на 10.10.2017 г.
22 Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Упатство за начинот и постапката за спроведување на ЗСПИЈК, бр. 03-674/1, од 01.12.2016 
г., Скопје, 2016
23 Донесено 14.07.2014 година врз основа на член  32 од ЗСПИЈК (“Службен весник на 
Р.Македонија” бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14)
24 Донесено 27.10.2014 година врз основа на член 32 од ЗСПИЈК (“Службен весник на 
Р.Македонија” бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14)
25 Донесено 29.05.2012 година врз основа на член 32 алинеја 11 од ЗСПИЈК (“Службен 
весник на Р.Македонија” бр.13/06, 86/08, 6/10) и член 30 од ЗАГ (“Службен весник на 
Р.Македонија” бр. 36/1990, 36/1995 и 86/2008)
26 Донесено 20.05.2011 година врз основа на член 32 алинеја 11 од ЗСПИЈК (“Службен 
весник на Р.Македонија” бр.13/06, 86/08, 6/10)
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•	 Упатство за начинот на постапување на КОМСПИ во постапката за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог27 - со ова Упатство се пропишува начинот на 
постапување на КОМСПИ во постапката порамнување со издавање на прекршочен 
платен налог;

•	 Правилник за формата и содржината на прекшочен платен налог28 – со овој Правилник 
се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог;

•	 Правилник за Систематизацијата на работните места во КОМСПИ29 - со овој Правилник 
се утврдува вкупниот број на вработените (административни службеници) во КОМСПИ, 
распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици, 
посебните услови потребни за извршување на работите и задачите на одделните работни 
места;

•	 Правилник за внатрешната организација на Секретарјатот на КОМСПИ30- со овој 
Правилник се уредува внатрешната организација на Секретаријатот на КОМСПИ, 
видовите и бројот на организациските единици, нивната надлежност, одговорност и 
меѓусебни односи, начините и формите на раководење во КОМСПИ, како и графички 
приказ (Органограм) на внатрешната организација на КОМСПИ.

До овие подзаконски и други акти има лесен пристап и до нив може да се дојде преку 
пребарување на Интернет, на повеќе интернет страници кои што ги нудат конкретно сите 
закони со нивните измени, како и страни со правна литература (пр. www.pravo.org.mk, www.ak-
ademik.mk и др., како и на страната на КОМСПИ: www.komspi.mk). Другиот начин за пристап 
до документите е преку Службен весник  кој го поседуваат сите државни институции.

КОМСПИ за својата работа одговара пред Собранието на државата, преку доставување 
годишен извештај еднаш годишно. Одговорните лица, односно имателите на информации се 
должни да подготват годишен извештај за спроведување на Законот и да го достават до КОМСПИ 
до 31 јануари во тековната година за претходната година. КОМСПИ пак, изготвува заеднички 
извештај за спроведување на Законот врз основа на добиените податоци од извештаите од 
имателите на информации и најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година го 
доставува до Собранието на државата. Извештајот по разгледувањето и прифаќањето од страна 
на Собранието, се објавува во средствата за јавно информирање (билтен, интернет страница). 

Доколку имателите на информации не одговараат на барањата за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, КОМСПИ нема ефективен механизам со кој ќе ги задолжи 

27 Донесен 28.10.2015 година врз основа на член 32 и член 33 од ЗСПИЈК (“Службен 
весник на Р.Македонија” бр. 13/06, 86/08, 6/10, 42/14 и 148/15)
28 Донесено 28.10.2015 година врз основа на член 8 од точка 6 и 7 од ЗСПИЈК (“Службен 
весник на Р.Македонија” бр.148/2015)
29 Донесено 28.12.2015 година врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14 и 199/14)
30 Донесен 11.12.2015 година врз основа на член 32 од ЗСПИЈК („Службен весник на РМ“ 
бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014 и 148/2015)



19

имателите да го сторат тоа и покрај одлуката со која се задолжува имателот да ја даде бараната 
информација. Во законот има предвидено само прекршочни санкции. КОМСПИ има право да 
поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд и тоа е единствената 
надлежност што ја имаат врз имателите на информации. Ова се смета како недостаток и ја 
истакнува потребата од поголем интегритет и надлежности на КОМСПИ за да одредува казни, 
што би придонело кон подобро спроведување на релевантното законодавство. 

Улогата и позицијата на КОМСПИ мора да се зајакнат организациски. Таа треба да 
биде клучен фактор во промовирањето на правото на слободен пристап до информации од 
јавен карактер, преку постојан контакт со имателите на информации, но и да може да изрекува 
прекршочни санкции.

1.4 Транспарентност на работењењето на КОМСПИ и анализа на 
решенија и заклучоци на КОМСПИ

Транспарентност на работењењето на КОМСПИ

Со квалитативна анализа на веб страната на КОМСПИ (www.komspi.mk) може да се 
заклучи дека КОМСПИ со посредство на медиумите, ја продолжува заложбата за промоција на 
проблематиката од сферата на слободниот пристап до информациите, а воедно и за отчетност 
на сопственото работење. По секоја одржана седница, во посебен линк се објавуваат интегрално 
и анонимизирано решенијата, заклучоците и одговорите на тужбите, донесени од страна 
на КОМСПИ, со што се придонесува за побрзо и поефикасно запознавање на барателите и 
имателите со ставовите и обврските кои за нив произлегуваат од произнесувањето на КОМСПИ. 
КОМСПИ преку редовно и навремено дополнување и ажурирање на сопствената веб страница, 
доследно го практикува принципот на максимална отвореност во своето работење. Притоа, 
со подеднакво внимание и без никаква селекција, се ажурирани сите клучни информации, 
соопштенија, извештаи, ургенции и други веб содржини, кои се однесуваат на реализираните и 
претстојни активности. Ваквиот пристап придонесува за зголемување на информираноста и на 
имателите и на барателите (пред се’ на граѓаните), но и за поедноставно доаѓање до потребните 
информации.

Уште позначајно е дека на платформата на КОМСПИ, материјалите се систематизирани 
и подредени и од содржински аспект, но и според времето на нивното создавање. Современо 
поставената архива на содржините, дополнително придонесува за нивно брзо и едноставно 
прелистување и пронаоѓање. Ваквата поставеност на содржините на посетителите им дава 
можност за компарирање на податоците содржани во одделни документи, што не беше случај 
со претходното веб решение.
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Исто така, дел од досега издадените брошури самостојно или во соработка со институции 
кои го промовираат слободниот пристап до информациите, се поставени на видно место и 
лесно пристапни за користење од страна на имателите и барателите на информации.

КОМСПИ покажува високо ниво на ажурност кога станува збор за споделување на 
информации со пошироката јавност од делокругот на нејзината работа. Сепак, на посетителите 
на Интернет страницата им се потребни повеќе чекори за да дојдат до информација за тоа како 
да го остварат своето право. Односно, би било добро уште на почетната страна да се додаде дел 
или линк до информации за постапката за поднесување на жалба, вклучително и законските 
рокови и начинот на комуникација со КОМСПИ. 

Интернет страницата на КОМСПИ е јасна и прегледна кога станува збор за комуникацијата 
со вработените во КОМСПИ кои се задолжени за посредување со информации и давање на 
правна помош. Исто така КОМСПИ има назначено лице за комуникација со граѓани кои имаат 
некаков вид на попреченост.

Во однос на активностите на КОМСПИ во делот на одлучување по жалби претставува 
добра пракса тоа што КОМСПИ ги објавува во континуитет заклучоците со одлуки, решенијата 
со образложенијата во однос на случаите по кои е повикана да постапува.

Она што може да е дополнителна вредност е можноста за внесување на пребарувач на 
овој дел од интернет страницата кој би го олеснил пребарувањата по хронологија, статус на 
предметите, имател на информација итн. Во однос на користењето на интернет страницата на 
КОМСПИ овозможена е и содржината на албански јазик.

Анализа на решенија и заклучоци на КОМСПИ

КОМСПИ одлучува по жалбите поднесени против решенијата и заклучоците на 
имателите на информации и по жалбите поднесени во случаи кога имателите не постапиле по 
барањата за пристап до информации од јавен карактер во законски предвидениот рок, односно 
кога постои т.н. „молчење на администрација“. Во врска со добиените жалби, КОМСПИ 
донесува решение или заклучок. При тоа, решенијата се донесуваат во случај на уважување 
или одбивање на жалбата, а заклучоци се носат кога постапката по жалба се запира поради 
доставување на бараната информација.

Од годишните извештаи на КОМПСИ за 201331, 201432, 2015 33 и 201634 може да се види 
31  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2013 година, Скопје, 2014
32  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2014 година, Скопје, 2015
33  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2015 година, Скопје, 2016
34  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
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како се движи бројот на донесени решенија и заклучоци по година на одржана седница, како 
и бројот на поднесени жалби и тоа преставено графички, што дава простор за компаративно 
споредување на податоците.

Графикон бр. 1: Решени предмети и нивна структура по години (2013-2016)

Графикон бр. 2: Број на поднесени жалби по години

Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2016 година, Скопје, 2017
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Најголем  број  од  жалбите се поднесени против: Владата на нашата држава, 
министерствата за здравство, за внатрешни работи, за култура и за правда, како и сите општини, 
без исклучок, против подрачните единици на Министерството за финансии – управите за 
имотно-правни работи; Агенцијата за катастар на недвижности, особено нејзините општински 
одделенија; јавните комунални претпријатија и јавните установи; Државната комисија за 
спречување на корупцијата; Државната изборна комисија; Државниот завод за ревизија; 
јавните обвинителства; државните универзитети и факултети; универзитетските клиники; 
институтите за јавно здравје, јавни претпријатија и установи; правни и физички лица кои вршат 
јавни овластвања во здравство; центрите за јавно здравје; фондовите; основните и средните 
училишта; извршителите и други. 

Во дел од поднесените жалби граѓаните наведуваат дека не им бил овозможен увид и 
не им биле давани фотокопии од документи за изградба, за приватизација на парцели, увид во 
нумерички податоци на катастарска парцела, азбучници, тапии, поседовни листови, решенија 
за легализација и сл. Не помалку се жалат и поради недостапност на документација од судски 
предмети, тужби до судовите поднесени од страна на јавни претпријатија и друштва, изјави, 
докази, медицинска документација, листи на лекови, статути на јавни претпријатија, колективни 
договори, недобиени испитни програми, записници од инспекциски надзори, документи од 
јавни набавки и друго.35

Од 2013 до 2015 бројот на жалби расте во сите области, најголем е до државните 
институции, главно министерства, до здраствените институции и судската власт. Бројот на 
жалби претпоставуваме се зголемува поради подобрување на респонзивноста на имателите на 
информации, како и поради преземените активности на планот на едукацијата на имателите на 
информации за овозможување на барателите слободен пристап до информациите со кои тие 
располагаат. Имено, анализата покажа дека КОМСПИ акцентот го става на обуки на имателите 
на информации, нивните службени лица, како и кон запознавање на граѓаните со Законот и 
со правото на слободен  пристап со цел зголемување на свеста на граѓаните и знаењето за 
правото на пристап до информации (види точка 1.5.). Исто така, подобрена е и соработката со 
имателите на информации во однос на остварувањето на правото на пристап до информации 
(земјќи ги предвид перцепциите на имателите за добрата соработка меѓу нив и КОМСПИ: 
види подолу во делот на теренското истржување). Во 2016 година имаме нова состојба поради 
намалувањето на бројот на жалби што наведува на мислење дека малиот број на поднесени 
жалби до КОМСПИ повеќе укажува на фактот дека граѓаните недоволно ја користат КОМСПИ 
за заштита на тоа нивно право, земајќи го предвид тоа што граѓаните не поднесуваат жалба 
до КОМСПИ „под сомневање“ дека КОМСПИ воопшто ништо нема да стори за заштита на 
нивното право.

КОМСПИ во сите случаи ги потврдила решенијата за одбивање на пристапот до 
информации кои биле класифицирани и кога институциите се повикале на користење на 

35  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2013 година, Скопје, 2014
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тестот на штетност. Сепак, загрижува фактот што дел од имателите не само што не ги дале 
бараните информации, туку воопшто не се огласиле на дописот од КОМСПИ да се произнесат 
по жалбата.36 Ова претставува индикатор дека КОМСПИ се’ уште не успеала да се наметне 
како ефективно надзорно тело пред дел од имателите на информации. Во сите овие случаи, 
КОМСПИ донела решение со кое се уважува жалбата на барателот на информацијата и се 
задолжува имателот да обезбеди пристап до информацијата.

КОМСПИ нема на располагање механизам кој ќе ги натера имателите да постапат по 
решението и не постои никаква гаранција дека ќе го сторат тоа, особено ако се има предвид 
дека истите првично не и ни одговориле на КОМСПИ за околностите околу случајот. 
Најголем дел од барателите на информации се здруженија на граѓани, а прашањата претежно 
се однесуваат на истражувањата кои ги работат и темите во кои се активни. КОМСПИ нема 
доволен капацитет да ја надгледува усогласеноста со барањето за проактивно откривање на 
информациите. Жалбената постапка е комплексна и долга.

КОМСПИ констатирала од повеќето стручни собири, конференции, советувања на 
медиумската заедница, најмалку во последните неколку години, дека произлегол едногласен 
став дека рокот за одговор на бараната информација е предолг и мора да се скрати. Прашањето 
е колку и тоа варира од „веднаш“ или во рок од само неколку дена, до 15 календарски, односно 
10 работни денови. После интервјуто со КОМСПИ дојдовме до заклучок дека на имателите на 
информации им е потребно различно време, за доставување на бараниот одговор, во зависност 
од тоа што се бара,  поточно за какви информации се работи и затоа малку е потешко да се даде 
конечен рок, но поради потребата и понекогаш поради „итната“ потреба од информации од 
јавен карактер сепак мора да има одреден рок. КОМСПИ во испитуваниот период 2013-2016 
има помала присутност на медиумите, како традиционалните, така и социјалните мрежи , и 
нема своја Фејсбук или пак Твитер страна. Ова може да делува ограничувачки на напорите 
на КОМСПИ за поедноставен контакт и комуникација за своите активности кон генералната 
публика.

36  Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер од 1 јануари до 31 декември 2016 година, Скопје, 2017
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1.5 Анализа на информации и извештаи за реализирани студиски 
посети, работилници, експертски мисии и слично од страна на 
КОМСПИ

КОМСПИ во текот на перодот на анализа на нејзината работа од 2013 до 2016 година 
гледано преку годишните изештаи и web страната не предвидела обуки за членовите и 
Секретарјатот, само дебати, работилници и студиски посети. Акцентот е ставен на обуките на 
имателите на информации, нивните службени лица, како и  кон запознавање на граѓаните со 
Законот и со правото на слободен  пристап со цел зголемување на свеста на граѓаните и знаењето 
за правото на пристап до информации. КОМСПИ во стратешките цели зацртала спроведување 
на специјализирани обуки, работилници, семинари, конференции и други видови на едукација, 
за подигнување на повисоко ниво на знаењето и информираноста на службените лица и на 
граѓаните. Поаѓајќи пред се’ од новостекнатите сопствени знаења и искуства, КОМСПИ ги 
прилагодила и осовременила програмите за едукација, имплементирајќи во нив модерни 
интерактивни предавања, збогатени со практични совети и техники. Што ни дава за право да 
констатираме дека за овој извештаен период 2013-2016 не се предвидени и реализирани обуки 
на вработените во секретаријатот и членовите на КОМСПИ.

Во делот на студиските посети кои ги реализирала КОМСПИ во периодот 2013-2016 од 
достапните материјали се гледа релизирање на следните студиски посети:

•	 Студиска посета на тема „Имплементацијата на тестот на штетност во сферата на 
слободниот пристап до јавните информации“, Будимпешта, Унгарија, 201337;

•	 Студиската посета на тема: „Студија на случај за слободен пристап до информации од 
јавен карактер наспроти јавниот интерес“, Љубљана, Република Словенија, 201338;

•	 Студиска посета на тема „„Имплементацијата на слободниот пристап до информации 
во Велика Британија“, 201439;

•	 Студиска посета на тема „Управување со жалби во датотеки за пристап до информации“, 
Загреб, Хрватска, 201540.

Анaлизирајќи ги податоците за експертски мисии од страната на КОМСПИ, може да 
се види дека не се така често релизирани, имаме три експертски мисии во 2012, 2013 и 2017 
година, само една во извештајниот период, што укажува на одредена слабост во работата на 
КОМСПИ во делот на нејзина надргадба.

Вработените во текот на извештајниот период посетиле поголем број на работилници 

37  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=52845 
38  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=53142 
39  https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/56093 
40  https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/60524 
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корисни за нивната работа, едукација и доедукација. Преку инструментот TAIEX41 во 2013 
година била одржaна дводневна „Работилница за постапување по барања за пристап до 
информации“, на која освен членовите на КОМСПИ и вработените во нејзиниот Секретаријат, 
учествувле претставници од повеќе невладини организации, како и експерти од Република 
Словенија.

Во 2014 г. по воспоставената три годишна соработка меѓу КОМСПИ и Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје, истата резултирала со нов Меморандум за соработка што го потпишале 
амбасадорот Ралф Брет и претседателот на КОМСПИ. Двете страни се обврзале да реализираат 
проект кој предвидува одржување на вкупно 11 работилници од кои, 6 еднодневни обуки по 25 
учесници од имателите на информации, кои се одржале во Скопје и 5 еднодневни работилници 
одржани во универзитетски центри во земјата на тема „Примена на правото за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер“. Во 2015 г. исто така, КОМСПИ ја продолжила 
соработката со Мисијата на ОБСЕ во Скопје со одржување на 4 регионални работилници на 
тема: „Остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер“. Овие 
работилници биле наменети за градоначалници, претседатели на совети на општини, секретари 
на општини, раководители на сектори и одделенија за правни и општи работи, како и службени 
лица за посредување со информации од јавен карактер. Целта на обуките била подигнување на 
јавната свест и степенот на запознаеност на имателите на информации со Законот и обврските 
за имателите кои произлегуваат од него.

Во 2016 година КОМСПИ користејќи ги меѓународните стандарди и практики, 
учествувала во ИПА 2012 проектот „Поддршка за пристап до правото за заштита на личните 
податоци“ со креирани активности кои имаат цел унапредување на институционалните 
капацитети, ефективно спроведување на нормативата и подобрена отчетност и транспарентност 
на институциите. 

41  Инструмент за техничка помош и размена на информации на Европската Комисија.
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1.6 Анализа на состојбата на поднесување годишни извештаи за 
имплементација на Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер од имателите на информации од јавен карактер 
до Комисијата

Податоците од Годишните извештаи на КОМСПИ од 2013-2016 година подолу  се  
преставени  графички: 

Графикон бр. 3: Број на број на доставени и недоставени годишни извешати до имателите на информации за извештајниот 

период 2013-2016       Извор: КОМСПИ

Бројот на годишните извештаи на имателите на информации пристигнати до КОМСПИ 
расте од година во година, па претпоставка наша е дека тоа е еден од факторите кои се како 
последица или пак се должи на транспарентноста во работењето на КОМСПИ, а воспоставена 
е подобра соработка помеѓу КОМСПИ и имателите на информаци преку организирањето и 
одржувањето на обуки од страна на КОМСПИ.

При  анализа на годишните извештаи на имателите на информации кои ги доставуваат 
до КОМПСИ, а се добиени со официјално барање до КОМСПИ, може да се изведат повеќе 
заклучоци:

- Почнувајќи од 2013 па се до 2016 година расте бројот на поднесени барања до 
имателите на информации, како и бројот на позитивно одговорени барања, што се гледа 
од анализата на поднесените годишни извештаи на имателите на информации.
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- Во 2014 година има извештаи со минимален број на поднесени барања, иако има 
евидентирани барања. Нагорен тренд на барањата кон образовните и здраствените 
установи имаме во 2015 година, а се јавува и зголемен интерес за локалната самоуправа, 
нејзината работа и дејност.

- 2016 година е со рекорден број на барања и тоа со интерес во сите сфери: финансии, 
здравство, образование, судство, државни институции, локални установи и др.

- Најголемиот број иматели (високи 70%) сметаат дека е запазен законскиот рок за 
реализација на барањата на граѓаните. Од друга страна, многу мал број иматели се 
изјаснуваат дека не го запазуваат рокот (5.5%), но загрижувачки е што точно четвртина 
од одговорните лица кај имателите на јавните информации не знаат дали постапката се 
запазува во законскиот рок. Претпоставуваме дека овие одговори ги даваат општо, за 
сите иматели на јавни информации, а не за сопствената институција. А при разгледување 
на случајно избраните 10 годишни извештаи од иматели на информации добиени од 
КОМСПИ по доставено официјално барање може да се заклучи следно: извештаите 
имаат унифициран терк и се изработени претежно по зададениот терк од страна на 
имателите на информации. 

- Содржински одредени извештаи се многу кратки, соогласно теркот, а одреден број се 
обемни и се надвор од теркот.

- Имателите на информации треба да се придржуваат на теркот т.е. на шаблонот за 
годишните извештаи доставени од КОМПСИ, со тоа што да не се сведуваат одговорите 
на Да, Не, Има или Нема, да имаат барем по две-три реченици.

- Се препорачува да се намали времето за одговор на поднесено барање до КОМПСИ, но 
со ограничување до 10 дена и со воспоставување на механизам за укажување  на истото. 
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2. ТЕРЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ

За да спроведеното десктоп истражување биде комплетно со Методологијатa се предвиде 
и теренско истражување. Теренското истражување се состоеше од испитување на перцепциите 
за употребата на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, перцепциите 
за работата на КОМСПИ, како и перцепции за погоре детално анализираната документација.

Ова истражување се состоеше од три дела и тоа:

1. Испитување на перцепции на вработени во институциите–иматели на информации од 
јавен карактер, формирање на база на податоци на сите иматели на информациии и 
доставување на прашалник по електронски пат

2. Интервјуа со заменик претседателот  на КОМСПИ и генералниот секретар  на 
Секретаријатот на КОМСПИ, како и 

3. Фокус групи со претставници на граѓански организации и претставници на медиумите 
во 4 општини (вкупно 8 фокус групи – во секоја општина по една фокус група со 
претставници на граѓанските организации и претставници на медиумите).

Цел на ова теренско истажување беше да се идентификуваат перцепциите на имателите 
на информации за правото нa слободен пристап, работата на КОМСПИ и ефективноста на овој 
механизам за стекнување со информации од јавен карактер, перцепциите на вработените во 
Секретаријатот на КОМСПИ, како и на членови на КОМСПИ и перцепциите на граѓанските 
организации и медиумите, како дополнување на сознанијата добиени преку анализата на 
релеватната документаија во склоп на десктоп анализата.  

2.1. Анкета 

 Анкетата е еден од методите кој е дел од теренското истражување, чија цел беше да се 
испита мислењето на целната група – имателите на информации од јавен карактер. Анкетата 
беше во форма на онлјан анкета (со помош на алатката Google Forms) и истата беше испратена 
до имателите на нивните е-маил адреси, кои што беа преземени од базата на иматели објавена 
на веб страната на КОМСПИ. Анкетата се состои од претходно поставена листа на прашања и 
истата беше анонимна. При обработка на податоците, добиените одговори се презентирани во 
збирна форма.

Вкупниот број на иматели на информации од јавен карактер изнесува 126742. На 
42  Оваа е официјална бројка на иматели на информации од јавен карактер согласно 
Годишниот извештај на КОМСПИ за 2016 г. Но, бројката до која се дојде преку ова истражување, 
односно, при креирањето на базата на податоци на иматели на информации од јавен карактер, 
согласно расположливите податоци на веб страната на КОМСПИ, која имено се искористи и за 
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анкетниот прашалник одговориле 440 иматели на информации од јавен карактер или околу 
35% од вкупниот број на иматели на информации од јавен карактер.

Од вкупниот број на испитаници, 61% се женски, а 39% се машки. Испитаниците 
во најголем број се на возраст од  35-50 години, а најголем дел од нив имаат по 20 години 
работно искуство. Што се однесува за работната позиција, поголемиот дел од испитаниците се 
вработени како секретари во институцијата во која работат, а назначени како служебни лица за 
информации од јавен карактер. Конкретно, во однос на нивната работна позиција и работните 
задачи, најголемиот број од испитаниците, односно 88,9% работат како службени лица за 
пристап до информации од јавен карактер со дополнителни работни задолженија. 9,2% од 
испитаниците работат како официјално назначени службени лица за пристап до информации од 
јавен карактер, но таа работа ја работат дуги лица, а само 2,5% од испитаниците се единствено 
вработени како службени лица за пристап до информации од јавен карактер (види Графикон 
бр. 4).

84,5% од испитаниците одговориле дека на годишно ниво добиваат од 0 до 25 барања 
за пристап до информации од јавен карактер, 10,5%  добиваат од 25-50 и 3,9% добиваат од 
50-100 барања, а додека пак најмалку, односно 1,4% од испитаниците добиваат од 100-300, 
односно само 0,7% добиваат над 500 барања за пристап до информации од јавен карактер 
(види Графикон бр. 5). 

десиминација и на анкетниот прашалник, се дојде до бројка од вкупно 1321 иматели. Потребно 
е да се направи споредба на оваа борјка со бројката од извештајот на КОМСПИ за 2017 година, 
кој допрва треба да се објави, за да се знае дали бројот на  имателите на информации се зголемил 
толку драстично за рок од една година.

Графикон бр. 4:  Работна 

позиција и работните 

задачи на службени лица 

за информации од јавен 

карактер во јавните 

институции
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Графикон бр. 5: Број на доставени барања за информации од јавен карактер до јавните институции

Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер во институциите најчесто 
доставуваат невладините организации (60%), па граѓаните (34%), а најмалку барања доаѓаат од 
приватниот сектор (6%) - види Графикон бр. 6.

Најчесто барањата за пристап до информации од јавен карактер се доставуваат по електоронски-
пат, односно по е-маил (47%), 39% доставуваат писмено барање до архива, а најмалку 
доставуваат усно (14%) – види Графикон бр. 7.

Графикон бр. 6: Кој најчесто доставува барања за 

слободен пристап до информации од јавен карактер 

до јавните институции
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Од информациите од јавен карактер што најмногу се бараат се издвојуваат јавните 
набавки, како и барања за статистички податоци.

Како причини зошто имателите не можат да одговорат на доставеното барање, 33% од 
испитаниците се изјасниле дека во такви случаи најчесто не ја поседуваат информацијата, 
16% велат дека им е потребно повеќе време од предвидениот рок за да одговорат на барањето, 
15% велат дека се бара од нив да креираат информација, најмалку од испитаниците – 3% имаат 
проблем со утврдување кој во институцијата ја поседува информацијата, а 33% одговориле 
со Друго: не се соочиле со проблем при одговарање на барањата, секогаш одговарале, ги 
препраќаат кај соодветниот имател на информацијата итн. (види Графикон бр. 7).

Графикон бр. 7: Причини зошто имателите не можат да одговорат на доставеното барање 

Графикон бр. 7: Форма во која јавните институции 

најчесто добиваат барања за пристап до информации 

од јавен карактер
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Околу тоа што прават институциите за да го актуелизират правото за слободен пристап, 
дали ги подучуваат странките за користење на правото на слободен пристап до информации 
од јавен карактер и дали им помагаат при поднесување барања, испитаниците одговориле дека 
најчесто организираат консултации (48%), редовно објавуваат содржини за активностите на 
социјалните мрежи (27%), а најмалку организираат јавни дискусии (8%) – види Графикон бр. 8.

Графикон бр. 8: Што прават институциите за да го актуелизират правото за слободен пристап?

51% од испитаниците одговориле дека поминале некаква обука за правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер, а 49% одговориле дека немаат посетено никаква 
обука (види Графикон бр. 9).

Како организатори на обуките кои ги имаат посетено испитаниците, најчесто се јавуваа 
КОМСПИ. Имателите на информации сметаат дека најмногу им се потребни практични обуки 
и работилници, особено кога има измени во Законот. 

88% одговориле дека се запознаени со годишните извештаи што институциите се 
задолжени да ги праќаат, 9% не се воопшто запознаени, а 3% одговориле со Не знам (види 
Графикон бр. 10). 

Графикон бр. 9. Дали служебните лица за информации 

од јавен карактер во јавните институции поминале 

некаква обука за правото за слободен пристап до 

информации од јавен карактер?
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Графикон бр. 10: Дали се запознаени со годишните извештаи на институцијата?

Против 95% од испитаните јавни институции нема поведено прекршочна и/или 
дисциплинска постапка заради недавање на информација од јавен карактер, додека пак само 
за 1% таква постапка е поведена. 3% одговориле дека не знаат дали воопшто има или нема 
поведено ваква постапка (види Графикон бр. 11).

Графикон бр.11: Дали вашата институција има изречено прекршочна и дисциплинска постапказаради недавање на 

информација од јавен карактер?
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Проблеми со кои се соочуваат имателите на информации во ситуации кога треба да се 
препрати барање до друга институција, затоа што институцијата од која првично е побарана 
информацијата ја нема бараната информација, најчесто се наведува тоа што имателите не знаат 
која институција е надлежна и ја поседува бараната информација (околу 34%); како проблем се 
јавува и тоа што другите институции не постапуваат по барања - претходно пратени од друга 
институција (13%), 9,5% немаат назначено службено лице задолжено за комуникација во врска 
со слободен пристап до информации од јавен карактер, а само околу 1% навеле дека немаат 
такви проблеми. Останатите одговориле со друго (други проблеми околу препраќање барање) 
– види Графикон бр. 12.

Графикон бр. 12: Со какви проблеми најчесто се соочуваат институциите во ситуации кога треба да се препрати барање до 

друга институција, затоа што вашата институција ја нема бараната информација?

На прашањето: „Дали на вашиот сајт редовно се објавуваат информациите од јавен 
карактер?“,  доста изненадувачки 33% од испитаниците одговориле дека нивниот веб сајт не е 
функционален. 27% велат дека секој месец ги ажурираат информациите од јавен карактер на 
нивниот веб сајт, додека 12 % одговориле дека секоја недела ги ажурираат податоците. 19% 
велат дека на нивниот веб сајт има објавено само законски акти, 9% се изјасниле дека немаат 
објавено ништо на нивниот веб сајт (види Графикон бр. 13).

Графикон бр. 13: Колку редовно се објавуваат информации од јавен карактер на веб сајтот на институцијата
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На прашањето: „Kако може да се подобри транспарентноста?“, дел од испитаниците 
посочиле дека немаат забелешки и дека се задоволни од досегашната соработка со КОМСПИ 
и другите институции, некои сметаат дека никако не постои решение за подобрување на оваа 
проблематика, други велат дека би одело во нагорна линија доколку има поголема контрола 
врз самите иматели на информации од страна на КОМСПИ, преку семинари и обуки, преку 
редовно објавување на информации од јавен карактер на нивните веб страни и сл.

На 79% од испитаниците им е јасна целта на правото на слободен пристап до инфромации 
од јавен карактер (види Графикон бр. 14), додека на речиси 80% им е јасна постапката за 
примена на тоа право (види Графикон бр. 15). На околу 72% од испитаниците им се јасни 
надлежностите на КОМСПИ (види Графикон бр. 16). 74% имаат добра соработка со КОМСПИ 
(види Графикон бр. 17), а 63% имаат добра соработка со останатите институции при размена 
на информации (види Графикон бр. 18). Во таа насока, околу 79% од испитаниците се согласни 
дека доколку одредено барање е од доменот на друга институција, го посочуваат барателот на 
информацијата кон конкретната друга институција која ја има информацијата (види Графикон 
бр. 19).

Од вкупниот број на испитаници, околу 63% се согласни дека КОМСПИ има доволно 
механизми на располагање за да принуди една институција да ја даде бараната информација, 
доколку институцијата неосновано го ограничува правото на пристап до информации од јавен 
карактер (види Графикон бр. 20). На прашањето, пак, за тоа колку работата на КОМСПИ ја 
има подобрено транспарентноста на институциите, околу 33% се согласни со тоа, а околу 
24% целосно се согласуваат дека КОМСПИ ја има подобрено и има влијание врз нивната 
транспарентност (види Графикон бр. 21). Од друга страна, пак, околу 72% од испитаниците 
се согласни дека самите поднесени барања за слободен пристап имаат позитивно влијание врз 
транспарентноста на работата на институците (види Графикон бр. 22).

Графикон бр. 14
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Графикон бр. 15

Графикон бр. 16

Графикон бр. 17
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Графикон бр. 18

Графикон бр. 19

Графикон бр. 20
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Графикон бр. 21

Графикон бр. 22
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2.2. Интревјуа

При направените интревјуа со Генералниот секретар на Секретаријатот на КОМСПИ 
и Заменик-преседателот на КОМСПИ, дојдовме до одредени корисни податоци и сознанија 
за нивната работа и моментална состојба, како и можност за одредени зклучоци и препораки.

За работатата на КОМСПИ - КОМСПИ работи редовно со свикување на седници 
и расправа според своите надлежности пропишани со Законот. Генералниот секретар го 
именува КОМСПИ од редот на  вработените во Секретаријатот, во конкретниов случај лицето е 
вработено во КОМСПИ од нејзиното основање односно од 2006 година, а за Генерален секретар 
е именувано пред една година. А вториот испитаник – заменик преседател на КОМСПИ е 
избран во 2009 година и ова му е втор мандат. Него го бира Собранието врз основа на јавен 
оглас, по предлог на КОМСПИ за прашања на изборите и именувањата.

Запрашани за тоа кои според нив се најактуелните проблеми со кои се соочува 
КОМСПИ, тие го одговорија следново:  Заменик преседателот како најголем проблем го 
нагласи тоа што нема прекршочна одредба за неспроведување на решенијата на КОМСПИ 
кои се конечни во управната постапка: има прекршочни одредби за ненавремено доставување 
на годишни извештаи. КОМСПИ нема доволно законски надлежности што иницира и бара 
неопходни измени во Законот, со кои ќе се прошират нејзините надлежности за директно 
изрекување на прекршочни парични санкции кои се предвидени во Законот. Досега имаше 5 
измени на Законот, но неговата досегашна имплементација во пракса покажала дека се потребни 
нови измени. Тој нагласи: - „Ние имаме правна рамка, ни требаат само подобри механизми за 
имплементација на Законот”. Тој додаде дека КОМСПИ работи во неполн состав, имаат само 
еден член, а не тројца како што стои во Законот.

Еден од основните проблеми со кои се соочуваат е и немањето на информатичар во 
Секретаријатот како редовно вработен, неопходно потребен за ажурирање на веб страната, која 
е огледало на работата на КОМСПИ, потоа недоволен и недоволно стручен кадар, како и слаба 
техничка опременост.

По ова прашање, Генералниот секретар се изјасни дека од досегашната пракса на 
КОМСПИ, може да се констатира дека најголем број на жалби се поднесени поради „молчење 
на администрацијата“, што како проблем и понатаму е присутен во работата на КОМСПИ. 
Овој пoдаток говори дека имателите се’ уште не го спроведуваат Законот во целост. Дека се 
работи за нецелосно спроведување на Законот од страна на имателите на информации од 
јавен карактер, односно за нивно непостапување по барањата, согласно роковите предвидени 
во Законот, зборува и фактот дека по поднесувањето на жалбите, имателите ја доставуваат 
бараната информација до барателот.

Кај поголем број на иматели на информации оваа состојба е надмината, но според 
податоците со кои располага КОМСПИ сепак, „молчењето“ и понатаму е најголемата причина 
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поради која барателите поднесуваат жалби до КОМСПИ. Досегашната пракса на КОМСПИ 
покажала дека дури и погрешното постапување по барањето и давањето на нецелосна 
информација, ако е во рокот предвиден во Законот, е потранспарентно и покорисно за барателот, 
отколку „молчењето на администрацијата“.  

За надминување на молчењето на администрацијата, интерјуираните сметаат дека 
е потребно да се продолжи со обуките кои континуирано ги спроведува КОМСПИ, но не 
само за службените лица, туку поголем акцент треба да се стави на обуки за функционери 
и раководни лица, затоа што досегашната пракса покажала дека во најголем број случаи 
навременото постапување по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер 
и обезбедувањето на пристапот до бараната информација зависи од функционерот или 
раководното лице, а не од службените лица. 

Како проблем кој покрај „молчењето на администрацијата“ и понатаму е присутен 
при имплементацијата на Законот е т.н. „тест на штетност“. И покрај присуството на 
службените лица за посредување со информации од јавен карактер на обуките спроведени 
од страна на КОМСПИ, спроведувањето на „тестот на штетност“ тешко се имплементира во 
пракса. Имателите на информации само формално го спроведуваат, односно го наведуваат 
во решенијата, без да ги образложат реалните мерливи штетни последици, што всушност е 
суштина на тестот на штетност. Често се повикуваат на исклучоците од Законот, особено на 
класифицирани информации, но најчесто без издржано образложение и без спроведен тест на 
штетност.

Исто така, продолжува досегашната пракса на имателите на информации да вршат честа 
промена на службените лица, а за истото да не ја известуваат КОМСПИ, па оттука податоците 
кои ги објавува КОМСПИ на веб страницата не секогаш се точни.

Иако во надлежностите на КОМСПИ стои дека таа се грижи за спроведувањето на Законот, 
КОМСПИ како независен државен орган, нема право да врши надзор над спроведувањето 
на одредбите од Законот и да води прекршочна постапка, како што е тоа случај со другите 
регулаторни тела во државата. За прекршоците утврдени со овој Закон, прекршочната постапка 
ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд. Пред поднесување на барање за 
покренување на прекршочна постапка до надлежниот суд се врши порамнување, со издавање 
прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоци.

КОМСПИ уште од почетокот на примената на Законот сметала дека директното 
изрекување на прекршочните санкции од страна на КОМСПИ ќе доведе до поефикасно водење 
на прекршочната постапка, а со тоа и зголемување на ефикасноста на спроведувањето на 
одредбите на Законот. Иако законската рамка интервјуираните ја оценуваат како задоволителна, 
неговата имплементација, според нив, останува непотполна. Исклучоците од пристапот до 
информациите од јавен карактер се нејасно формулирани, оставајќи простор за произволно 
толкување. Санкциите утврдени во Законот се нејасни и не се применуваат во практиката. Заради 
надминување на наведените недоследности, КОМСПИ ќе иницира измени и дополнувања на 
Законот.
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Состојба -  КОМСПИ има три службени лица задолжени за давање на информации од 
јавен карактер, исто така КОМСПИ има назначено лице за комуникација со граѓани кои имаат 
некаков вид на попреченост. Генералниот секретар, исто така истакна дека се подготвува нова веб 
страна, а постоечката е на два јазика, македонски и албански, и редовно се ажурира со одржани 
од седници, донесени решенија и заклучоци и сите одржани активности на КОМСПИ, а во 
изработка е и нова Стратегија за работа на КОМСПИ. По ова прашање, заменик претседателот 
даде одговор дека Законот се повеќе се користи од страна на новинарите и се прават обиди за 
развој на истражувачкото новинарство. Но, претежно истражувачкото новинарство, најчесто 
истражувачки стории, се поддржани од странски донатори. Спомна одреден заеднички проект 
со нив, правен пред неколку години, поддржан од ОБСЕ. Нагласи дека до КОМСПИ освен 
граѓанските организации (кои се најбројни), се почесто во одредени институциии се зголемува 
и бројот на граѓаните т.е. физичките лица кои поднесуваат барања за информации од јавен 
карактер.

Запрашани, дали според нив ефектот од работата на КОМСПИ оди во нагорен или 
надолен тренд во однос на примената на правото за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, тие велат дека ефектот од работата на КОМСПИ оди во нагорен тренд во однос на 
примената на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, но секогаш има 
простор за подобрување.

Соработката помеѓу КОМСПИ и имателите на информации, од една страна и 
соработката со барателите на информации, од друга страна, од година во година е се подобра, 
сметаат интервјуираните од КОМСПИ. Континуирано се одржуваат обуки за службените 
лица, а се планира и одржување на работни состаноци со одговорните лица кај имателите на 
информации. Според нив, се зголемува бројот на барањата поднесени од физички лица, а со 
тоа и одговорноста на имателите на информации. Физички лица усно и писмено се обраќаат 
до КОМСПИ и изразуваат благодарност за нејзиното ангажирање во врска со нивните барања 
и добивање на бараните информации.

Приоритети:  КОМСПИ ги наведува следните приоритети за 2018 година: измени  на 
Законот; доекипирање на Секретарјатот и КОМСПИ; редовна техничка поддршка и поголемо 
присуство во медиумите.
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2.3. Фокус групи

Како дел од теренското истражување беа спроведени осум фокус групи, од кои четири се 
реализираа со претставници на медиуми, а четири со претставници на граѓански органзиации. 
Фокус групите се спроведоа во различни општини во државата: град Скопје, Струга, Струмица 
и Штип. Добиените податоци помогнаа во утврдувањето на главните проблеми и препреки со 
кои се соочуваат претставниците од медиумите и граѓанските органзиации при користењето 
на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Една фокус група беше 
со времетраење од еден час и истата се водеше по претходно приготвени прашања од оваа 
тематика.

Граѓански здруженија

На фокус групите со претставници на граѓанските организации најпрво се дискутираше 
за искуството што тие го имале со државните институции околу барањето на информации. 
Генерално, сите се незадоволни од институциите затоа што најчесто даваат делумна 
информација или ги одбиваат во целост. Поретко е случај да се задоволни, во зависност од тоа 
каква информација бараат. Што се однесува конкретно за КОМСПИ, искуствата се различни – 
некои се задоволни, а некои имаат негативен став, но сите сметаат дека рокот за добивање на 
информација по овој пат е долг. 

Малку се тие што поднеле жалба до КОМСПИ, затоа што го избегнуваат овој начин 
на поднесување барање поради долгиот рок за добивање на информацијата, но тие што 
поднеле жалби се задоволни од постапувањето по жалбата. Скоро сите знаат за постоењето 
на КОМСПИ, но конкретно со нејзината работата не се запознаени и претпоставуваат дека 
таа е надлежна и постои за контрола на остварувањето на правото за слободен пристап до 
информации од јавен карактер од страна на имателите на информации. Како потешкотија за 
доаѓање до информација од јавен карактер гледаат на формулирањето на барањето, затоа што 
од називот на бараната информација зависи и одговорот. Но, во глобала, најголема препрека е 
рокот од 30 дена за добивање на информацијата. Претставниците од граѓанските организации 
сметат дека можат да помогнат да се зголеми транспарентноста на оваа право, како и на самата 
КОМСПИ со држење на обуки со повеќе целни групи, организирајќи кампањи со флаери, 
дебати, работилници, предавања и сл. Едногласни беа дека најдобро решение гледаат во 
одредени измени во самиот Закон.
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Медиуми

Кога станува збор за претставниците на медиумите и искуството коешто го имале со 
државните институции околу барањето на разни информации, зборуваат за негативни искуства, 
затоа што ним информациите им се потребни целосни и брзо, а се соочуваат со спротивното. 
Овде всушност тие го гледаат и најголемиот проблем – никогаш не го користат правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер поради рокот на чекање одговор по 
поднесеното барање. Сметаат дека новинар бара информација од јавен карактер со официјално 
барање само доколку работи на истражувачко новинарство, а како критика на тоа дадоа дека веќе 
истражувачкото новинарство е многу редок случај во нашата држава, а кога се појавува секогаш 
е финансирано од странски фонд. Едногласни се дека користат лични контакти за да дојдат што 
побрзо до што поточна информација, затоа што овој начин се покажал како најефективен, во 
споредба со поднесување барање до  институцијата. Како предлог е да се постават портпароли 
во одредени институции за подобро и побрзо спроведување на информациите од страна на 
медиумите до граѓаните. За подобар пристап до информации од јавен карактер, сигурни се 
дека може да се придонесе преку кампањи и рекламни спотови.
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ЗАКЛУЧОЦИ

•	 На КОМСПИ и е потребен поголем интегритет и овластувања за наметнување казни 
за да поттикне подобро спроведување на релевантното законодавство. Како најголем 
проблем се истакнува тоа што нема прекршочна одредба за неспроведување на 
решенијата на КОМСПИ кои се конечни во управната постапка: има прекршочни 
одредби за ненавремено доставување на годишни извештаи. 

•	 КОМСПИ нема доволно законски  надлежности што иницира и бара неопходни измени 
во Законот, со кои ќе се прошират нејзините надлежности за директно изрекување на 
прекршочни парични санкции кои се предвидени во Законот.

•	 Досега имаше 5 измени на Законот, но неговата досегашна  имплементација во пракса 
покажа дека се потребни нови измени. Ние имаме правна рамка, ни требаат само 
подобри механизми за имплемнтација на Законот.

•	 КОМСПИ спроведува обуки за иматели на инофрмации и баратели на информации. 
Но чести се промените на службените лица, а исто така присутна е и неусогласеност 
во потпишувањето на подготвените документи од службените лица од страна на 
одговорните лица, што укажува на потреба од паралелни обуки и на службените лица 
и на одговорните (раководни) лица на имателите на информации од јавен карактер. 
Во делот на обуки за вработените на секретаријатот и членовите на КОМСПИ, се 
спроведуваат  работилници, трибини, студиски посети во други земји, експертски 
мисии. Но тоа е недоволен број на обуки за членовите на секретарјатот и КОМСПИ за 
нивна континуирана  надградба, како и податокот дека не се одвиваат континуирано, 
туку со прекини во зависност од нивните финансиски средства, бидејќи тие се лицата 
кои ги држат обуките на службените лица на имателите на информации, а тоа е потребно 
и за подобра имплементација на Законот.                                                           

•	 КОМСПИ која ги разгледува жалбите продолжува да нема доволен капацитет за 
да ја следи усогласеноста со барањето за проактивно објавување на информации. 
Административните капацитети на КОМСПИ треба да се подобрат, а спроведувањето 
на Закнот останува несоодветно. Исто така ова е присутно и во забелешките на ЕК 
кои се повторуваат од 2013 па до 2016. Исто така треба да се подобри и екипираноста 
на секретаријатот на КОМСПИ во делот на човечки ресурси, особено во делот на 
инфораматичари, a има потреба и од техничка подршка.

•	 КОМСПИ има потреба од поголема афирмација во медиумите, бидејќи е присутна само 
кога има одредени јубилеи, по покана на некој медиум или некоја промоција, што е многу 
малку со оглед на тоа што многу малку граѓани знаат за нејзината работа и го користат 
правото на слободен пристапна информации, најголем број од барањата до КОМСПИ 
поднесуваат граѓанските организациии и тоа најчесто за проектни активности, и обично 
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оние кои користат Интернет, а не секој граѓанин ја има таа можност. Од таму се јавува 
и потребата за поголема застапеност на КОМСПИ во медиумите.

•	 Голем дел од граѓаните се откажуваат од поднесување на барање до КОМСПИ поради 
долгата жалбена постапка, поради долгото време на чекање за добивање на бараната 
информација, како и поради бирократијата на постапката, а на нив им требаат брзи, 
навремени и конкретни податоци поради видот на работата, па ја избегнуваат оваа 
законаска можност за користење на правото поднесување на жалби до КОМСПИ.

•	 Според одговорите на испитаниците од спроведената анкета согледуваме дека како 
слабост се јавува тоа што најголем број од службените лица одговорни за пристап 
до информации од јавен карактер се и со други работни задолженија, што може да 
се одразува на нивното доследно одговарање на барањата за слободен пристап до 
информации од јавен карактер.

•	 На годишно ниво институциите добиваат мал број барања за пристап до информации од 
јавен карактер - од 0-25 барања, што покажува дека е мала употребата на овој механизам.

•	 Барањата во најголем дел се поднесуваат електорнски и писмено до архивата во јавнитеи 
нституции.

•	 Како причина за недоставување на бараната информација од страна на имателите на 
информации најчесто се јавува непоседувањето на информации.

•	 За неодговарање на барање за пристап до информации од јавен карактер не се поведуваат 
прекршочни постапки против имателите на информациите, што можеби доколку ги има 
би влијаеле позитивно на нивната работа.

•	 За подобрување на работата на имателите на информациите и воопшто транспарентноста 
на КОМСПИ, испитаниците од анкетата сметаат дека неопходна е поголема контрола 
врз самите нив, да се зголеми бројот на обуки, како и редовно ажурирање на нивните 
веб страници.
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Препораки 

1. Измени во Законот во делот на надлежностите на КОМСПИ, особено за прекршочни 
одредби за неодговарање на барања на информации од јавен карактер и ненавремено и 
недоставување на годишни извештаи од страна на имателите на информации.

2. Одржување на обуки и за одговорните лица на јавните институции, паралелно со обуките 
за службените лица. Исто така, потребни се и дополнителни обуки за преставниците 
на граѓанските организации за подобро запознавање со постапката/механизмите за 
остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и 
обуки за вработените во Секретаријатот и членовите на КОМСПИ.

3. Комплетирање на составот на КОМСПИ и човечките ресурси на Секретаријатот: 
именување на два члена за комплетирање на КОМСПИ, вработување на информатичар 
за редовно одржување и ажурирање на web страната на КОМПСИ, вработување на 
соодветен стручен кадар во Секретаријатот и обезбедување на соодветна техничка 
подршка на КОМСПИ.

4. Поголема медиумска застапеност на КОМСПИ: преку рекламни спотови на 
националните медиуми, изработка и десиминација на флаери со корисни информации 
за улогата, надлежностите на КОМСПИ и механизмот за остварување на правото за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, како и учество на медиумите преку 
едукативни реаклами, медиумски кампањи и гостувања на ТВ емисии. 

5. Да се скрати рокот за доставување на бараната информација од јавен карактер: до 10 
дена.
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Анекси

Анекс бр. 1. Образец за поднесување Барање за пристап до информации од јавен карактер

( Образец ПП……)

До -----------------------------------------------------------------------------

(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, бр.86/08, бр.6/10, 42/14, бр.148/15 и бр. 55/16) , 
од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид

- б) препис

- в) фотокопија

- г) електронски запис

- д) друго----------------------------------------------------------------------

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта

- б) телефон

- в) факс
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- г) е-маил

- д) друго-----------------------------------------------------------------------

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:----------------------------------------------------------------

      ----------------------------------------------------------------

(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  (назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да 
наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер )

Во---------------------                           Датум-------------201---година
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