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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен
пристап до информациите од јавен карактер

од 1 јануари до 31 декември 2009 година

1. Вовед

Во 19-тата година од независноста на Република
Македонија, Комисијата за заштита на правото на слободен
пристап до информациите од јавен карактер, (во натамошниот
текст Комисија) го поднесува четвртиот годишен извештај за
својата работа за периодот од 1 јануари до 31 декември 2009
година. Временската димензија ја споменуваме за да се истакне
посветеноста и чекорот на нашата земја да ги освои и примени
нормативните европски стандарди во областа на човековите
права како важен дел од acquis comunitaire ... Во овој случај тоа е
уште поважно затоа што се работи за фундаментално, а сепак
релативно ново право дури и во европски релации-правото на
слободен пристап до информации од јавен карактер.

Затоа и овој извештај ќе биде приказ на однесувањето и
постигањата на Комисијата во однос на одржувањето и
надградбата на основната кондиција: совладување на приливот
на поднесоци, роковите, квалитетот на сработеното,
комуникацијата со имателите и барателите на информации од
јавен карактер и нивната едукација.

Неколку зборови за основните карактеристики  што ја
одбележаа 2009 година во оваа област, односно неколку
забелешки и коментари за квантитетот и квалитетот.

Квантитативните показатели говорат дека 2009 година
донесе двојно помалку жалби 340 во однос на 2008 година кога
беа поднесени. Ова секако заслужува коментар дури и подетална
анализа, но во овој Извештај ќе се задржиме на неколку можни
толкувања на овој резултат. Пред се ова може да му го
припишеме на успешно завршениот, во 2009 година, Проект за
„Техничка помош и подигање на свеста за примена на Законот за
слободен пристап до информациите од јавен карактер“. Ова е
сигурен факт и е едно од објаснувањата за помалиот број жалби.
Веруваме дека промоцијата на ова право, како дел од Проектот,
ги  информираше и ги охрабри граѓаните, баратели на
информации од јавен карактер, да го запознаат и да го користат
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ова свое новоозаконето право. Од друга страна, обуките на
службените лица го дадоа својот ефект во сознанието дека
јавниот документ е сопственост на граѓаните и мора да им биде
даден на нивно барање. Значи веруваме во равенката: повеќе
позитивно одговорени барања=помалку жалби. Оваа констатација
може да се илустрира со бројот на поднесени барања до
имателите на информации-вкупно 2106 барања. Од друга страна
поднесени се вкупно 340 жалби. И ова самото по себе е коментар.
Но, ако сакаме да бидеме објективни, мора да ја дозволиме и
можноста дел од барателите кои биле одбиени, а не биле
доволно едуцирани за да ја продолжат постапката по жалба. Но,
можеби годинашнава бројка на жалби е помала и заради
помалиот наплив на жалби од невладините организации.

Неколку зборови и за квалитетот и односот кон Законот и
Комисијата. За жал и минатата година верен сателит на
слободниот пристап продолжи да биде т.н. „молк на
администрацијата“. Регистрираме 273 случаи. Не може да не
охрабрува фактот дека поголемиот дел се однесува на молк во
текот на летото, особено кога се работи за сите видови образовни
институции во Република Македонија

За жал продолжува и појавата на недоставување на годишни
извештаи за работата на имателите, по барањата за слободен
пристап. Па сепак и тука има придвижување: во 2008 година само
690 иматели доставија извештаи, а во 2009 добиени се 884
извештаи.

Во областа на ефикасноста, Комисијата бележи висок
процент на реализација. Бројот на дадени информации по
интервенција на Комисијата изнесува 162.

Со оглед на овие показатели во воведот и подетално
обработените во текстот на Годишниот извештај, 2009 година ја
цениме како натамошен напредок во позиционирањето на
Комисијата, како ефикасен заштитник на правото на слободен
пристап до информациите од јавен карактер. И покрај
забелешките што секако можат да и се стават на Комисијата,
сметаме дека сите наши активности и планови поставени во овој
извештај, ќе Ве уверат во посветеноста на Комисијата на
тековните и на се уште недовршените активности
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2. Надлежности на Комисијата

Комисијата е независна во своето работење и во
донесувањето на одлуки согласно законските надлежности.
Комисијата за својата работа одговара пред Собранието на
Република Македонија, до кое поднесува Годишен извештај.

Комисијата е составена од 5 члена: Претседател, Заменик
претседател и тројца членови, од кои едниот е претставник од
невладиниот сектор, а двајца се од редот на Стручната служба на
Комисијата, именувани од Собранието на Република Македонија,
со мандат од 5 години, со право на повторен избор.

Комисијата работите од својата надлежност, како независно,
колективно тело ги врши на седници. Начинот и работата при
одлучувањето се уредени со Статут, за кој согласност даде
Собранието на Република Македонија.

Комисијата, согласно член 32 од Законот, ги врши 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 од овој закон;
 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
Комисијата при изготвувањето на Буџетот на
Република Македонија;

 донесува Деловник за својата работа;
 подготвува Годишен извештај за својата работа и го

доставува до Собранието на Република Македонија;
 извршува работи на меѓународна соработка поврзани

со извршувањето на меѓународните обврски на
Република Македонија, учество во спроведувањето на
проекти на меѓународните организации и соработува
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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 организација на Комисијата и

 врши и други работи утврдени со овој и друг закон.
Управните, стручните и другите административно - технички

работи, согласно Законот, ги врши Стручна служба на Комисијата.
Според Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за
систематизација на работните места на Стручната служба на
Комисијата, формирани се два Сектори: Сектор за спроведување
по жалби, правни, општи, едукативни и аналитички работи и
Сектор за соработка со имателите на информациите,
информирање на јавноста и меѓународната соработка на полето
на слободниот пристап до информации од јавен карактер.

Според наведените правилници, систематизирани се 37 од
кои се пополнети само 14 работни места. Од овие 11 се со високо
образование, а 3 со средно образование. По квалификациона
структура од вработените со високо образование 5 се
дипломирани правници, 4 со Филолошки факултет, 1 со
Филозофски факултет и 1 дипломиран новинар. Од вкупниот број
вработени 10 се Македонци, а 4 Албанци.

Бројот на пополнетите работни места од вкупно
систематизираните работни места, ни оддалеку не ги задоволува
вистинските потреби на Комисијата, особено кога се работи за
квалификуван стручен кадар, пред се од правните науки.

Бројот на вработените во Комисијата е намален за 2 (двајца)
и тоа едниот по основ за остварување право за пензионирање, а
другиот заради одење, по сопствено барање на друго работно
место. По уредно доставените барање за пополнување на
испразнетите работни места, од Министерството за финансии,
Комисијата беше одбиена, повикувајќи се на Одлуката на Владата
за антикризни мерки, па Комисијата  постапувањето по жалбите го
реализира со само 4 правници.

2.1 Одлучување по жалби

До Комисијата во 2009 година, беа поднесени вкупно 340
жалби, што во споредба со минатата година  е двојно помалку
кога беа поднесени 670. Како причина за намалениот број на
поднесени жалби до Комисијата во извештајната година,  може да
се земе фактот дека, имателите на информации, после три и пол
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годишна примена се повеќе сознаваат дека се должни да го
имплементираат Законот и да дадат отчет за своето работење, да
бидат  транспарентни и отворени кон граѓаните, баратели на
информации.

Бројот на жалби поднесени по месеци е: во јануари 10, во
февруари 22, во март 14, во април 12, во мај 22, во јуни 42, во
јули 113, во август 6, во септември 14, во октомври 27,  во
ноември 39 и во декември 19 жалби.

Од вкупниот број жалби, 167 се поднесени од физички
лица, додека 173 од здруженија на граѓани и фондации, од кои
58 се од Македонското здружение на млади правници и 57 од
Младинскиот образовен Форум.

Фактот дека во наведената година бројот на поднесени
жалби од физички  лица е речиси еднаков со бројот на жалби
поднесени од здруженија на граѓани, може да се земе како
показател дека граѓаните се повеќе го користат нивното право на
слободен пристап до информации од јавен карактер кое им е
загарантирано со Уставот на Република Македонија, а
операционализирано во Законот.

Големиот број на поднесени жалби од страна на
Македонското здружение на млади правници, беше во функција
на спроведувањето на проект, врзан за имплементацијата на
Законот, од имателите на информации од една, и од Комисијата
од друга страна. Целна група на овој проект беа Подрачните
единици за имотно-правни работи на општините во Македонија,
кои се под ингеренции на Министерството за финансии и на
Министерството за правда.

Табела 1 Број на поднесени жалби по месеци во 2009 година
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Од вкупниот број жалби, поднесени до Комисијата, 273 се
поради молчење на администрацијата, 46 се против одговор на
имателот на информации и 21 е против решение или заклучок на
имателот на информации.

Бројот на поднесени жалби поради т.н. „молчење на
администрацијата“ и оваа година беше доминантен, во однос на
останатите жалби и укажува на фактот дека имателите на
информации доследно не го почитуваат законскиот рок за одговор
по пристигнатото барање,  кој е пропишан  со Законот.

2.1.1 Жалбена постапка

Право на правна заштита согласно Законот, има само
барателот кој поднел писмено барање за пристап до информации.

Жалбата согласно Законот, може да се поднесува директно
до Комисијата, или ако се примени Законот за општата управна
постапка жалбата може да се поднесе и преку имателот на
информации. Доколку жалбата директно е доставена до
Комисијата-таа веднаш по добивањето, ја препраќа до имателот
на информацијата, кој  во најкраток можен рок треба да се
произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во
врска со предметот.

2.1.2 Решени предмети и нивна структура

Комисијата во 2009 година одржа 28 седници и по
завршувањето на целокупната постапка по поднесени жалби
донесе 313 решенија или заклучоци, а 23 жалби се пренесени за
постапување во 2010 година. По 3 жалби Комисијата не
постапуваше, бидејќи првостепениот орган донесе решенија
веднаш по поднесувањето на жалбата до Комисијата, а по 1
жалба  постапуваше како по претставка, согласно Законот за
постапување по претставки и предлози.

Ако се земе предвид вкупниот број поднесени жалби,
Комисијата согласно Законот, донесе 151 решение и 162
заклучоци од кои:

  99 решенија со кои жалбата се уважува;
  40 решенија со кои жалбата се одбива;
  12 решенија со кои жалбата се отфрла;
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151 заклучок со кои постапката по жалба се запира поради
тоа  што на барателот му е доставена бараната информација;

8 заклучоци со кои постапката по жалба се запира поради
препраќање на барањето и

    3 заклучоци со кои постапката по жалба се запира поради
формални недостатоци.

Табела 2 Решени предмети и нивна структура

Од показателите поместени во графиконот може да се
заклучи дека, по спроведената жалбена постапка од страна на
Комисијата, 151 барател-жалител го остварил своето право на
слободен пристап до бараната информација, но со задоцнување,
односно по истекот на законски предвидениот рок и по
поднесувањето на жалбата.

Најверодостојна потврда за ова е големиот број заклучоци
што ги има донесено Комисијата, со кои се запира постапката,
бидејќи барателот од имателот ја добил бараната информација.

Во најголем број случаи по интервенција на Комисијата, која
редовно е посредник меѓу барателите и имателите на
информации, со цел и на едните и на другите да им пружи помош
во врска со спроведувањето на Законот, на барателите им е
обезбеден пристап до бараната информација.

Ова ја потврдува и констатацијата дека со малку повеќе
желба, знаење и поголема одговорност, имателите на
информации можеле да постапат по барањата на барателите и
пред поднесувањето на жалбата и да им ја дадат бараната
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информација. Со овозможувањето на пристапот до бараната
информација, ќе се зајакне довербата на граѓаните во
институциите на власта, државната администрација, локалната
самоуправа, како и во правните и физичките лица што вршат
јавни овластувања. Истовремено, ќе се избегне непотребното
администрирање при поднесувањето на жалбите како и
непотребните трошоци и прекршочната одговорност.

 Во 99 случаи по постапувањето по жалбите, Комисијата
истите ги уважи и донесе решенија со кои ги задолжи имателите
да ја дадат бараната информација. Меѓутоа, Комисијата не
располага со точен податок, колку од овие решенија се
спроведени од страна на имателите на информации.

2.1.3 Жалби поднесени против иматели на информаци
До Комисијата во текот на 2009 година, жалбите се

поднесени против следните иматели на информации:
168 жалби против државни институции,
  16 жалби против судската власт,
    8 жалби против здравствени организации,
  47 жалби против општините,
  75 жалби против образовни институции,
  13 жалби против правни и физички лица кои вршат јавни

овластувања, и
  13 жалби против јавни претпријатија и установи.

Табела 3 Жалби поднесени против иматели на информации

Од бројките што го сочинуваат овој графикон, јасно се гледа
дека најголем е  бројот на  жалби што се поднесени  против



Комисија за заштита на правото за слободен пристап
до информациите од јавен карактер

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009

10

државните институции на централно и локално ниво. Наведениот
податок не оди во прилог на спроведувањето на Законот како и на
транспарентноста, отчетноста и одговорноста на државната
администрација, принципи кои се од суштинско значење за едно
демократско општество, кон кое се стреми Република Македонија.

2.1.4 Карактер на поднесените жалби

Барателите на информации најчесто поднесувале жалби
поради тоа што имателите на информации не постапувале по
барањата во рок, форма и начин, предвидени во Законот.

Според евидентираните податоци во Комисијата, една
половина, од вкупниот број жалби се поднесени против државни
институции,  а се однесуваат на:

Документи за извршени јавни набавки, фотокопии од
годишни програми за работа, годишни извештаи за работата на
државните органи, одлуки, мислења, платни списоци за
вработени, застапеност на одреден профил кадри во некои
институции, копии  од документи за
регулирање на сопственичките и други права врз недвижности,
имотни листови, одобренија за градба или пренамена на објекти,
утврдување на површина на земјиште; фотокопии од записници
од извршен увид; записници од работата на разни комисии;
финансиски документи (планови и извештаи), информации од
областа на здравството и друго.

Во текот на 2009 година не беше мал бројот на поднесени
жалби против восокообразовните институции за недоставени
одговори по барањата за; примената на кредит трансфер
системот; студентските права; наставнните програми и планови,
издавачка дејност на стручна литература; факултетската
администрација (инвентарот), студентска мобилност и мобилност
на наставните кадри, потрошувачката на финансиите и тоа за
Буџетските и средствата собрани од партиципации во
високообразовните институции и друго.

Исто така, во овој извештаен период до Комисијата беа
поднесени жалби против судската власт во Република
Македонија, со кои жалителите најчесто бараа фотокопиии од
пресуди, вонсудски спогодби, состави на судии кои одлучувале по
одделни постапки, разни документи, поднесоци и друго.
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2.1.5 Состојби на предметите по тужби

Согласно Законот, против решение или заклучок на
Комисијата, доколку не се задоволни од спроведената постапка,
жалителот или имателот на информацијата може да поднесе
тужба за поведување на управен спор до Управниот суд.

Во 2009 година, до Управниот суд, според податоците со кои
располага Комисијата, биле поднесени 25 тужби, од кои 23
против решенија на Комисијата и 2 тужби против заклучоци на
Комисијата со кои се запира постапката по жалбата

Од вкупниот број поднесени тужби, против решенија на
Комисијата со кои жалбата на барателот се одбива како
неоснована или се отфрла се 11, а против решенија на
Комисијата со кои се задолжуваат имателите да ја дадат
бараната информација се поднесени 12.

Во календарската 2009 година до Управниот суд 13 тужби
се поднесени од физички лица, 5 тужби од страна на судската
власт, 3 тужби од страна на правно лице кое врши дејност од
јавен интерес, 3 тужби од здруженија на граѓани и 1 тужба е
поднесена од страна на образовна институција.

Согласно Законот, Комисијата по добивањето на тужбите до
Управниот суд достави одговор со фотокопии од целокупната
документација со која располага по секој предмет одделно.

Управниот суд во текот на 2009 година одлучувал само по 3
тужби изјавени од правно лице кое врши дејност од јавен интерес.
По наведените тужби Управниот суд донесе 3 решенија за
отфрлање на тужбите, бидејќи Комисијата во второстепената
постапка донела решенија со кои имателите се задолжуваат на
барателите да им ја достават бараната информација.

3. Спроведување и искуства од примената на
Законот

И во 2009 година Комисијата продолжи да го заштитува
уставно загарантираното право на слободен пристап до
информациите од јавен карактер, Устав на Република Македонија,
член 16, имплементирано во Законот. Токму една од
карактеристиките на извештајната година беше јавната дебата
околу измените и дополнувањата  на споменатиот закон, при што
беа идентификувани и подобрени решенијата што водат кон
побрза и подоследна примена на ова право за сите граѓани во
Република Македонија
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Во основниот дел од својата работа-заштитата на правото
на слободен пристап, Комисијата како и во минатите години се
насочи кон барањата за слободен пристап од страна на граѓаните,
во кои пред се го идентификуваше и заштитуваше јавниот интерес
како еден од столбовите на Законот. Карактеристично е што
јавниот интерес во некои случаи покажуваше двоен карактер.
Слободниот пристап до доклументите од јавен карактер е
појдовниот принцип во работaта на Комисијата, за што говорат и
бројките во овој Извештај; но другото лице на ова исто право е
дека и заштитата-тајноста на одредени документи е исто така
јавен интерес. За унапредување на практикувањето на т.н. тест на
штетност или баланс тестот,  Комисијата подготви приказ со
неколку основни насоки и укажувања, што претставува тој тест и
како може да се применува.

Тестот се уште се наоѓа на ВЕБ страната на Комисијата и е
отворен за сугестии и решенија што ќе ја унапредат оваа алатка
во утврдувањето на јавниот интерес.

Новелата на законот го предвидува овој тест како обврзен
кога треба да се утврди кој е интересот што преовладува, особено
кај класифицираните документи слободниот пристап до нив, или
задржувањето на заштитниот статус. Комисијата веќе има
одредени искуства во оваа област, но тоа е уште една тема за
која  е неопходно истражување и користење на странски искуства,
иако и тие се скудни, односно во ниту една земја нема прецизно
дефиниран тест на штетност.

Во спроведувањето на законот, особено добро функционира
едукативната компонента на релација Комисија-баратели на
информации и Комисија-иматели на информации. Особено
придвижување има кај службените лица кои за разлика од првите
години, се повеќе се обраќаат до Комисијата и нејзината Стручна
служба за дополнителни појаснувања на Законот и практиката во
некои поспецифични случаи. Ова го цениме како резултат на
завршениот Проект за подигање на свеста за примена на Законот,
односно на сознанијата кај имателите на информации за нивните
обврски на полето на транспарентноста.

Во изминатите години и Комисијата и стручната јавност имаа
значајни дебати околу позицијата на судовите, како иматели на
информации од јавен карактер, особено кога станува збор за
барања судски пресуди. Во меѓувреме Советот на Европа ја
донесе „Конвенцијата за пристап до официјални документи„. Во
неа судските власти, иако спаѓаат во дефиницијата за „јавни
власти„ сепак како иматели се ограничени само на нивната
административна функција.Во  Конвенцијата се вели: земјите



Комисија за заштита на правото за слободен пристап
до информациите од јавен карактер

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009

13

членки можат да ја прошират обврската на судските власти и на
нивните други активности. Република Македонија веќе го имаше
поширокото решение во однос на судовите како иматели, што е
задржано и во новелата на Законот, и се вбројува во земјите што
имаат најширок опфат на иматели.

Искуството од работата на Комисијата говори дека имаме
европски закон што е лесно применлив; имајќи ја предвид
постојаната едукативна функција, спроведувана од Комисјата и
невладиниот сектор. Затоа еден од приоритетите на Комисијата, и
годинашново искуство покажа потреба од натамошна
континуирана едукација и на имателите и на барателите на
информации од јавен карактер.

Комисијата и во оваа прилика укажува дека овој закон треба
приоритетно да се применува секогаш кога се работи за слободен
пристап до информации од јавен карактер. Ова го истакнуваме
поради повремените дистанцирања на некои иматели, кои тврдат
дека нивните матични закони се нивна обврска и приоритет, а не
Законот.

4. Листа на иматели на информации

Со континуирана заложба на Стручната служба и засилена
кампања за евидентирање на што повеќе иматели на информации
од јавен карактер, на официјалната листа на Комисијата во
извештајната 2009 година, вкупниот број се искачи на 1475.

Од вкупниот број на иматели на информации од јавен
карактер: 218 се државни институции; 89 се здравствени
установи; 516 се образовни институции од сите степени на
образование и 340 се јавни претпријатија и установи.

Во останатите групи (линкови) на иматели: судска власт,
општини, правни и физички лица кои вршат јавни овластувања,
политички партии, бројот во споредба со 2008 година е
идентичен.

Тоа значи дека на листата на иматели која е презентирана
на веб страницата на Комисијата се содржани: 91 имател на
информации од областа на судството, 86 општини (заедно со
Градот Скопје и Заедницата на единиците на локалната
самоуправа); 19 политички партии и 116 институции кои ги
сочинуваат  правни и физички лица кои вршат јавни овластувања.
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Табела 4 Листа на иматели на информации

4.1 Содржина на годишните извештаи

Меѓу пристигнатите Годишни извештаи и овој пат
доминираат оние во кои е наведено дека лицата задолжени за
примената на Законот не евидентирале ниту едно барање по
основ на Законот. Извештаите без, или со минимален број на
евидентирани барања и годинава, се главно од детските градинки
и институциите на пониските степени на образование, институции
од судската власт, здравствени организации, правните и физички
лица кои вршат јавни овластувања и за одделни единици на
локалната самоуправа.

Она што им дава белег на овие, но и на сите останати
доставени извештаи е податокот за огромниот број новоназначени
службени лица. Практиката на менување на службеното лице во
оваа извештајна година беше присутна како никогаш досега, а
речиси по правило уследи по промената на раководните
гарнитури во установите, институциите и јавните претпријатија.
Останува времето да покаже дали и колку ваквите промени се
најсреќно решение, бидејќи на местото на добар дел од
службените лица кои ги минаа обуките што за нив ги реализираше
Комисијата, а веќе не ја обавуваат оваа функција, се поставени
нови службеници за кои проблематиката од сферата на
слободниот пристап е новина. Стручната служба за ваквата
практика во непосредни контакти и преку писмени дописи
препорачуваше и укажуваше дека замената на службените лица
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треба да се врши кога е тоа неопходно, односно само во случај
кога лицето е објективно спречено да ја извршуваа оваа обврска
или ако нестручно и пристапува на доверената задача.

Од аспект на содржината на барањата за пристап до
информации, најголем интерес во претходната година граѓаните
покажаа за податоци поврзани со јавните набавки, располагањето
со буџетските и донаторските средства, приватизацијата на
општествениот, односно, државниот имот, инвестициите и
реализацијата на капиталните проекти, платите на одредени
категории вработени и функционери, прашањата од сферата на
денационализацијата, конкретни тендерски постапки, податоци за
вработувањето на определено и неопределено време во
државните институции, разни одлуки за назначување на членови
во управни одбори, координативни тела и комисии, правилници за
систематизација на работни места, услови за градба на објекти и
други потребни дозволи, документи за функционирање на
локалната самоуправа, мерки за заштита на животната средина,
како и исход од водените постапки пред органите на судската
власт и пред некои други државни органи.

Прилично голем интерес граѓаните и правните лица, кои беа
подносители на барања, во текот на 2009 година, пројавиле за
состојбите на универзитетите во Република Македонија и тоа за:
висината на партиципацијата и прибраните материјални средства
на одредени факултети, бројот на новоотворени работни места и
кадровската екипираност, висината на надоместоците што по
разни основи ги добива наставниот и асистенскиот кадар, како и
за износот на закупнината на одредени факултетски односно
универзитетски простории, опременоста со информатичка
технологија, бројот на запишани и завршени студенти, податоците
за бројот на пријавените и реализираните магистерски и
докторски трудови и слично.

4.1.1 Годишни извештаи на имателите

Во календарската 2009 година на адреса на Комисијата од
вкупно 1475 иматели на информации од јавен карактер беа
доставени 884 годишни извештаи што претставува најголем број
на доставени извештаи од стартот на имплементацијата на
Законот. И покрај бројните ургенции во кои беа потсетени на
високите глоби пропишани за службените и одговорните лица,
законската обврска да достават годишен извештај не ја
испочитуваа 591 иматели.
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По деталната анализа Стручната служба, за жал, 14
извештаи мораше да ги евидентира како нецелосни, или погрешно
пополнети, па поради тоа податоците содржани во нив не беа
земени како показатели во подготовката на Годишниот извештај.

Во предвидениот законски рок до Комисијата пристигнаа 188
извештаи од државни институции, 75 од судската власт, 53 од
општините, 53 од здравствените организации, 172 од јавните
претпријатија и установи, 317 од образовните институции, 21
извештај од правни и физички лица кои вршат јавни овластувања,
како и 5 извештаи од политичките партии.

Табела 5 Број на годишни извештаи од имателите на информации

Годинава, во споредба со минатата година, е зголемен
бројот на образовните институции кои ги испочитуваа одредбите
на Законот и навреме доставија годишни извештаи, како што се
основните училишта и градинките. За 40 отсто е зголемен бројот
на пристигнатите извештаи од овие институции споредено со
минатогодишниот извештај. Сличен нагорен тренд за
доставување извештаи е забележан и кај јавните претпријатија и
установи  за околу 70 отсто. Својата законска обврска, за
доставување годишни извештаи, годинава не ја исполнија
научните институти, со исклучок на неколку. Во однос на ланскиот
извештај зголемен број на извештаи се бележи од институциите
од сферата на судската власт и здравствените установи. На
речиси сосема исто ниво, во однос на лани, е бројот на
извештаите добиени од органите на државната власт и
политичките партии. За жал, споредено со 2008 година општините
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годинава покажаа непочитување на Законот што се гледа и од
бројот на пристигнатите извештаи .

Составен дел на Годишниот извештај на Комисијата
претставуваат и извештаите на неколки институции, кои во свој
состав имаат поголем број сектори, органи во состав, подрачни
одделенија во состав, ширум територијата на Република
Македонија. Меѓутоа, тие ја примениле законската можност за
назначување на едно службено лице за посредување за повеќе
иматели на информации, од дејноста што ја обавуваат и
доставија по еден извештај во кој се сублимирани вкупните
податоци за примени, одговорени, одбиени или препратени
барања. Во оваа група на иматели на информации од јавен
карактер се вбројуваат:  Агенцијата за катастар на недвижности,
Агенцијата за развој и поддршка на земјоделството,
министерствата за финансии, за образование и наука, како и за
здравство, Управата за јавни приходи,  ЈП „Македонски шуми“ и
Државното правобранителство на Република Македонија.

По обработката на пристигнатите годишни извештаи од
имателите на информации, Стручната служба на Комисијата
констатира дека во овој извештаен период до имателите биле
поднесени вкупно 2106 барања за пристап до информации од
јавен карактер. Од нив институциите позитивно одговориле на
1890 барања, додека пристапот до информациите бил одбиен за
144 барања.

Од годишните извештаи произлегува дека 66 барања се
препратени, од иматели до кои биле поднесени, до имателите
кои располагаат со бараните информации, а 6 барања кои биле
доставени до одделни иматели на крајот од минатата година се
пренесени за постапување во 2010 година

Табела 6 Вкупен број на барања
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Податоците од пристигнатите годишните извештаи на
имателите на информирации говорат дека во календарската 2009
година до нив биле поднесени 197 жалби и биле поведени 17
спорови пред Управен суд. Исто така, во текот на изминатата
година е  донесена и 1 судска одлука во која тужбата на
барателот, во управниот спор, била позитивно решена.

Користејќи го уставното право на слободен пристап до
информациите од јавен карактер, од добиените податоцои, се
гледа дека бројот на граѓаните кои поднеле барања бележи
нагорен тренд и нивниот број, годинава, во споредба со 2008, е
зголемен за 230.

Уставното право да доставуваат барања по основ на
Законот во  2009 година граѓаните го искористиле во повеќе
сфери од своето живеење. Најголем интерес и овој пат граѓаните
пројавиле за работата на државните органи до кои се поднесени
845 барања. Службените лица на образовните институции, а пред
се на одделни високообразовни установи во извештајната
година имаа обврска да одговорат на 487 барања. Од единиците
на локалната самоуправа и Градот Скопје биле побарани
информации за 354 поднесени барања  што е за една третина
повеќе во споредба со лани. Во групата иматели со зголемен број
барања се и јавните претпријатија и установи на чии адреси
биле поднесени 103 барања, или за 40 проценти повеќе во однос
предходниот извештаен период. Зголемен број поднесени барања
има и кај политичките партии чиј вкупен број инесува 127. Во
текот на 2009 година до органите на судската власт биле
поднесени 144 барања, здравствените организации примиле 30,
а правните и физички лица архивирале 16 барања за пристап
до информации од јавен карактер.

Табела 7 Барања поднесени до имателите на информации
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4.1.2 Соработка со службените лица кај имателите

Стручната служба на Комисијата континуирано ги
потсетуваше субјектите и институциите иматели на информации,
преку телефонски контакти, со достава на 12 ургенции, апели и
известувања испратени по пошта, e-mail или поставени на веб
страната, со цел и тие доследно да ги применуваат обврските
пропишани во членот 8 од Законот, во кој децидно е наведено
дека секој имател на информации од јавен карактер е должен да
именува едно или повеќе службени лица. Како резултат на
ваквата заложба беше назначувањето на службени лица во дел
од институциите кои во претходните години се оглушуваа на
пропишаните законски обврски.

Ефектот беше постигнат по доставувањето на посебна
Ургенција, со која имателите беа предупредени на казнените
одредби  пропишани со Измените и дополнувањето на Законот за
непочитување на споменатата законската обврска. Така бројот од
280 иматели во 2008, кои немаа назначено лице за посредување
со информациите од јавен карактер, во 2009 година се сведе на
159.

Законската обврска педантно си ја исполнија 121 имател, со
што вкупниот број институции кои имаат определено лица за
посредување со информациите од јавен карактер се искачи на
1316. Во изминатата година, законската обврска на овој план
беше реализирана најмногу кај: основните училишта и јавните
претпријатија и установи во Република Македонија.

Она што треба да радува е прилично големиот број
службени лица кои покажаа иницијатива, од страна на Комисијата,
да се организираат нови обуки, со цел што поуспешно да
одговорат на обврските што  произлегуваат од Законот, но и на
зголемиот број на позитивно одговорени барања кои биле упатени
на нивна адреса.

Од друга страна, за жал, практиката покажа дека некои
службени лица вработени во државни институции и натаму
неодговорно се однесуваат кон обврските, што  произлегуваат од
Законот, сметајќи ги како задачи кои не се облигаторни и не
произлегуваат од правилниците за систематизација во нивните
работни средини. Како резултат на тоа, и покрај сигурните
сознанија дека одделни службени лица се заминати на работни
места во други државни органи, Стручната служба не може да ги
отстрани од листата на иматели, бидејќи за тоа нема никаква
писмена потврда. Таков е случајот со:
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- Поранешниот Фонд за магистрални и регионални патишта,
а по трансформацијата на Агенцијта за патишта повеќе од две
години не одговара на укажувањата на Комисијата за
назначување на ново службено лице, бидејќи евидентираното
тврди дека повеќе не ја обавува оваа обврска.

- Идентичен е случајот и со Бирото за стопански недоволно
развиените подрачја каде лицето за контакт веќе одамна го има
напуштено Бирото и обавува други работни задачи во локалната
самоуправа.

Како и во претходната извештајна година, а во функција на
поголема транспарентност и поедноставување на постапката за
евидентирање и одговарање на барањата, министерствата за
образование и наука и за здравство, Општина Кисела Вода,
Агенцијата за катастар на недвижности и други во различни
сектори, служби или одделенија имаат назначено повеќе лица за
посредување со информации од јавен карактер.

Поинаква практикуваат, но пак согласно Законот, во
министерствата за правда, за животна средина и просторно
планирање со повеќе органи во состав, во Агенцијата за развој и
поттикнување на земјоделството, во ЈП за стопанисување со
станбен и деловен простор, во ЈП “Македонски шуми”, во
Управата за јавни приходи со повеќе одделенија, ингеренциите да
посредува со информациите од јавен карактер му се доверени на
едно службено лице.

4.1.3 Нецелосни извештаи и евидентирани
неправилности

Одредени иматели на информации и во овој извештаен
период го запазија законскиот рок за доставување на годишниот
извештај, но не и обврската во истиот да презентираат реална
слика за имплементацијата на слободниот пристап на
информации од јавен карактер, од нивниот домен на работа.
Поради нецелосни, или комплетно невалидни и погрешно
презентирани податоци, овојпат Стручната служба на Комисијата
не ги зеде предвид извештаите на 14 институции, што е за 40
отсто помалку за разлика од минатата година.

Ваквиот, условно речено напредок се должи на зголемената
ефикасност кај службените и одговорните лица и посериозниот
пристап кон материјата регулирана со Законот, пред се на
правилното евидентирање на примените и на одговорените
барања  доставени од правни и физички лица.
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Но, по обработката на извештаите на имателите, паѓа во
очи, а воедно и загрижува сознанието дека некои иматели чии
службени лица посетувале и обука, во континуитет доставуваат
невалидни годишни извештаи кои што се верна копија на
извештаите од претходните календарски години, само со
изменети бројки.

Така на пример, Меѓуопштинскиот центар за социјална
работа од Кавадарци презентира детален табеларен приказ за
неколку илјади, наводно примени барања по основ на Законот.
Ако се анализираат барањата може да се заклучи дека станува
збор за барања кои произлегуваат од законските обврски и од
делокругот на работата на институцијата, а по ниту еден основ
неможат да се третираат како барања по слободен пристап.

Во оваа категорија на невалидни и нецелосни, исто како и
минатата година, се вбројува извештајот добиен од Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување. Во него, ниту еден дел не
може да се смета како извештај подготвен по однос на Законот.
Од преку 500 барања за информации, прикажани во извештајот
се гледа дека се работи за преписката на Фондот со државни,
судски и други институции по однос на остварувањето на
законското пензиско и инвалидско осигурување, за нерегулиран
работен стаж, пресметки за наплата на придонеси на вработени,
барања за пресметки по пресуди и друго.

- Педагошкиот факултет од Битола преку својот Годишен
извештај до Комисијата прикажува дека примил седумдесетина
барања од различни субјекти, за добивање на информации од
јавен карактер. Од кусиот опис на барањата содржани во
образецот на Годишниот извештај, излегува дека државни органи
како што се министерствата за образование и наука, за финансии,
за внатрешни работи, Заводот за статистика, Инспекторатот за
труд и социјална политика како и некои судски органи со оваа
институција кореспондирале исклучиво по основ на Законот.

- Карактеристичен пример за невалиден годишен извештај
по содржината претставува и извештајот на ОУ„Гоце Делчев„ од
Општина Илинден. Имено, службеното и одговорното лице
образецот кој на сите иматели им беше доставен во пресрет на
подготовката на нивните извештаи, го третираат како барање
упатено до нив од страна на Комисијата. Исто така, во извештајот
на оваа образовна институција барањата од страна на родители
за корекција на оценки по одделни предмети се евидентирани
како барања по основ на Законот.

- Јавното претпријатие за стопанисување со спортски
објекти „Мито Хаџивасилев-Јасмин„ од Кавадарци достави
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податоци за 16 барања кои што се однесуваат за одредување на
термини и давање согласност за одржување на концерти, турнири
и за спортски натпревари.

- АД за осигурување „Винер-Виена Иншуренс Груп„ од
Скопје, во својот извештај прикажува дека во 2009 година до него
се поднесени 297 барања од нивни осигуреници или оштетени
лица за достава на одредени лични податоци, врзани со
настанати сообраќајни незгоди и други барања упатени на адреса
на други  институции, приватни лица и државни органи, кои не се
поднесени согласно Законот.

4.1.4 Самоизземање од Законот

Раководејќи се од членот 3 алинеја 1 од Законот во кој е
наведено дека иматели на информации се органите на државната
власт и други установи и институции утврдени со закон, органите
на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје,
јавните установи и служби, јавните претпријатија и  правни и
физички лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен
интерес утврдени со закон , а имајќи го предвид и мислењето  на
домашните и странските експерти од оваа област, на стартот на
имплементацијата на Законот, Комисијата подготви и објави листа
на иматели на информации која постојано се надополнува и
менува.

Меѓутоа, повеќе институции од Листата на иматели во
групата правни и физички лица кои вршат јавни овластувања,
индивидуално или пак преку здруженијата на професии во кои
дејствуваат, и во 2009 година до Комисијата доставија барања за
нивно изземање, односно бришење од листата на иматели. Ваков
став зазедоа Здружението на банкарство при Стопанската комора
на Македонија, акционерски друштва, некои осигурителни
компании и брокерски куќи, како и дел од провајдерите кои нудат
пакети од фиксната телефонија, дигитална и кабелска телевизија
и интернет услуги.

При утврдувањето на Листата на имателите на информации,
Комисијата се раководеше од наведениот член од Законот, како и
од мислењето на домашните и странските експерти од оваа
област.

Имено, при имплементацијата на Законот, токму оваа негова
одредба предизвика разногласие и поларизирани мислења при
толкувањето односно дефиницијата на поимникот “имател на
информации“.
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Од тие причини, во изминатиот временски период,
Комисијата беше иницијатор, организатор или соорганизатор на
бројни советувања, работилници и семинари на кои основна тема
на расправа и толкување беа повеќе одредби од Законот кои во
пракса предизвикуваа одредени нејаснотии и потешкотии, а меѓу
кои секако и спомнатата одредба од член 3 алинеја 1 од Законот
(иматели на информации).

На овие средби беа повикувани и активно учествуваа
експерти од оваа област од Правниот факултет во Скопје,
истакнати судии, адвокати, претставници на други комисии од
земјите во регионот, претставници на невладиниот сектор од
Република Македонија, но и пошироко кои се занимаваат со
слободниот пристап, но и претставници на иматели на информаии
од сите сфери на живеење, меѓу кои претставници на банки,
осигурителни куќи, политички партии и слично.

Од ваквиот тип на средби на кои се филтрираа различити
толкувања на Законот во пракса се случи до Комисијата како
иматели на информации да се јават и некои банки, ревизорски
куќи, осигурителни компании, политички партии и др.

За имателите кои не беа јасно дефинирани во наведениот
член, Комисијата тргнуваше од тоа дали физичкото или правното
лице врши дејност од јавен интерес или обавува јавни
овластувања.

При утврдувањето на Листата на иматели, Комисијата
тргнува од матичниот закон односно законот кој претставува lex
specialis во работењето на правното лице.

Поаѓајќи од обврската еднаш годишно да објавува Листа на
иматели од јавен карактер, која согласно Законот може да трпи
измени (се дополнува и брише),   Комисијата им посвети  посебна
седница, на поднесените барања од спорните иматели, со цел
конечно да се надмине досегашното разногласие и поларизирани
мислења. Имајќи ги предвид нивните матични закони- Комисијата
преоцени дека банките, осигурителните друштва, брокерските
куќи, интернет и кабелските оператори, акционерски друштва и
некои други институции, не се иматели на информации од јавен
карактер, и истите ќе бидат избришани од Листата на имателите
на информации.

5. Едукација и обуки

Комисијата во соработка со Македонски институт за
медиуми, од почетокот на јануари до крајот на април 2009 година,
продолжи со реализацијата на останатите 17 дводневни обуки, од
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вкупно планираните 50 (во периодот септември 2007-2009
година), наменети за службените лица кај имателите на
информации од јавен карактер. Реализацијата на овие едукативни
средби беше во рамките на проектот: “Техничка поддршка и
подигнување на свеста за примената на Законот за слободен
пристап до информациите од јавен карактер“ финансиски
поддржан од Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика
Британија и Северна Ирска во Република Македонија.

Како целна група на обуките беа опфатени главно лицата
задолжени за посредување со информации од јавен карактер кај
имателите на информации од: државните институции; судската
власт; општините во Република Македонија; здравствените
институции; јавните перетпријатија и установи; правни и физички
лица кои вршат дејност од јавен карактер и образовни институции.

Од вкупно одржаните 17 обуки, по претходно попдготвената
програма и динамика, 10 беа одржани  во Скопје, а останатите 7
во регионалните центри: Пробиштип, Крива Паланка, Битола,
Кратово, Делчево, Берово и Прилеп на кои присуствуваа и
службените лица од други општини кои гравитираат кон овие
центри.

Со завршувањето на обуките, што беа носечки столб и
мошне значаен дел од Проектот, бројот на лицата задолжени за
посредување со информации од јавен карактер кои присуствувале
на едукативни средби достигна 800 од 1195 вкупно дотогаш
регистрирани  на листата на Комисијата. Разликата меѓу двата
броја се должи на неоправданото отсуство на некои службени
лица, кои од страна на Комисијата беа навремено и уредно
поканети.

При промоцијата на слободниот пристап, на обуките
посебено внимание беше ставено на начините за постапување по
барањата, како и за подобрување на комуникацијата меѓу
барателите и имателите на информации.

Во текот на септември 2009 година, во регионалните
општински центри Битола, Штип и Скопје се одржаа еднодневни
едукативни средби со новинари од електронските и печатените
медиуми на тема: “Слободниот пристап до информациите од
јавен карактер и заштитата на личните податоци“. На
работилниците присуствуваа и новинари од околните градови.

Претставниците на медиумите беа информирани и детално
запознати со можностите за поедноставно и поефикасно
добивање на информации од јавен карактер, кои би биле во
функција на информирањето на јавноста за одредени теми и
состојби во Република Македонија. Едукативните средби, меѓу
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другото, беа и во функција на    обезбедување на медиумска
помош во кампањата за издигнување на свеста како и
поконкретно запознавање и едукација на граѓаните за нивното
законско право за слободен пристап до информациите од јавен
карактер.

Во текот на 2009 година, со официјална покана, член на
Комисијата, учествуваше на редовните обуки што ги
организираше Академијата за обука на судии и обвинители на кои
присуствуваа различни целни групи (обвинители, судии,
секретари на судови, лица задолжени за посредување со
информации од јавен карактер, лица задолжени за односи со
јавноста) на тема „ Пристап до информации и примена на Законот
за слободен пристап до информациите од јавен карактер и
Законот за заштита на личните податоци“.

5.1 Јавност во работата на Комисијата

Во текот на 2009 година Стручната служба и Комисијата
посебно внимание посветија на активностите за запознавање на
јавноста со остварувањето на правото на слободен пристап до
информациите од јавен карактер, како и на давањето помош
околу примената на Законот на органите и интституциите кои
вршат јавни овластувања.

Комисијата, самостојно или во соработка со други
институции, во извештајниот период реализираше повеќе
трибини, конференции, тркалезни маси и слични собири на кои
акцентот беше ставен на проблематиката која се однесува на
пристапот до информациите од јавен карактер.

- Во функција на подготовка на измените и дополнувањата
на Законот, во организација на Комисијата и  Државниот управен
инспекторат, во Скопје се одржа еднодневна работилница на тема
„Правото на надзор“. Покрај претставници од Министеството за
правда на работилницата учествуваа и претставници од
Генералниот секретаријат на Владата, универзитететски
професори-експерти од споменатата област,  претставници од
невладиниот сектор, од Мисијата на ОБСЕ и Амбасадата на
Велика Британија во Македонија.

- Комисијата во соработка со Македонскиот институт за
медиуми (МИМ), во мај 2009 реализираше тркалезна маса на
тема „Пристапот на медиумите до информациите од јавен
карактер“. На тркалезната маса пред претставници од печатените
и електронски медиуми во Македонија, се обратија:  експерт од
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областа на слободниот пристап до информации за медиумите од
Кралството Холандија, помошник министер за култура, надлежен
за медиуми и слободен пристап во Црна Гора, новинар и директор
на Радио „Скала“ од Котор и адвокат на НВО „Програма за
пристап до информации“ од Бугарија.

На овој настан беше промовирана и публикацијата
„Пристапот до информации од јавен карактер е слободен“
подготвена од страна на Комисијата во соработка со МИМ, а
финансиски поддржана од Амбасадата на Велика Британија во
Република Македонија. Публикацијата печатена на македонски и
на албански јазик е со едукативна содржина соглано Законот,
лесно применлива и е наменета за пошироката јавност во
земјава.

- Претставник на стручната служба на Комисијата во јули,
учествуваше на тркалезната маса  на тема “Дали новите
технологии го поттикнуваат активното граѓанско учество?“
одржана во рамките на Проектот за децентрализирана соработка
меѓу Долна Нормандија и Македонија.

На оваа средба како успешен пример во примената на
модерните информатичко-комуникациски технологии беше
посочена веб страната www.komspi.mk на Комисијата, која
овозможува брз електронски пристап до податоците за имателите
на информации, формуларите за поднесување барања, жалби, а
се со цел физичките и правни лица полесно да го остваруваат
своето право на слободен пристап до информации од јавен
карактер.

- Во организација на Комисијата  и МИМ, во јули 2009 година
се одржа завршната конференција од проектот„ Техничка
поддршка и подигнување на свеста за примената на Законот за
слободен пристап до информациите од јавен карактер“,
имплементиран со финансиска поддршка од Британската
амбасада во Скопје.

Притоа беше промовирана и публикација „Примери од
досегашната работа на Комисијата“ во која за првпат се
публикувани автентични решенија и заклучоци донесени од
страна на Комисијата во периодот од примената на Законот во
2006 до 2009 година .

- Во Клубот на пратениците, на 1 септември 2009 година,
Комисијата ја одбележа тригодишнината од примената на Законот
за слободен пристап до информациите од јавен карактер. За
службените лица, претставниците на невладиниот сектор и
медиумите беше подготвена Информација со пресек на

www.komspi.mk
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реализираните активности во трите изминати години од
имплементацијата на Законот.

По тој повод во дневните весници „Вест„ и „Лајм„ (на
албански јазик) во тираж од околу 50.000 примероци беше
инсертиран флаер во кој на сублимиран начин е одсликана
целокупната постапка од поднесувањето на барењето па се до
можноста за поведување на управен спор.

- Во работна посета на Комисијата, на крајот на септември
2009 година, престојуваше помошникот министер за култура,
спорт и медиуми во Владата на Црна Гора, надлежен за медиуми
и слободен пристап до информации од јавен карактер.

- Учество на членови на  Комисијата и нејзината стручна
служба на еднодневната обука наменета за второстепените
комисии, како самостојни органи на државната управа, што
согласно зацртаната годишна програма во септември ја
реализираа претставници на Државниот управен инспекторат.
Акцентот на еднодневната обука беше ставен на новините и
обврските на органите и државните службеници кои
произлегуваат од имплементацијата на новото управно
законодавство.

- Комисијата, Фондацијата Институт отворено општество
Македонија, Македонското здружение на млади правници и
Младинскиот образовен форум, одржаа заедничка прес
конференција посветена на 28 септември- Меѓународниот ден за
слободен пристап до информации, чие што одбележување
насекаде во светот се одвива под мотото „Имам право да знам“.

- Согласно своите надлежности Комисијата даде свој
конкретен придонес и активно учествуваше во текот, подготовките
и донесувањето на Законот за изменување и дополнување на
Законот за слободен пристап на информациии од јавен карактер.
Во текот на годината имаше повеке средби, работилници,
размена на искуства и мислења со релевантни чинители во оваа
сфера.

Имено, Законот донесен во 2006 година е од поновите
правни акти во Република Македонија, заради реализирање на
начелото на транспарентност во јавната администрација, но и
заради хармонизација на домашното со европското
законодавство. По неговата тригодишна примена, во Комисијата,
а и пошироко беа детектирани повеќе недостатоци и правни
празнини околу роковите за постапување, тестот на штетност,
дефинирање на статусот на Комисијата, како и неусогласеноста
со Законот за општа управна постапка и со Законот за прекршоци.
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Заедно со Комисијата иницијатор на овие активности беше
Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, претставници од
невладиниот сектор-Фондација Институт отворено општество-
Македонија, Правниот факултет и Министертвото за правда. Сето
ова резултираше со донесување на измените и допонувањата на
Законот во Собранието на Република Македонија. (Законот е
донесен на  12 јануари а ќе започне да се применува од 1 јуни
2010 година).

Комисијата по барање на Министерството за правда достави
свои согледувања, мислења и сугестии за работната верзија на
Законот за инспекциски надзор. Оваа активност започна во
декември 2009 а завршницата на предлогот беше во јануари 2010
год,

5.2 Веб страница

Како во претходните, така и во календарската 2009 година
порталот на Комисијата www.komspi.mk претставуваше моќна
алатка за реализација на главните зацртани цели:

- промоција на уставно загарантираното право на слободен
пристап до информациите од јавен карактер;

- поддршка на процесот на имплементација на Законот и
- едукација на двете целни групи на посетители,

барателите од една страна и имателите на информации од јавен
карактер од друга страна.

Во тој контекст посебен акцент како и претходно, беше
ставен на визуелната прегледност, содржината, квалитетот и
бројот на информациите, со цел да се привлече вниманието на
корисниците на веб страната.

Во извештајниот временски период осумте главни линкови
во кои, по дејност се внесени и распределени имателите на
информации, беа поделени во повеќе подлинкови кои попрецизно
ја дефинираат нивната дејност. Со ваквиот начин на
реорганизација на листата на иматели, се овозможува
поедноставно пребарување, односно полесен пристап до
податоците за бараната институција.

Освен секојдневното ажурирање на Листата на иматели која
во овој период доживеа значителни промени особено од аспект на
новоназначени службени лица во некои институции и органи, веб
страната беше збогатена и со неколку нови банери со кои се
овозможува електронски пристап до публикациите подготвени и
издадени од страна на Комисијата.

www.komspi.mk
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На  прегледно место во електронска форма се поместени:
брошурата „Информациите од јавен карактер се за давање, а не
за чување“ прирачникот „Пристапот до информациите од јавен
карактер е слободен“, како и публикацијата „Примери од
досегашната работа на Комисијата“ во која е содржан пресек на
најкарактеристичните предмети по кои решавала Комисијата.

Во функција на целосна транспаретност во работењето на
Комисијата е и поставениот „банер“-Резултати од Проектот
“Техничка помош и подигнување на свеста за примената на
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер-
септември 2007- септември 2009„ реализиран со финансиска
поддршка од Британската амбасада во Република Македонија.

На крајот на месец јуни, Комисијата  го промовираше
поставувањето на трет јазик, албанскиот на веб страната (покрај
на македонскиот и на англискиот јазик), чија основна цел е да
помогне во натамошното анимирање и олеснување на граѓаните
Албанци во Република Македонија, за користење на новото
демократско право загарантирано со Уставот, за полесно да
дојдат до потребната информација, пример што беше поздравен
и од претставници на меѓунаридната заедница.

На промоцијата покрај службените лица за посредување до
информации од јавен карактер, присуствуваа експерти од оваа
област и потпретседателот на Собранието на Република
Македонија.

Од средината на 2009 година на веб страната како новина
периодично се поставува анкетно прашање преку кое
посетителите можат да го изнесат својот став во врска со одделни
теми од сферата на Законот. Во овој извештаен период за 2009
година граѓаните можеа да се произнесат по следниве прашања:

1. Дали Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер влијае врз намалувањето на корупцијата ?

Да = 62
Делумно = 17
Воопшто не влијае = 39
Немам став = 12

2. Дали сте запознаени со Законот и надлежностите на
Комисијата?

Да - 58
Не - 63
Делумно - 22
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3. Дали досега сте ја искористиле можноста да барате и да
добиете информации повикувајќи се на Законот?

Повеќепати - 32
Еднаш - 44
Нитуеднаш - 83

4. Сметате ли дека постапката за пристап до информации од
јавен карактер е сложена, а роковите за одговор се долги?

Да - 91
Не - 41
Незнам - 35

5. Дали при поднесување на барање за пристап до информации
од јавен карактер било побарано од Вас да го образложите
барањето?

 Да - 66
 Не - 82

6. Дали секоја информација мора да биде достапна за
барателите?

Да - 89
Не - 36
Не знам - 24

Посетеноста на веб страната во однос на претходната
извештајна година е значително поголема и бележи од 150 до 250
посетители дневно, додека вкупниот број на посети заклучно со
31 декември 2009 година изнесува 135.000.

5.3 Меѓународна соработка

На VI-та Меѓународна конференција на комесари за
информации во Осло, Норвешка, (ICIC 2009) свое присуство и
активно учество имаше претседателот на Комисијата. На оваа
Конференција учествуваа претставници на повеке земји во светот
а се расправаше на темите:

-Пристапот до информации за животна средина
-Ставовите на јавните власти кон пристапот до

информациите
-Финансиската криза и улогата на слободата на

информирањето
-Предизвици и можности на новите информациски

технологии
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Конференцијата даде можност за зајакнување на
соработката на регионално и светско ниво при спроведувањето на
законите за пристап до информациите и размена на искуства
околу новите предизвици и прашања од оваа сфера.

Во рамки на регионалната соработка на планот  на
слободниот пристап до информации од јавен карактер меѓу
Македонија и Црна Гора и взаемните искуства на тој план беше
публикувана книгата “Слободен пристап до информации-
компаративни искуства“. Книгата е печатена двојазично,
македонски и црногорски, во тираж од 300 примероци. Проектот
Комисијата го реализираше во соработка и  финансиска поддршка
на Министерството за култура-Сектор за слободен пристап на
Република Црна Гора.

6. Буџет

Комисијата, како и сите други биџетски корисници, но и
согласно член 30 став 2 од Законот, до Министерството за
финансии достави предлог за изготвување на Буџетот за 2009
година, со кој од надлежните институции беше побарано
зголемување на финансиските средства кај ставката-стоки и
услуги со детално образложение.

Имено, причините за барањето за драстично зголемениот
буџет на Комисијата за 2009 година, особено,  на контото 421 се
темели на Одлуката за оснивање на Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“, бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01,
30/01, 21/02, 69/03 и 147/07).

Според оваа Одлука, Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија до Комисијата за заштита
на правото за слободен пристап до информациите од јавен
карактер достави Договор за вршење општи и заеднички работи и
услуги и Уредба за условите и начинот на извршување на
услугите. Согласно член 10 од Договорот Комисијата се обврзува
во Буџетот на Република Македонија во сопствениот раздел да
обезбеди средства за надомест на комуналните и другите услуги
почнувајќи од 1 јануари 2009 година. Ова подразбира дека
почнувајќи од почетокот на 2009 година Комисијата од
сопствениот буџет го плаќа надоместокот за електрична и
топлотна енергија, трошоци за ѓубретарина, трошоци за вода и
трошоци за писмоносни услуги. И покрај прецизно
предвидените износи за овие услуги, на Комисијата не го
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доби бараниот износ за што сведочат и месечните извештаи
за нереализирани обврски, редовно доставувани до
Министерството за финансии.

Во календаската 2009 година, Комисијата со одобрениот
и двата ребаланса на Буџетот со тешкотии ги реализира
зацртаните, но и дополнително поставените нови обврски што
произлегуваат од законските надлежности за афирмирање на
слободниот пристап до информации до јавен карактер, како што е
медиумската презентација на Законот, објавување на листата на
имателите во медиумите   издавање публикации, билтени или
брошури, освен оние што беа реализирани со донаторска
поддршка.

Заради однапред утврдениот Буџет, драстично намален во
споредба со 2008 година, Комисијата беше принудена и успеваше
некако да  се вклопи во рамките на претходно планираните
финансиски средства, водејќи сметка да не се наруши процесот
на нејзиното функционирање. Со крајно рестриктивно и
планско подмирување на достасаните обврски Комисијата
2009 година, која е предмет на овој Годишен извештај, ја
заврши со неподмирени обврски во износ од околу 900.000,00
денари, за комунални и договорни услуги. Па сепак и покрај се
Комисијата ги изврши сите свои  законски обврски и надлежности,
за што сведочи и овој извештај.

Реализацијата на овие средства беше пренесена врз
Буџетот за 2010 година, кој во споредба со 2009 година е уште
помал.

БУЏЕТ ВКУПНО Плати, наемнини и
надоместоци Стоки и услуги

2007 15.676.000,00 10.545.000,00 5.222.000,00
2008 15.500.000,00 10.500.000,00 4.940.000,00
2009 16.373.000,00 10.993.000,00 5.220.000,00

Ребаланс 14.611.000,00 10.799.000,00 3.654.000,00
2010 12.245.000,00 9.035.000,00 3.210.000,00

Табела 8 Буџетот на Комисијата по години


