
 

 
 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 
 

 

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, март 2016 година 



2 

 

ПРЕДГОВОР 

 

 Извештајот што е пред Вас почитувани, претставува сублимат од 

работењето на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер ( Во понатамошниот текст Комисијата) за 

2015 година. 

 Распределено во 9 глави, преку споредбени анализи, констатации и 

согледувања за остварувањата, заложбите и насоките за идното делување на 

Комисијата, преку нумерички и други показатели ја прикажавме активноста 

и имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од 

јавен карактер во 2015 година на сите иматели на информации од јавен 

карактер, со сите воочени слабости и добри практики од овој извештаен 

период. 

 

 Глава 1 - Надлежности на Комисијата, утврдени во член 32 од 

Законот; 

 Глава 2 - Одлучување по жалби, законска обврска на Комисијата, во 

која се опфатени податоци за бројот на жалбите поднесени против 

имателите на информации, преглед на решените предмети, детален 

опис на структурата и карактерот на жалбите, како и показатели за 

состојбата на предметите по тужби; 

 Глава 3 - Спроведување и искуства од примената на Законот, 

молкот на имателите- најчеста причина за поднесување на жалби и 

анализа на тестот на штетност; 

 Глава 4 - Листа на иматели на информации, прецизна евиденција за 

бројот и дејноста на имателите на податоци за поднесени годишни 

извештаи од страна на одговорните лица, прикажаниот број на примени 

и одговорени барања, како и соработката со службените лица и 

нивниот пристап во обработката и пополнувањето на Годишните 

извештаи; 

 Глава 5 - Јавност во работата, промоција на проблематиката од 

сферата на слободниот пристап до информациите ; 

 Глава 6 - Веб локација на Комисијата, транспарентно се објавуваат 

сите податоци врзани за нејзината дејност и работење; 
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 Глава 7 - Обуки и едукација, даден е пресек на континуираната 

заложба за едукација и подигање на јавната свест на службените лица и 

информираноста на граѓаните; 

 Глава 8 - Меѓународна соработка, во фокусот е остварената и 

договорената меѓународна и билатерална соработка, преку 

потпишување на Меморандуми со сродни институции и други 

поддржувачи на имплементацијата на Законот, заеднички активности 

со Европската Комисија преку инструментот TAIEX; 

 Глава 9 - Администрација, човечки ресурси и Буџет е опфатена 

кадровската екипираност и структура на вработените во Секретарјатот, 

како и буџетската анализа. 

ВОВЕД 

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер  го подготви 10-от по ред Годишен извештај 

од донесувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер. Во септември оваа година Комисијата ќе го одбележи 10 

годишниот јубилеј од своето постоење, но и од ползувањето на правото за  

пристап до информации од јавен карактер кое произлегува од Уставот на 

Република Македонија. Со право може да се рече дека овој закон е многу 

значаен, па дури и неопходен, бидејќи придонесува за поголема 

институционална отчетност пред граѓаните.  

Во своето досегашно функционирање, Комисијата успеа да надмине и да 

елиминира најголем број на институционални препреки кога станува збор за 

правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ако во 

првите години само малкумина беа слушнале за ова право, денес се повеќе и 

повеќе граѓани од Република Македонија повикувајќи се на Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер, ги користат бенефитите 

кои тој ги нуди. Со перманентна помош на Секретаријатот на Комисијата се 

овозможува  поголем број  граѓани да ги имаат во свои раце информациите 

кои се предмет на нивен интерес.        

 Во досегашното постоење до Комисијата се доставени вкупно 5.916 

жалби, изјавени против имателите на информации, било на централно или 

локално ниво, што воопшто не е занемарлива бројка, туку е уште еден 

показател повеќе дека остварувањето на ова уставно загарантирано право 

придонесува за потранспарентни и поотчетни институции. И во текот на 2015 

година Комисијата продолжи со обуки и други видови едукативни средби 

наменети не само за службените лица, туку и за одговорните лица, односно 
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носители на раководни функции во институции. Со одржаните обуки беа 

опфатени над 200 лица. Исто така, и во годината што е предмет на 

Извештајот, врз основа на Меморандумот за соработка со ОБСЕ, продолжи 

едукацијата на службените лица во единиците на локалната самоуправа на 

целата територија на Македонија.  

  Ако во сите претходни години подносители на најголемиот број жалби 

беа здужениа на граѓани и фондации, за  2015 година може да се каже дека 

таквата слика е изменета. Во овој извештаен период значително е зголемен 

бројот на жалбите поднесени од страна на физички лица.    

 Овој податок треба да радува, но и да биде уште поголем предизвик за 

во иднина, бидејќи интенција на Комисијата е ова право што повеќе и 

почесто да се користи од страна на граѓаните.      

 Фактот што и бројот на жалбите  изјавени од страна на новинари во 

2015 година е зголемен, претставува своевидна сатисфакција и доказ дека 

реализираните обуки од страна на Комисијата,  даваат и конкретни резултати.

 Инструментот TAIEX на Европската Комисија, кој претставува многу 

битна алатка, Комисијата го користеше за размена на искуства со државите 

членки на Европската Унија, реализирајќи студиски посети и работилници со 

европски експерти.         

 Комисијата активно со своите преставници учествува во иницијативата  

Отворено владино партнерство, а во нејзини рамки се подготвуваат и нови 

измени и дополнувања на Законот, се со цел слободниот пристап да биде по- 

ефективен и попрагматичен.        

 Имајќи го во предвид сето ова, Годишниот извештај претставува  одраз 

на постигнатото на планот на слободниот пристап до информации од јавен 

карактер, но и на визијата за тоа во кој правец треба да се движи Комисијата 

за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер во наредната деценија. 

 

1. НАДЛЕЖНОСТИ НА КОМИСИЈАТА 

 Комисијата е независен државен орган, кој работи и донесува одлуки 

во согласност со надлежностите утврдени во член 32 од Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер. 

 Комисијата за својата работа одговара пред Собранието на Република 

Македонија, до кое поднесува Годишен извештај. 

 Комисијата е составена од претседател, заменик на претседателот и три 

члена кои функцијата ја извршуваат професионално, со мандат од 5 години, 

со право на повторен избор. 
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 Согласно надлежностите утврдени со Законот, Комисијата одлучува по 

жалби против решение и заклучок со кои имателите на информацијата го 

одбиле 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; врши едукација на имателите и барателите 

за постапката по барањата за слободен пристап до информации од јавен 

карактер; соработува со Меѓународни организации и со институции на 

другите земји од областа на слободниот пристап до информации од јавен 

карактер; подготвува Предлог Буџет на Комисијата и врши други работи 

согласно Законот.  

2. ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

Комисијата како второстепен орган 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. 

Право на Жалба согласно Законот има само барателот кој поднел 

писмено барање за пристап до информации од јавен карактер.  

Жалбата, согласно Законот, може директно да се поднесе 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 рок од три дена треба да се 

произнесе по истата и до Комисијата да ги достави сите списи во врска со 

предметот. До Комисијата, како второстепен орган кој одлучува по жалбите 

од барателите на информации, во текот на 2015 година поднесени се вкупно 

960 жалби. 

Во извештајната 2015 година се забележува незначително зголемување 

на поднесените жалби- 960, во споредба со 2014 година кога до Комисијата 

беа поднесени 849 жалби.  

  Доколку ја следиме бројката на поднесените жалби по месеци, 

состојбата  е следна: во месец јануари се поднесени 27 жалби, февруари- 295, 

март- 27, април- 25 мај- 30, јуни- 159, јули- 24, август- 268, септември- 8, 

октомври- 43, ноември- 21 и во месец декември 2015 година- 33 жалби. 
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Графикон 1: Број на поднесени жалби по месеци 
 

Од вкупниот број на жалби евидентирани во Комисијата, 356 се 

изјавени од физички лица, што претставува двојно зголемување во споредба 

со 2014 година кога беа поднесени 136 жалби. Што се однесува до наведената 

бројка на изјавени жалби од страна на физички лица, таа покажува дека, и 

покрај сите напори вложени од страна на Комисијата за подигнување на 

свеста кај граѓаните околу остварувањето на ова основно човеково право, се 

уште е незадоволителна (и покрај зголемениот број) во однос на бројот на 

жалби поднесувани од здруженија на граѓани и фондации.  

Што се однесува на споменатите Здруженија на граѓани и фондации, 

тие поголемиот број од вкупно поднесените 604 жалби до Комисијата, ги 

имаат доставено во месец февруари, јуни и август. Како најчести 

подносители се појавуваат Младински образовен форум со 295 жалби, 

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените- ЕСЕ 

Скопје со 268 и 159 жалби од новинари, односно од Центар за истражувачко 

новинарство СКУП- Македонија, Балканска истражувачка репортерска 
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Графикон 2.1: Компаративен број на поднесени жалби од граѓаните 

 

 
            

Графикон 2.2: Број на поднесени жалби од граѓаните 
 

   

Според содржината на жалбите евидентирани во Комисијата, во 2015 

година 874 жалби се поднесени поради молчење на имателите на 

информации, односно поради непостапувањето на имателите на информации 

по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер во 

законски предвидениот рок од 30, односно 40 дена.  

Против одговор на имателите на информации од јавен карактер, 

барателите на информации до Комисијата поднеле 57 жалби, следат 21 жалби 

изјавени против решенија на имателите на информации за одбивање на 

пристапот до бараната информација, 4 жалби се поднесени против 

известување и 4 жалби против заклучок на имателите на информации. 
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       Графикон 3: Компаративни податоци на поднесени жалби по години 

25

439

496

960

42

408

399

849

26

337

213

564

442

1225

35

102

272

409

74

179

282

540

23

162

151

340

28

427

214

670

16

103

211

330

2

8

19

29

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Пренесени во 2016 
година 

Заклучоци

Решенија

Жалби

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

72

711



9 

 

2.1.  Решени предмети и нивна структура 

 

Во извештајниот период, Комисијата одржа 23 седници на кои 

постапувајќи по поднесените жалби, согласно Законот, донесе 496 решенија 

и 439 заклучоци, додека 25 жалби се пренесени за постапување во 2016 

година, бидејќи се примени пред истекот на годината.  

Во однос на решените предмети и нивната структура, состојбата е 

следна: 

- 340 решенија со кои жалбата се уважува и се задолжува 

имателот да ја даде бараната информација; 

- 63 решенија со кои жалбата се одбива како неоснована; 

- 61 решенија со кои жалбата се отфрла како недопуштена; 

- 32 решенија со кои жалбата се уважува и предметот се враќа на 

повторно постапување пред првостепениот орган; 

- 316 заклучоци со кои постапката по жалба се запира поради 

доставување на бараната информација; 

- 119 заклучоци со кои постапката по жалба се запира поради 

повлекување на жалбата;  

- 4 заклучоци со кои постапката по жалба се спојува во еден 

предмет. 
 

 
 

Графикон 4: Решени предмети и нивна структура 

Со оглед на 340 донесени решенија  со кои се уважува жалбата и се 
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316 заклучоци за запирање на постапката  по жалба поради доставување на 

бараната информација, произлегува дека Комисијата во 72%  во однос на 

вкупниот број поднесени жалби донела позитивна одлука за барателите,  

но сепак барателите во поголемиот број на случаи ги добиле бараните 

информации со посредување на Комисијата и после законски предвидениот 

рок, што пак упатува на констатација за неспроведување на постапката по 

барањата согласно роковите предвидени во Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер. 

За ангажманот и работата на Комисијата во спроведувањето на Законот 

потврдува и фактот дека и оваа година имаме баратели кои по е-маил 

изразуваат благодарност до Комисијата за добиените информации. 
 

2.2.  Жалби поднесени против имателите на информации 
 

Според податоците на Комисијата, може да се заклучи дека поголемиот 

број на жалби се изјавени против: 

- државни институции- 522; 

- здравствени организации- 212 

- општини- 131;  

- образовни институции- 33; 

- јавни претпријатија и установи-22 

- правни и физички лица кои вршат јавни овластувања- 20; 

- судска власт- 17, и 

- правни субјекти кои не се иматели- 3 
 

 

 
 

Графикон 5: Жалби поднесени против иматели на информации      
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Правни и физички лица кои вршат јавни 
овластувања

Јавни претпријатија и установи

Образовни институци

Општини 

Здравствени организации

Државни институции

3

17

20

22

33

131

212

522
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2.2.1 : Карактер на поднесени жалби 
 

Комисијата констатира дека во предметниов извештаен период 

најголем број од поднесените жалби се изјавени против: Министерствата за : 

транспорт и врски, образование и наука, локална самоуправа, здравство, 

финансии, култура, труд и социјална политика и за правда, Државната 

комисија за спречување на корупцијата и Собранието на Република 

Македонија. Незанемарлив е бројот на поднесени жалби против јавните 

претпријатија (предничат ЈП МРТ и ЈП Македонска радиодифузија), јавните 

здравствени установи (центри, болници), подрачните единици на Агенцијата 

за катастар на недвижности, Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, Фондовите за здравствено осигуривање и 

за пензиско и инвалидско осигурување, општините (најчесто до Чаир, 

Битола, Куманово, Центар...), Регулаторната комисија за енергетика и Бирото 

за јавни набавки. 

Комисијата и покрај извршените бројни обуки и работилници наменети 

за одговорните и службените лица кај имателите на информации, констатира 

дека одново како најчеста причина за поднесување на жалби до Комисијата 

се наведува молкот на администрацијата, односно нејзино непостапување во 

законски определениот рок за одговарање по барањата за пристап до 

информации од јавен карактер. Исто така, жалби се поднесуваат поради 

незадоволство на барателите од добиени одговори и известувања од 

имателите на информации, како и од добиени решенија и заклучоци за 

прекинување на постапката, кои не ретко се донесувани спротивно на 

законските норми. Голем број жалби до Комисијата се поднесени и поради 

штури, или нецелосни одговори на барањата за пристап до информации од 

јавен карактер. 

Не е изменета ниту структурата на поднесувачи на жалби. Слично како 

и во претходните извештајни периоди, и во текот на 2015 година најголемиот 

број на жалби до Комисијата се поднесени од страна на правни лица (604), 

односно од здруженијата на граѓани и фондации, кои се жалат поради 

молчење на администрацијата и недобивањето на бараните информации во 

законски предвидениот рок. Бројот на донесени заклучоци од страна на 

Комисијата (439) за запирање на постапката поради повлекување на жалбата, 

или поради добиен одговор по законски предводениот рок, покажува 

своевидно „опуштање“ на имателите на информации во однос на постапката 

по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер.  

Образложенијата во најголемиот број од жалбите покажуваат 

незадоволство на жалителите од постапување на имателите информации во 

врска со барања за:  
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- информации за постапки по јавните набавки на институции и на централно 

и на локално ниво;  

- информации за исплатени плати, патни и други трошоци на избрани и 

именувани функционери;  

- годишни финансиски извештаи на државни институции и општини; 

- договори за откуп на државно земјиште, за приватизација на градежно 

земјиште и сл.; 

- број на запишани Роми во основно, средно и високо бразование, број на 

завршени во исто образование и број на вработени Роми по институции; 

- постапување во образованието согласно предвидените стратешки мерки кои 

се однесуваат на наставните планови и програми; 

- број и структура на вработени во општини и јавни претпријатија согласно 

Законот за работни односи, со договор за дело, преку агенциите за 

привремено вработување; 

- имотни листи на државни функционери; 

- листи на корисници на концесии; 

- колкави субвенции се исплатени на физички лица; 

- извештаи за доделена државна помош за компании во технолошко 

индустриските развојни зони; 

- статус на процес на усвојување на урбанистички план; 

- увид во документација на катастарски парцели, за изменување и 

дополнување на детелни урбанистички планови и сл.; 

- основни договори за изградба на музејски комплекси; 

- одлуки за идејни решенија и друго. 
 

2.2.2 Состојба на предметите по тужби 

 

Според евиденцијата на Комисијата против конечни одлуки на 

Комисијата во 2015 година беа поднесени вкупно 77 тужби за поведување 

управни спорови и тоа: 

- 66 тужби од здруженија на граѓани и фондации; 

- 10 тужби од физички лица; 

- 1 тужба од државна институција 
 

Сите тужби се однесуваат на одлуките на Комисијата донесени во  2015 

година.  

Од вкупно тужби поднесени до Управниот суд за поведување управен 

спор; 

- 1 тужба е поднесена против Заклучокот на Комисијата со кој 

жалбата ја запира; 
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- 74 тужби се поднесени против Решенија на Комисијата со кои 

жалбите се одбиваат како неосновани; 

- 2 тужби се поднесени против Решенија на Комисијата со кои 

жалбите се отфрлаат; 

 

Комисијата постапи по сите поднесени тужби и достави одговор до 

Управниот суд. 

Во текот на 2015 година Управниот суд до Комисијата достави 11 

Пресуди со кои тужбата се одбива како неоснована и 34 решение со кое 

постапката по тужба се запира поради тоа што тужителот ја повлекувал 

тужбата. По 32 тужби постапката е во тек. 

 

3. СПРОВЕДУВАЊЕ И ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ  

 

 Една од основните надлежности на Комисијата утврдени во член 32 од 

наведениот Закон е да постапува по жалбите против решението и заклучокот 

со кој имателот на информацијата го одбил барањето за пристап до 

информации на барателитр на инфомации. 

 Од досегашната пракса на Комисијата, од формирањето до денес, може 

со сигурност да се констаира дека најголем број на Жалби се поднесени 

поради “молчење на администрацијата“ што како проблем и понатаму е 

присутен во работата на Комисијата. Овој пoдаток говори дека имателите се 

уште не го спроведуваат законот во целост. Дека се работи за 

неспроведување 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.  

 Иако во надлежностите на Комисијата стои дека Комисијата “се грижи 

за спроведувањето на овој закон“, Комисијата како независен државен орган, 

нема право да врши надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер и да води прекршочна 

постапка, како што е тоа случај со другите регулаторни тела во државата. Во 

членот 45-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер донесен 2010 година, е 

прецизирано дека “за прекршоците утврдени со овој закон прекршочната 

постапка ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд“. 

  Комисијата уште од почетокот на примената на Законот сметаше дека 

директното изрекување на прекршочните санкции од страна на Комисијата ќе 

доведе до поефикасно водење на прекршочната постапка, а со тоа и 

зголемување на ефикасноста на спроведувањето на одредбите на Законот. Во 
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досегашниот период Комисијата настојуваше и се уште настојува со обуки и 

секојдневни јавувања и укажувања да ја наметне потребата имателите сами 

да увидат дека давањето на информации од јавен карактер во законски 

предвидениот рок е нивна законска обврска која се должни да ја 

спроведуваат 

  Комисијата во 2012 година до Министерството за правда достави 

Мислење во кое беа дадени предлози за измени и дополнувања на Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер. Од 2012 година до 

крајот на овој извештаен период имаше две измени на законот, и тоа во 2014 

година, кои се однесуваа на условите кои треба да ги исполнуваат 

претседателот, заменикот и членовите на Комисијата и 2015 година каде 

термините “одговорно односно службено лице“ се заменуваат со термините 

“функционерот односно раководното лице“ и по зборот порамнување се 

додаваат зборовите “со издавање на прекршочен платен налог“.  

  И понатаму имателите на информации (службените лица) и покрај 

присуството на обуките спроведени од страна на Комисијата, не го 

спроведуваат „тестот на штетност“, или 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. 

Имателите често се повикуваат на исклучоците од законот особено на 

класифицирани информации честопати без издржано образложение или 

спроведен тест на штетнос иако целта на овој закон е да обезбеди јавност и 

отвореност во работењето на имателите на информации од јавен карактер. 

 Имателите и понатаму ги упатуваат барателите да ги побараат 

информациите на нивните веб страници иако таква одредба во законот не 

постои и имателите се должни информациите на барателите да им ги 

доставуваат во законски предвидената форма а тоа е во фотокопија, препис 

или по електронски пат. 

 Продолжува досегашната пракса на имателите да вршат честа промена 

на службените лица. Новоназначените службени лица ја контактираат 

Комисијата и бараат помош при спроведувањето на Законот. Од наведените 

причини Комисијата и понатаму континуирано спроведуваше и понатаму ќе 

спроведува обуки за овие лица. 

 Понекогаш се појавуваат недоразбирања и во однос на наплатувањето 

на трошоците од страна на имателите за дадена информација, особено кај 

оние иматели кај кои постои законски утврден Тарифник со кој е регулиран 

надоместокот на материјалните трошоци за дадената информација, согласно 

тарифникот. Во врска со овие недоразбирања Комисијата укажува дека кога 

постои законски утврден Тарифник со кој е регулиран надоместокот на 

материјалните трошоци за дадената информација, имателот на 
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информацијата овозможува пристап до бараната информација и ги наплаќа 

материјалните трошоци, согласно Тарифникот. Во овие случаи не се 

применува Одлуката за надоместок на материјалните трошоци, донесена од 

Владата на Република Македонија. 

 Комисијата нема право да предлага Закон за изменување и 

дополнување, туку има право да поднесе иницијатива, да ја достави до 

Министерството за правда кое е надлежно предложените измени да ги 

достави до Владата на Република Македонија. 

 Оваа состојба како и наведените недоследности ќе треба да се 

регулираат со измени и дополнувања на Законот за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер. 
 

4. ЛИСТА НА ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ 

Согласно надлежностите кои за Комисијата произлегуваат од членот 32 

од Законот, Секретаријатот на Комисијата и во 2015 година постојано ги 

следеше и регистрираше настанатите промени кај имателите на информации 

и ја ажурираше Листата со нови податоци  и субјекти. 

Со ваквиот пристап, Листата на иматели на информации од јавен 

карактер се прошири, така што нивниот број на крајот од 2015-та година 

достигна 1278. 
 

 

Графикон 6: Листа на иматели на информации од јавен карактер 
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Правни и физички лица кои вршат јавни 
овластувања

Судска власт

ВКУПЕН БРОЈ НА ИМАТЕЛИ
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Со додавањето на Државната комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и на Агенцијата 

за квалитет и акредитација на здравствени установи, Линкот со државни 

институции е проширен за два иматела и сега брои 126. Внесувањето во 

Листата на иматели на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите, значеше проширување и на Линкот судска власт, кој на 

крајот од 2015 година изнесуваше 82 иматела.  

Единствено кај единиците на локалната самоуправа вклучително со 

Градот Скопје и Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) 

нема никакви измени и тој линк, како и во претходната извештајна година  

брои 82 субјекта. Најчести и највоочливи интервенции и корекции  во 

извештајната 2015 година се случуваа во делот од Листата со Јавни 

претпријатија и установи, кој сега брои вкупно 298 иматели, или за еден 

помалку во однос на 2014-та година. Поради згаснување и бришење од 

евиденцијата на Централниот регистар, нефункционирање во платниот 

промет, со одлука на Владата за престанок со работа или припојување на 

вработени од еден кон друг субјект,како и поради уважување на пристигнати 

писмени барања за изземање од Законот, од овој дел од Листата беа 

избришани 5 иматели и тоа: Ученичкиот дом „Здравко Чочковски“ од Дебар, 

Јавната установа –Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и 

младинци „Ранка Милановиќ“-Скопје, Општинското јавно претпријатие за 

вршење на комунални дејности „Јегуновце„ од Јегуновце, како и Заводот за 

испитување на материјали и развој на нови технологии „Скопје“, А.Д. 

Скопје. Со оглед дека Ученичкиот дом „Димитар Влахов„ од Струмица 

функционира во состав на истоименото училиште, повеќе не е самостоен 

имател. Во истиот период,  како нови иматели во овој линк се додадени НУ-

манифестација „Струшки вечери на поезијата„ од Струга, НУ Археолошки 

музеј на Македонија од Скопје, ЈНУ-Институт за филм- Филмска академија 

од Охрид, како и Јавното претпријатие за комунални дејности „Тополка“ од 

Чашка. 

Спојувањето на телефонските оператори ВИП и OНE во Друштво за 

комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје, потоа на T-mobile и T-home 

во Македонски телеком АД-Скопје, како и прифатените аргументи на 

Сојузот на Синдикати на Македонија за изземање од Законот, се причините 

поради кои Линкот правни и физичкилицакои вршатјавниовластувања е 

намален за три иматели во однос на претходната 2014 година и сега изнесува 

42 субјекта. 

Тренд на зголемување на бројот на субјекти од 111 колку што имаше во 

минатогодишната извештајна година на 112 имателие евидентиран кај 
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здравствените установи, како резултат на внесувањето во Листата на 

Приватната Поликлиника МЕДИКА Плус од Скопје. 

Споредено со претходната година, за четири нови иматели е проширен 

делот од Листата на иматели кој го сочинуваат образовните институции, а чиј 

вкупен бројна иматели достигна 536. На веб страницата на Комисијата како 

нови иматели во 2015 година се регистирани Меѓународниот Универзитет 

„Визион„-Гостивар, СУГС „Шаип Јусуф„-Скопје, Посебното основно 

училиште „Д-р Златан Сремац„- Скопје и ООУ „Александар Македонски„-

Скопје. 

 

4.1. Содржина на годишните извештаи 

Барателите првенствено Здруженијата на граѓани и фонадации, а потоа 

и физичките лица, вклучително и новинарите и во 2015 година, преку 

поднесените барања од најразлични аспекти ја тестираа и проверуваа 

транспарентноста и отчетноста на институциите. Во прилог на ваквото 

тврдење, говори и вистинското шаренило од барања кои биле доставени до 

имателите, а за кои тие информираат во годишните извештаи. 

Од Канцеларијата на Премиерот биле побарани и дадени податоци за 

бројот и полот на државни советници вработени во Кабинетот на 

претседателот на Владата, како и Стратегија за субвенционирањето, 

Програма и буџетска програма за новиот владин проект „Купи куќа за 

млади“. Освен документација за спроведени јавни набавки (кои патем 

доминираат во поднесените барања и до повеќе други институции), од  

Министерството за одбрана, била побарана информација за потрошените 

средства за кампањи, реклами и огласи во печатени, електронски и интернет 

медиуми по години, како и за официјалниот назив  на службата за безбедност 

и разузнавање во Генералштабот на АРМ. До Генералниот секретаријат на 

Владата, меѓу другото, билопоставено барање дали досега се регистрирани 

случаи согласно член 22 од Етичкиот кодекс на Владата и колкав е нивниот 

број, колку барања по основ на законот биле доставени до Владата во 2013 и 

2014 година, за можноста и обезбедувањето на услови и категоријата на 

слепи лица да ги ползува придобивките што ги нуди Законот чија 

имплементација е предмет на овој Извештај. Интерес од страна на барателите 

бил пројавен и во однос на критериумите според кои биле распределни 

средствата на телевизиите за документарни и филмски програми, како и 

кампањите по медиумите, како и за заклучоците од работата на 

меѓуресорската група која работела на подобрување на системот на наплата 

на радиодифузната такса на МРТ. 
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Од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони било 

побарано да одговори колку и кои технолошки развојни зони се во процес на 

градба или подготовка, колку средства од државниот буџет се инвестирани во 

нив и колку лица се вработени во компаниите кои веќе работат. Одделни 

баратели го искористиле правото да побараат податоци за мерките кои се 

спроведуваат во рамки на Програмата за подготовка за вработување преку 

обуки на територијата на град Скопје, информации во врска со престанок на 

работен однос и за постапката околу остварување на правото на паричен 

надоместок. Список со фирмите имаат право да увезуваат нафтени деривати 

и бројот на изречени казни за лош квалитет на горива, потоа Листата на 

фирми и претпријатија кои имаат извезено и увезено стока во и од повеќе 

земји и  бројот на увезени возила и автобуси во 2014 година на граничниот 

премин Делчево, исто така биле провокативни за барателите. 

Од аспект на животната средина, акцентот на барањата бил ставен на 

податоци за работата на мониторинг станиците за воздух, информации за 

загадувања на води и на воздухот, називи на управувачи на водоснабдителни 

системи, како и на податоци за мали хидроелектрани. Интерес кај барателите 

побудиле и конкретнитендерскипостапки, податоци и одлуки за назначување 

на членови во управни одбори и други тела, потоа податоци за бројот на 

граѓаните во државата кои примаат месечна бруто плата поголема од 6100 

евра, но и за тоа колкав е бројот на аутсорсинг компаниите и  профитот кој го 

генерираат. 

Од единиците на локалната самоуправа се барало да покажат 

транспарентост по однос на стратешки, развојни, организациони, промотивни 

и други акти, како и за информации кои се однесуваат на програми за 

енергетска ефикасност, решенија од градежни инспектори, барања за увид во 

документација и за пренамена на гаражи во деловни простории. 

Општинските власти добиле барања поврзани со постоењето, 

функционирањето и актите за формирање на Младински совети, бројот на 

донесените урбанистички планови, список на добитници на општински 

награди, број на вработени и привремено вработени во одреден период, 

просечни цени на м₂ продадено неизградено градежно земјиште. 

Барателите се интересирале за бројот на пријавени кадидати на 

Академијата за судии и јавни обвинители од Струмица, како и запостоењето 

на  план за потреби и вработувања во струмичкиот Основен суд, за број на 

постапки кои се во тек пред одделни судски инстанци, за број на поведени и 

завршени постапки за несовесно и нестручно вршење на судиската функција 

по основ повреда на Кодексот на судиската етика. Дали и колку често во 

последните три години имало кривични дела и постапки против деца,  

информации за постапки поврзани со насилство и дискриминација врз 
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жените во периодот од 2012 до 2014 година, како и за поднесени кривични 

пријави од страна на МВР за злоупотреба на безвизниот режимсо државите 

членки на ЕУ и Шенгенскиот договор, се составен дел на барањата со кои  

бил баран отчет од судските инстанци. 

Дел од барањата упатени до здравствените установи се однесуваат 

работата на превентивните тимови и поливалентната патронажа, вкупниот 

број на извршени лабораториски, општи и стоматолошки прегледи извршени 

на  неосигурени лица на возраст од 7-18 години неопфатени во образовниот 

систем. Од медицинските установи барани се и информации за бројот на 

вакцини за сезонски и пандемски грип, состојбите со туларемија, грип и 

морталитетот во Гостивар, статистички параметри според пол и возраст за 

заболени од трахом, број на абортуси и срцеви заболувања, информација за 

каснати од куче. 

Во корпусот барања доставени до надлежните институции, има и такви 

кои се однесуваат на бројот на корисници на парични и социјални права од 

припадници на ромска националност, можност за користење на бесплатна 

правна помош, број на решенија издадени за запишување на новороденчиња 

во матичната книга на родени и најдени деца од непознати родители, 

преземени активности  за чистење на речни корита, за одржување на јавната 

чистота, изградбата, одржувањето и заштитата на локални улици и патишта. 

Работењето на универзитетите и на одделни факултети од аспект на 

отчетноста, било далеку поатрактивно во однос на образовните институции 

во останатите образовни степени. Меѓу другите, дел барања се однесувале за 

можностите заостварување на мобилност на студентскиот и академскиот 

кадар, колку студенти по студиски години има запишано на одделни 

високообразовни институции. Бројот на студенти кои магистрирале или 

докторирале на странски универзитети, список на вработен академски кадар 

кој бил на доусовршување во повисок степен, дали странски професор има 

одржано визитинг предавање, колку странски студенти запишале семестар  

во сите степени на одделни македонски факултети, биле исто така 

провокативни за барателите. 

 

4.1.1. Годишни извештаи на иматели: 

Обврската да достават годишен извештај во законски предвидениот рок 

ја испочитуваа 898 од вкупно 1278 иматели, колку што се евидентирани на 

крајот од 2015-та година. Осум од поднесените извештаи поради 

констатирани неусогласени податоци и други непрецизности беа 

оквалификувани како нецелосни односно невалидни, а статистичките 

податоци не беа земени во предвид при составувањето на збирниот Извештај 



20 

 

од страна на Комисијата. Годишните извештаи на СОУ “Таки Даскало” – 

Битола, на Општина  Охрид, на НУ Македонска филхармонија, НУ Музеј на 

Македонија-Скопје, НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев„ од Куманово, 

ООУ„Димитар Македонски„ од Скопје, ООУ„ Наим Фрашери“ од Куманово, 

како и на Секретаријатот за Законодавство, во Комисијата пристигнаа многу 

подоцна од законски утврдениот рок, поради што податоците доставени од 

овие иматели не се дел на овој Извештај. 

Обврската што произлегува од членот 37 од Законот, не ја испочитуваа 

одговорните лица на 379 институции и не доставија Годишен извештај за 

имплементацијата на Законот. Со оглед на овие сознанија, Комисијата 

објективно не беше во ситуација да утврди дали до овие субјекти биле 

поднесени барања согласно Законот. Наместо Годишен извештај - АД 

„ОХИС Наум Наумовски-Борче„ од Скопје побара изземање односно 

бришење од Листата на иматели. Со исклучок на здравствените установи кои 

во однос на претходната извештајна година покажаа поголема ажурност, 

бројот на доставените извештаи во останатите линкови иако не така 

драстично, е помал во однос на 2014 година. 

 

 

Графикон 7: Број на Годишни извештаи од имателите на информации 

Од анализата на прибраните податоци произлегува дека 106 од вкупно 

126 државни институции поднеле извештај, додека тоа не го сториле 20 
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државни органи. Покрај Министерството за култура кое годинава не поднесе 

извештај во предвидениот законски рок, тоа не го сторија ниту Државниот 

девизен инспекторат, Управата за развој и унапредување на образованието на 

јазиците и припадниците на заедниците, Агенцијата за електронски 

комуникации, Агенцијата за управување со одземен имот, Агенцијата за 

остварување на правата на заедниците, Советот  за унапредување и надзор на 

ревизијата, Агенцијата за иселеништво и други. Од вкупно 112-те 

здравствени установи-извештај поднесоа 73, додека 39 не постапија согласно 

Законот. Законската обврска годинава ја испочитуваа 183 јавни претпријатија 

и установи, додека 115 од 298 иматели систематизирани во овој линк не 

дадоа отчет за имплементацијата на Законот. Во однос на претходната 

извештајна година, намален број на извештаи е карактеристичен и за 

образовните институции со вкупно 536 иматели, од кои 377 одговорни лица 

постапија согласно законот, додека 159 не се произнесоа за неговото 

спроведување. Градоначалниците на 69 од вкупно 82 единици на локалната 

самоуправа навреме доставија извештаи, додека 13 од нив не ја исполнија 

законската обврска. Од вкупно евидентираните 82 судски органи, во 

Комисијата пристигнаа 64 извештаи, а непостапување по одредбите од 

Законот покажаа 18 иматели. Секретаријатот на Комисијата евидентира и 26 

извештаи поднесени од правни и физички лица кои вршат јавни овластувања, 

додека 15 од 42-таиматели во овој линк не доставија Годишен извештај. 

Во периодот јануари-декември 2015 година до имателите биле 

поднесени  4902 барања, а службените лица позитивно се произнеле по 4557 

од нив. Исклучоците од слободниот пристап и други образложенија на 

имателите биле причина пристапот до 221 барање да биде одбиен. Со оглед 

дека 124 барања биле поднесени непосредно пред истекот на календарската 

2015 година, истите од страна на институциите биле пренесени за 

постапување во оваа година. Комисијата во својство на имател прими 55 

барања од кои одговорот на 17 беше даден во календарската 2015, додека 38 

барања (како последица на датумот на поднесување) беа пренесени и 

одговорени во почетокот на јануари годинава. Од анализата на прибраните 

податоци произлегува дека до имателите на информации биле поднесени 

вкупно 381 жалба, од кои по разгледувањето Комисијата уважила 186. 

Статистиката содржана во извештаите на имателите говори за 149 

преиначени првостепени одлуки од Комисијата, како и за 57 одбиени 

односно отфрлени 65 жалби од нејзина страна. 
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Графикон 8: Постапка по барањата 

Во извештаите што ги поднеле службените лица на државните 

институции се евидентирани 1692 барања, што упатува на заклучокот дека и 

во годината која е предмет на овој Извештај, дејноста на споменатите 

институции била најпровокативна за барателите. Според бројот на поднесоци 

предничи МВР со 167 примени барања, а следуваат Министерството за 

здравство со 157 и Собранието на Република Македонија со 156 барања. Во 

својот Извештај, Министерството за образование и наука информира за 39 

примени и одговорени барања во 2015 година, но и за 215 усвоени жалби од 

страна на Комисијата, за барања поднесени во 2014 година. 

 

Судејќи според 1325-те барања доставени до единиците на локалната 

самоуправа, излегува дека барателите покажале зголемен интерес за дејноста 

и работењето на општинските власти споредено со претходната извештајна 

година. Со најмногу барања, 91 се соочило службеното лице на град Скопје, 

до општина Центар биле поднесени 79, Општина Кисела Вода примила 76, 

Општина Делчево 73, додека до општина Аеродром биле адресирани 68 

барања. Службените лица на образовните институции регистрирале 647 

барања, или 160 барања повеќе во однос на регистираните во ланскиот 

извештај. Зголемен број барањата биле упатени и до Јавните претпријатија и 

установи кои евидентирале 325 барања, или 67 повеќе во однос на минатата 

година. До здравствените установи биле доставени 476 барања, што од аспект 

на пројавениот интерес, претставува, исто така, нагорен тренд во однос на 

претходната извештајна година.  
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Правните и физички лица информираат за 71 примено барање што 

претставува податок кој говори дека и работењето на овие иматели било 

опсервирано преку поголем број барања.  

За разлика од претходната извештајна година кога до судските органи 

беа поднесени 438 барања овој пат, од нивна страна се прикажани 366 

барања, што упатува на констатација дека работата на судските органи била 

помалку предизвикувачка за барателите. 

 

 

Графикон 9: Број на барања поднесени до имателите 

Во продолжение следува компаративна анализа која се однесува на 

бројот на имателите, примените извештаи, поднесените и одговорените 

барања. 
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Графикон 10: Споредбен преглед од почетокот на примената на Законот 
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4.1.2. Соработка со службени лица кај имателите: 

Комисијата согласно своите надлежности и законски обврски, 

континуирано преземаше конкретни чекори во настојувањето да се потикне 

интересот и поодговорниот пристап на службените лица во третирањето на 

проблематиката од сферата на слободниот пристап до информации од јавен 

карактер. Доставените ургенции за назначување на службени лица со детални 

појаснувања за начинот на кој треба да се постапува, апелите за објавување 

на Листите на информации на прегледни места на веб локациите и огласните 

табли, укажувањата за континуирано објавување на информациите со кои 

располагаат имателите, резултираа со подигнување на свеста кај одделни 

службени и одговорни лица што се манифестираше низ стриктно 

исполнување на нивните законски обврски. 

Вкупно 77 иматели доставија Решенија за назначување на нови 

службени лица, од кои најголем дел поминаа и обуки кои беа  спроведени во 

извештајната година. Раководни лица на 27 иматели, сакајќи да надминат 

претходно воочени пропусти, кога спротивно на законот себеси се беа 

назначиле за службени лица, извршија промена, но само наведувајќи ги 

генералиите на новоназначените службени лица во Годишните извештаи. 

Меѓутоа, промената во Листата на иматели, Комисијата ја изврши дури 

откако претходно им укажа дека се должни да достават во прилог и посебни 

Одлуки за ново назначените службени лица. 

Без оглед што нема законска обврска, Комисијата продолжи со 

праксата до имателите да доставува Ургенција за поднесување на Годишен 

извештај. До 56 иматели кои немаа пријавено електронска адреса, 

Ургенцијата беше доставена по пошта, додека до сите останати иматели тоа 

беше направено по електронски пат. Паралелно со ова, интегралната 

содржина на Ургенцијата во функција на потсетник, беше поставена и на веб 

локацијата на Комисијата. Одговорните лица на 86 иматели преку 

доставените извештаи информираа за извршена промена на службените лица, 

но притоа постапија согласно Законот доставувајќи решенија (акт за 

назначување на истите). 

Пред истекот на календарската 2015 година,Комисијата до имателите 

дистрибуираше и Прашалник и Анкетен лист во функција на прибирање на 

мислење од службените лица и мерење на задоволството од работата на 

Комисијата, нивното познавање на Законот и неговата имплементација. 

Во текот на целата година, а особено во периодот предвиден за 

доставување на извештаите, Секретаријатот практикуваше постојано 

отворена телефонска линија на која лицата задолжени за посредување со 

информациите од јавен карактер,  можеа да се информираат, консултираат за 
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сите дилеми и нејаснотии околу постапувањето по барањата и правилното 

пополнување на образецот за Годишен извештај. 

Општина Велес отстапи од праксата во прилог на својот Годишен 

извештај, да доставува и збирни годишни извештаи од имателите, што, за 

жал, се покажа како непродуктивен потег, кој резултираше со намален број 

доставени извештаи од страна субјектите на нејзината територија. Во 

позитивна насока треба да се истакне однесувањето на раководното лице на 

ООУ „Видое Подгорец„ од Колешино, кое самоиницијативно ги достави сите 

потребни податоци за училиштето да биде уредно регистрирано на Листата 

на иматели. Службеното лице на ЈКП „Водовод„ од Кочани сигнализираше 

до Комисијата дека одговорило на барање поднесено од Здружението 

„Регионален центар за одржлив развој„-Кратово, но поради тоа што 

локалниот претставник на подружницата на Здружението претходно ги 

подигнал документите со одговорот без кординација со централата на 

Здружението, уследила непотребна жалба. 

Од општинската администрација на Богданци, на наше барање, бевме 

информирани дека  ЈПКД „Водовод„ од Богданци, се уште нема назначено 

ниту службено лице, а процесот на имплементација на Законот е на почеток 

бидејќи неколкупати пропаѓаат обидите за назначување на одговорно 

(директор) лице. 

 

4.1.3. Нецелосни извештаи и евидентирани неправилности: 

Неправилно и погрешно внесени статистички податоци, непрецизно 

евидентирани барања или појаснувања спротивни на Законот во врска со 

постапувањето по нив, како и елементарно непознавање на законските 

одредби, се основните причини поради кои Годишните извештаи на 8 

иматели беа оквалификувани како нецелосни и нерегуларни. Парадоксално и 

нелогично делува сознанието дека три од овие извештаи се подготвени од 

страна на одговорни лица на органи од судската власт. 

 Во извештајот на основниот суд од Кавадарци стои дека биле 

поднесени 5 барања за да во продолжение одговорното лице информира дека 

сите 8 барања се одговорени? Забуната да биде уште поголема во извештајот 

се содржани куси објаснувања за сите 6 доставени барања?! Основното јавно 

обвинителство од Кичево информира за 3 поднесени барања, од кои 2 биле 

одбиени. Обвинителството уште појаснува дека позитивно одговорени 

барања нема, но дека барателите поднеле и 2 жалби во знак на незадоволство 

од одлуката на првостепениот орган. Околу исходот на двете жалби и 

постапувањето по нив од страна на Комисијата, Извештајот на ОЈО Кичево 

не содржи никакво појаснување? 
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Во категоријата нецелосни извештаи спаѓа и извештајот на Јавното 

обвинителство на Република Македонија кое известува за 10 примени 

барања. Во извештајот не е запазен редоследот по кој службените лица треба 

да одговараат, ниту пак се доставени одговори на сите поставени прашања 

содржани во обрзецот. Наместо да ги даде одговорите во бараната форма 

(како што предвидува Законот), службеното лице во 5 случаи подносителите 

на барањата ги упатил одговорите да ги побараат во Годишните извештаи за 

работата на јавните обвинителства, објавени на веб локацијата на Јавното 

обвинителство на Република Македонија. Во 1 случај барателот бил известен 

дека Обвинителството не го поседува податокот, а никаде не е наведено дека 

тоа било сторено со Заклучок за прекинување на постапката. Истотака, за 

една вложена жалба која од страна на Комисијата била уважена, 

Обвинителството наместо да достави одговор во бараната форма,  го упатил 

барателот на објавени соопштенија на веб локацијата на Обвинителството. 

Службеното лице на општина Битола во Извештајот прикажува 48 

примени барања, од кои единицата на локалната самоуправа одговорила на 

38 од нив. Извештајот содржи појаснувања за четири одбиени барања, додека 

за шест во извештајот нема никаков коментар? Нелогичност е присутна и во 

делот за поднесени жалби каде службеното лице не прикажува ниту една, но 

затоа пак информира за шест усвоени жалби со одлука на Комисијата? 

Извештајот содржи и податок за една преиначена првостепена одлука по 

постапување на Комисијата, како и за две одбиени жалби од нејзина страна, 

што Извештајот го прави целосно невалиден. 

Секретаријатот на Комисијата утврди дека неправилно пополнети се и 

извештаите на Јавните комунални претпријатија „Тетово“ од Тетово и на 

„Водовод и канализација“ од Прилеп. Службеното лице на првонаведениот 

имател известува за 395 барања, што е повеќе од нереална бројка. Сите 

комунални претпријатија и установи кои доставиле годишен извештај имаат 

прикажано вкупно 325 барања. Во случајот со претпријатието од Прилеп, 

службеното лице информира дека до овој имател не биле поднесени барања 

за да на следното прашање содржано во образецот прецизира дека бројот на 

позитивно одговорени барања е три. 

 

5. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

 

Комисијата настојуваше низ различни форми на односи со јавноста 

континуирано да нуди информации за виталните подрачја од нејзина 

надлежност, а што се наметнуваа како актуелни од аспект на нејзиното 

препознавање. Ваквиот пристап беше осмислен со цел не само да овозможи 

запознавање на пошироката јавност со нејзините активности, туку и за 
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мотивирање на јавните гласила што почесто да обработуваат теми од областа 

на остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен 

карактер. 

По повод 28 септември-Меѓународниот ден за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер, кој се одвива под мотото „Имам право да 

знам“, Претседателот на Комисијата, даде интервју за Македонската 

информативна агенција-МИА. Во интервјуто, чии што сегменти беа 

преземени и цитирани и од други медиуми, тој направи пресек на работењето 

на Комисијата во нејзиното досегашно речиси десетгодишно постоење, пред 

се од аспект на постапувањето по жалбите, а се осврна и на агендата на 

Комисијата во сегментот на анимирање на јавноста за правото за слободен 

пристап до информации од јавен карактер. По повод истиот настан, заменик 

претседателот на Комисијата имаше изјава за медиумите на албански јазик. 

Заменик претседателот на Комисијата, имаше настап и на втората 

програма на МТВ на албански јазик. Тој се задржа на искуствата од 

досегашната примена на Законот, како и на промовирање на уставното право 

на слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

Со цел подигнување на јавната свест и степенот на запознаеност на 

студентите со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, 

Комисијата во 2015–та година потпиша Меморандум за соработка со ФОН 

универзитетот од Скопје. Меморандуми за соработка беа потпишани и со 

Стоматолошкиот Факултет-Скопје, Факултетот за безбедност-Скопје, кој 

работи во рамките на Универзитетот “Св.Климент Охридски“ Битола, како и 

со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство од 

Скопје. Со нив беа реализирани и конкретни активности преку гостувања на 

претставници од Комисијата и обучувачи од нејзиниот Секретаријат, кои 

одржаа предавања за студентите и факултетскиот наставно-научен кадар. 

Членот на Комисијата, а воедно и координатор на проектниот тим на 

Секретаријатот на Комисијата, имаше обраќање до присутните на завршната 

манифестација од јубилејната 5-та сезона на проектот „Фабрика на знаење“, 

организиран од ФОН-Универзитетот од Скопје. Врз база на склучен Договор 

за соработка меѓу Комисијата и ФОН, студенти од овој Универзитет, 

согласно претходно утврдените потреби на Комисијата, изготвија иновативни 

предлози и решенија односно апликации за олеснување на работењето на 

Комисијата, како и слогани и маскоти, преку кои ќе се препознава 

Комисијата.  Нивниот конкретен придонес за популаризација на правото за 

пристап до информации од јавен карактер се огледаше и во преземените 
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активности за усовршување на информатичкиот систем за работа на 

Комисијата, како и за маркетинг промоција на Комисијата. 

            Член на Комисијата и претставник на нејзиниот Секретаријат, 

учествуваа на 6-от состанок на Специјалната група за реформа на јавната 

администрација, одржан во Секретаријатот за Европски прашања. Притоа, 

тие активно партиципираа во работата на седмото поглавје 

одговорност/отчетност, во делот кој се однесува за слободниот пристап до 

информации и заштита на лични податоци. 

Стручни лица од Секретаријатот на Комисијата, имаа свои излагања  на 

советувањето  на тема „Заштита на лични податоци и слободен пристап до 

информации од јавен карактер“, организирано во соработка со Академијата 

за судии и јавни обвинители „Павел Шатев. На советувањето присуствуваа 

46 офицери за заштита на лични податоци и службени лица кои постапуваат 

по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, од 

судовите и обвинителствата од сите апелациони подрачја. 

Во соработка со консултантската куќа „Нет бит“, Секретаријатот 

изготви 16 процедури и други потребни документи кои ќе се употребуваат во 

имплементација на основните, управувачките и помошните процеси за 

воведување на системот за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 

(QMS – guality management system). Од своја страна, Комисијата изготви и 

Политика за квалитет, со што сите потребни документи се планираше да 

бидат доставени на усвојување пред Комисијата. Но, со оглед на стапувањето 

на сила кон крајот на 2015 година на измените, односно  транзицијата на ISO 

9001:2008 во новата верзија ISO 9001:2015, Комисијата одлучи да се 

имплементира и  овој чекор, за што повторно е потребна експертска помош. 

Откако ќе биде извршено и ова усогласување, во текот на годинава се 

планира да се пристапи кон втората фаза - спроведување на надворешен 

„аудит“, односно проверка од страна на овластено тело на исполнетоста на 

барањата на меѓународниот стандард, заради здобивање на соодветен 

сертификат. Очекувањата на Комисијата се дека на тој начин ќе се овозможи 

значително подобрување на квалитетот на нејзиното и функционирањето на 

Секретаријатот од аспект на точно дефинирање на одговорностите на 

определено работно место, прецизирање на роковите за завршување на 

задачата, мерење на ефективноста и ефикасноста, идентификување на 

ризиците на процесите, како и активностите кои треба да се преземат за 

надминување на тие ризици. 

Во текот на 2015 година Комисијата даде 10 мислења по барања од 

Владата и нејзиниот Генерален секретаријат, Секретаријатот за европски 

прашања и Министерството за информатичко општество и администрација  

по материјали од различни области. 
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6. ВЕБ ЛОКАЦИЈА НА КОМИСИЈАТА 

 

Комисијата презема чекори за креирање на технички поопремена и 

содржински побогата веб платформа која ќе придонесе за подигнување на 

правото за слободен  пристап до информациите од јавен карактер, а воедно и 

за зголемување на довербата на јавноста за нејзината работа. Бидејќи во 

Секретаријатот на Комисијата нема вработено стручно IT лице, 

административните службеници од одделението за соработка со имателите 

на информации и информирање на јавноста продолжија континуирано и 

благовремено преку веб локацијата да ги информираат барателите и 

граѓаните за сите активности на Комисијата. Со посебно внимание се 

приоѓаше кон настаните кои беа од витална надлежност на Комисијата и 

имаа дневна атрактивност,а беа проследени со пласирање на соодветни 

информации, соопштенија извештаи и слично. 

На видно место на веб локацијата е поставена Политиката за квалитет- 

декларативен документ донесен од страна на Комисијата како составен дел 

од имплементацијата на Системот за управување со квалитет ISO 9001: 2008, 

кој е во фаза на реализација. 

Квалитативна новина преставува и поместувањето на веб страната на 

Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година. 

Поодделно се поставени четирите квартални извештаи, како и Записникот од 

состанокот на работната група за приоритетот 3. Слобода на информации, чиј 

координатор е Комисијата заедно со Министерството за информатичко 

општество и администрација, Министерството за правда, како и 

претставниците на Центарот за граѓански комуникациии, „Фондацијата 

Отворено Општество“-Македонија, и Здружението за еманципација, 

солдарност и еднаквост на жените-ЕСЕ. Отвореното владино партнерство 

(ОВП) претставува доброволна меѓународна иницијатива која цели кон 

обезбедување конкретни заложби од страна на владите кон нивните граѓани, 

за да промовираат транспарентност, да го поттикнат граѓанското учество, 

борбата против корупцијата и искористувањето на новите технологии со цел 

да се зајакне доброто владеење. 

Постапувањето по жалбите, како една од основните надлежности на 

Комисијата, продолжи континуирано да се става на увид на јавноста преку 

поместување на седниците во интегрална, односно сублимирана верзија кога 

Комисијата одлучуваше за голем број на предмети. 

На истекот на календарската 2015 година, во посебен банер беше 

поставено Информативно писмо наменето за имателите и барателите, а кое 

како активност произлегува од усвоените брзи мерки согласно CAF моделот. 

Заедничката рамка за оценка (Common Assessment Framework-CAF) е 



31 

 

европски инструмент за управување со квалитетот за јавниот сектор, врз 

основа на спроведување на самооценување од страна на самата институција. 

Со овој документ Комисијата ги повикува имателите и барателите почесто да 

ја посетуваат нејзината веб локација на која можат да ги најдат сите 

релевантни информации и документи поврзани со работата на Комисијата, но 

и да се стекнат со елементарни познавања за Законот и обврските и правата 

кои произлегуваат од него. 

На веб локацијата во посебен банер е поставен краток анимиран филм, 

кој всушност е своевидна медиумска кампања за издигнување на свеста, 

поконкретно за запознавање и едукација на граѓаните за нивното уставно 

загарантирано право на слободен пристап до информациите од јавен 

карактер. Овој филмуван материјал е дел од студентскиот проект „Фабрика 

на знаење“, а е резултат на потпишаниот договор за соработка помеѓу 

Комисијата и првиот приватен универзитет-ФОН. Истот се наоѓа и како линк 

на Youtube локацијата. 

Согласно Акцискиот план за Отворено владино партнерство, а по 

претходно добиена согласност од Здружението за еманципација, солидарност 

и еднаквост на жените-ЕСЕ и Фондацијата Отворено општество-Македонија, 

Комисијата ја надгради својата веб локација со алатка која овозможува 

електронско поднесување на барања до сите иматели на информации. 

Всушност, станува збор за два банера: slobodenpristap.mk и 

fiskalnatransparentnost.org.mk. 

По усвојувањето од страна на Собранието на Република Македонија на 

Годишниот извештај за работата на Комисијата, овој документ беше поставен 

на локацијатаи е достапен за увид на јавноста. 

          На истекот на 2015 година, веб локацијатана Комисијата беше посетена 

вкупно 505.469 пати, што говори за извесен пораст на  дневната посетеност 

на содржините споредено со претходната извештајна година. 

 

7. ОБУКИ И ЕДУКАЦИЈА 

Комисијата и во текот на 2015 година, продолжи со одржување на 

обуки на службени лица и одговорни лица кај имателите на информации на 

централно и на локално ниво. Обуките беа реализирани во текот на годината, 

во зависност од нејзините потреби и финансиски можности. 

Во просториите на Комисијата беа одржани 3 обуки кои беа наменети 

за новоназначени службени лица од различни институции. 

Комисијата ја продолжи соработка со Академијата за судии и јавни 

обвинители која ја воспостави во 2011 година, со склучувањето на 
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Меморандумот за соработка.  Во тие рамки продолжи со континуирани обуки 

на судии и јавни обвинители и на други целни групи за нивно постојано 

стручно усовршување, како и континуирано одржување на обуки на 

службени лица кои директно учествуваат во спроведувањето на Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер и се задолжени за 

посредување со информации од јавен карактер. За реализција на обуките и 

другите активности беа формирани заеднички тимови на обучувачи, од 

Комисијата и Дирекцијата за заштита на личните податоци. Целта на обуките 

беше подобро запознавање на учесниците со Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер и Законот за заштитата на личните податоци и 

искуствата од нивната досегашна примена.  

Во овие рамки во просториите на Академијата за судии и јавни 

обвинители беа одржани три советувања. 

Првото советување беше наменето за службените лица кои постапуваат 

по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер од 

судовите и обвинителствата од сите апелациони подрачја. 

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од 

јавен карактер службеното лице за посредување со информации од јавен 

карактер контактира и ги дава потребните информации. Меѓутоа, 

досегашното искуство на Комисијата во однос на имплементацијата на 

наведениот  Закон покажа дека во најголем број случаи давањето односно 

недавањето на информации не зависи од службеното лице, туку зависи од 

одговорното лице кај имателот на информацијата. Од наведените причини на 

второто советување учествуваа претседателите на судовите, како одговорни 

лица во наведените институци и на третото советување учествуваа јавните 

обвинители на јавните обвинителства исто така, како одговорни лица во 

наведените институци.  

На наведените обуки присуствуваа вкупно 80 службени лица и 48 

одговорни лица. 

Исто така, Комисијата ја продолжи 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 беа наменети за градоначалници,  претседатели на совети на 

општини, секретари на општини, раководители на сектори и одделенија за 
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правни и општи работи како и службени лица за посредување со информации 

од јавен карактер. 

Целта на обуките беше подигнување на јавната свест и степенот на 

запознаеност на имателите на информации со Законот за слободен пристап 

до информации од јавен карактер и обврските за имателите кои 

произлегуваат од него.  

Комисијата ја продолжи и соработката со високообразовните 

институции која ја воспостави во текот на 2014 година, на подрачјето на 

заштитата на правото за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер. Соработката  се одвиваше преку потпишување на меморандуми за 

соработка, и во тие рамки одржување на обуки на студенти на универзитети 

и факултети со цел подигнување на јавната свест и степенот на запознаеност 

на студентите со Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер. 
 

8. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

И во текот на овој календарски период Комисијата оствари 

забележливи активности кои ги надминуваат националните рамки. Така, во 

соработка со Европската Комисија, преку инструментот TAIEX, Комисијата 

за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер 

во Скопје одржа дводневна работилница на тема ”Размена на искуства за 

спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер“. Целта на работилницата беше размена на најдобрите искуства и на 

добрите практики на Комисијата со земјите членки на ЕУ во спроведувањето 

на законите за слободен пристап до информации од јавен карактер, во 

функција на поттикнување на транспарентноста во оваа област. Свои 

искуства во спроведувањето и имплементацијата на Законот за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер пренесоа експерти од Хрватска, 

Словенија и Полска, а македонското искуство го презентираа претставници 

од Секретаријатот на Комисијата.  
 Делегација на Комисијата, преку инструментот TAIEX реализираше 

студиска посета на Повереникот за информации на Република Хрватска, при 

што беше потпишан Меморандум за соработка.  

Взаемната желба за натамошно продлабочување на претходно 

воспоставената четри годишна соработка помеѓу Комисијата и Мисијата на 

ОБСЕ во Скопје, резултираше со нов Меморандум за соработка што го 

потпишаа  Заменикот амбасадор на ОБСЕ и Заменик претседателот на 
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Комисијата. Двете страни се обврзаа да реализираат проект кој предвидуваше 

одржување на вкупно 4 работилници за одговорните и за служебните лица од 

повеќе општини и од дел на централната администрација во Република 

Македонија на тема „Примена на правото за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер“. На учесниците на работилниците им беа 

поделени флаери и брошури „До информација“, кои се резултат на повеќе 

годишната соработка меѓу Комисијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и 

примероци од брошурата насловена „Ти имаш право да знаеш“, производ на 

Европското здружение на студентите по право во Република Македонија – 

ЕЛСА во рамките на USAID проектот за јакнење на судството, стручно 

помогнат од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 

до информациите од јавен карактер. 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации 

од јавен карактер и Мисијата на ОБСЕ во Скопје го одбележаа 

меѓународниот ден за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Претседателот на Комисијата по повод одбележувањето на 28 Септември и 

додели благодарница за успешаната повеќегодишна соработка на шефот на 

Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

 Делегација на Комисијата учествуваше во работата на семинарот во 

органзиација на Комората на извршители на Република Македонија, што се 

одржа во Сандански, Република Бугарија. Пред голем број присутни 

извршители и други претставници од повеќе инстанци на судската власт во 

Република Македонија, претставник од Секретаријатот на Комисијата одржа 

предавање за „Практичната примена на Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер од аспект на извршувањето“. 

 Претставници на Комисијата учествуваа на Првата регионална 

конференција ,,Отворена влада, вклучени граѓани”, која се одржа во Тирана, 

Република Албанија. Конфернцијата беше реализирана во организација на 

Институтот за демократија и медијација и Министерството за иновации и 

јавна администрација на Република Албанија. Конференцијата овозможи 

одлична можност за земјите од регионот да се запознаат со можностите кои 

ги дава иницијативата за Отворено владино партнерство, за отвореност на 

Владите и соработката со невладиниот сектор, како и за вклучување на 

граѓаните во целиот процес.  

На покана на Центарот за граѓански комуникации, претставник на 

Комисијата учествуваше на Регионална конференција за јавни набавки 

одржана во Белград. Конференцијата се одржа во рамките на регионалниот 

ЕУ проект „Кон ефикасни механизми за јавни набавки во земјите 

(потенцијални) кандидати за членство во ЕУ“.  
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Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Комисијата ја почна 

постапката за воведување на процесот на Заедничка рамка за проценка на 

квалитет (КАФ). Целта на КАФ е воведување организациите од јавниот 

сектор со цел да ги подобри своите перформанси и стремење кон 

совршеноста во испоракта на јавните услуги за граѓаните и клиентите. 

Активностите претвидени во КАФ ќе бидат дел од Акцискиот план за 

подобрување на Заедничката рамка за проценка на квалитет за периодот 

2015-2017 година, по што ќе треба да се иницира нов процес на Заедничка 

рамка за проценка на квалитетот. 

Претставници од Комисијата учествуваа во работата на конференцијата 

„Слободен пристап до информации-регионални искуства и меѓународни 

стандарди“, што се одржа на 19 и 20 ноември во Подгорица, Црна Гора. 

Организатори на овој меѓународен собир беа Мисијата на ОБСЕ во Црна 

Гора и Агенцијата за заштита на личните податоци и слободниот пристап до 

информациите во Црна Гора. 

 

9. АДМИНИСТРАЦИЈА, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И БУЏЕТ 
 

9.1. Администрација 
 

Управните, стручните и другите административно–технички работи, 

согласно Законот, ги врши Секретаријатот на Комисијата. Според 

Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација 

на работните места во Секретаријатот на Комисијата, формирани се два 

сектора: Сектор за спроведување на постапка 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 (44) работни 

места, од кои пополнети се само осумнаесет (18) работни места. Од нив 

четиринаесет   (14) се со високо образование, еден (1) со вишо образование и  

три (3) со средно образование. По квалификациона структура од вработените 

со високо образование шест (6) се дипломирани правници, четири (4) се со 

Филолошки факултет, еден (1) дипломирани новинар, еден (1) со 

Филозофски факултет,  двајца се (2) дипломирани економисти и еден со 

вишо педагошка академија. Со средно образование  еден (1) со угостителска-

туристичка струка, еден (1) со средно економска струка  и еден (1) со средно 

трговска струка. Од вкупниот број вработени седум  (7) се од македонска 

национална припадност, шест  (6) се од албанска национална припадност, три  

се (3)  од влашка национална припадност и две (2) се од ромска национална 

припадност. 
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Процент од вкупниот број по национална припадност на вработените 

во Секретаријатот на КЗПСПИЈК: 

 

 

Комисијата е составена од Претседател,занемик-претседател и три  

члена. Во текот  на 2015 година Комисијата  ја вршеше дејноста во следниот 

состав: Претседател, заменик-претседател и двајца членови. 

 

 

Систематизирани  

работни места 

Пополнети 

работни 

места 

Процент од 

вкупен број на 

вработени 

Високо 

образов. 

Вишо 

образова 

Средно 

образов. 

Макeдонци  7 39 % шестмина 

(6) 

 еден (1) 

Албанци  6 33 % шестмина 

(6) 

  

Власи  3 17% двајца (2) еден ( 1)  

Роми  2 11%   двајца( 2) 

Вкупно (44) (18) 100% (14) (1) три   ( 3) 
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Органограм 

 

Комисија

Претседател

Заменик претседател

Членови на Комисијата

Одделение за управување со 
човечки ресурси

Генерален секретар

Секретаријат на 
Комисијата 

Сектор за спроведување на 
постапка по жалби, правни, 

општи, едукативни и 
аналитички работи

Одделение за спроведување на 
постапка по жалби, правни и 

општи работи

Одделение за аналитика и 
едукација на барателите и 

имателите на информации од 
јавен карактер

Сектор за соработка со 
имателите на информации, 
информирање на јавноста и 
меѓународна соработка на 

полето на слободниот пристап 
до информациите од јавен 

карактер

Одделение за соработка  со 
имателите на информации и 

информирање на јавноста

Одделение за меѓународна 
соработка на полето на 
слободниот пристап до 
информациите од јавен 

карактер

Одделение за финансиски 
прашања 
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9.2. Буџет 

 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер, како буџетски корисник, средствата за 

работа единствено ги обезбедува од Буџетот на Република Македонија. Сите 

средства беа испланирани и извршени во согласност со надлежностите, 

правата и овластувањата на Комисијата со цел нивно законско, ефикасно и 

економично искористување. 

 И покрај крајното рестриктивно и планско подмирување на тековните 

обврски, Комисијата 2015-та година ја заврши со неподмирени обврски во 

износ од  1.574.303  денари  за патни и дневни расходи, комунални услуги и 

договорни услуги. 

 Тргнувајки од својата континуирана потреба за зајакнување на 

видливоста и  улогата на Комисијата како и извршување на законските 

надлежности, поради недостатокот на финансиски средства, Kомисијата и 

оваа година не успеа да реализира проект за организирање на бесплатни 

обуки во општините ширум државата. Исто така изостана и планираната 

медиумска кампања за запознавање на граѓаните со нивното уставно 

загарантирано и нормирано право на пристап до информациите од јавен 

карактер, како и објавувањето на Листата на иматели на информации 

согласно Законот. Неоспорна е поддршката што ОБСЕ и Европската 

Комисија во континуитет преку посебни проекти како и преку инструментот 

TAIEX и ја даваат на Комисијата за реализација на активностите од нејзина 

надлежност. 
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БУЏЕТ 

 
ВКУПНО Плати, наемнини и 

надоместоци 

Стоки и услуги 

2007 15.676.000 10.545.000 5.222.000 

2008 15.500.000 10.500.000 4.940.000 

2009 16.373.000 10.993.000 5.220.000 

Ребаланс 14.611.000 10.799.000 3.654.000 

2010 12.245.000 9.035.000 3.210.000 

Ребаланс 11.245.000 8.475.000 2.834.000 

2011 11.710.000 8.480.000 3.230.000 

* Прераспределба на 

средства... 

12.205.021 9.225.021 2.706.987 

 2012   12.970.000 9.700.000 3.270.000 

2013 ребаланс 

Дополнителни 

средства (12.07.2013) 

 

13.817.000 

  1.400.000 

 

10.079.000 

/ 

  

3.738.000 

1.400.000 

Вкупно 2013 

Реализирано 

15.217.000 

14.609.643 

10.079.000 

9.483.071 

5.138.000 

5.126.572 

2014 

Со Ребаланс 

Реализирано 

13.826.000 

    14.326.000 

    12.166.694 

10.006.000 

10.506.000 

9.720.047 

3.820.000 

3.820.000  

2.446.647 

2015 

Со Ребаланс 

Реализирано 

 

12.827.803 

 

10.765.860 

 

2.061.943 

 

 Завршната сметка за 2015 година за сметката 637 на Комисијата е 

прифатена на 11.03.2015 година, со следните показатели: 

 
Вкупен буџет за 2015 година      14.596.429 ден. 

Остварен вкупен приход (трансфери од Буџетот на РМ)   12.827.803 ден. 

Остварени вкупни трошоци       12.827.803 ден. 

Нето вишок на приходите            0 ден. 

Добивка пред оданочување…..           0 ден. 

Данок од вишокот на приходите           0 ден.. 

Нето вишок на приходите            0 ден. 

Добивка за пренос во наредната година          0 ден. 

 

Од вкупниот одобрен буџет(со ребаланс) на Комисијата за 2015 година 

во износ од 14.596.429 денари, реализирани се  87,88  %, односно 12.827.803 

денари. 

Во однос на структурата на Буџетот со сите одобрени пренамени на 

средства во текот на 2015 година, 10.765.860 денари, или  83,9  % од 

средствата се однесуваат на основни плати и придонеси за социјално 

осигурување, 2.061.943  денари, или    16,1 %  од средствата се однесуваат на 

стоки и услуги, или подетално по ставки: 
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Буџет(ребаланс) по ставки Износ 

401- Основни плати                    7.866.794 

402- Придонеси за социјално осигурување                        2.909.635 

420- Патни и дневни расходи                     100.000 

421- Комунални услуги, греење, комуникација и 

транспорт                                   

 

2.974.000 

423- Материјални и ситен инвентар                                   120.000 

424- Поправки и тековно одржување                                  200.000 

425- Договорни услуги                                   260.000 

426- Други тековни расходи                              100.000 

464- Разни трансфери                                  

480- Купување  на  опрема  и  машини                             66.000 

Вкупно расходи  14.596.429 
 

 

Расходи по ставки Износ 

401- Основни плати                    7.859.079 

402- Придонеси за социјално осигурување                        2.906.781 

420- Патни и дневни расходи                     5.000 

421- Комунални услуги, греење, комуникација и 

транспорт                                   

 

1.459.134 

423- Материјални и ситен инвентар                                   109.126 

424- Поправки и тековно одржување                                  199.381 

425- Договорни услуги                                   163.090 

426- Други тековни расходи                              60.214 

464- Разни трансфери                                  

480- Купување  на  опрема  и  машини                             65.998 

Вкупно расходи  12.827.803 

  

Остаток по ставки  

401- Основни плати                    7.715 

402- Придонеси за социјално осигурување                        2.854 

420- Патни и дневни расходи                     95.000 

421- Комунални услуги, греење, комуникација и 

транспорт                                   

 

1.514.866 

423- Материјални и ситен инвентар                                   10.874 

424- Поправки и тековно одржување                                  619 

425- Договорни услуги                                   96.910 

426- Други тековни расходи                              39.786 

464- Разни трансфери                                  

480- Купување  на  опрема  и  машини                             2 

Вкупно расходи  1.768.626 
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 Завршната сметка за 2015 година за сметката 631 на Комисијата е 

прифатена на 11.03.2015 година со следните показатели: 

 

Во 2015 година не се евидентирани никакви промени во сметката од 

типот 631, односно: 
 

Вкупен буџет за 2015 година –                                                           0  денари 

Остварен вкупен приход (трансфери од Буџетот на РМ)             0  денари 

Остварени вкупни трошоци                                                             0  денари 

Нето вишок на приходите                                                             0  денари 

добивка пред оданочување                                                              0  денари 

Данок од вишокот на приходите                                                     0  денари 

Нето вишок на приходите                                                                0  денари 

добивка за пренос во наредната година                                         0  денари 
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