
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот  на  Република  Северна  Македонија  и  претседателот  на  Собранието  на
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Се прогласува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на

16 мај 2019 година.

Бр. 08-2878/1 Претседател на Република
16 мај 2019 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1
(1) Со  овој  закон  се  уредуваат  условите,  начинот  и  постапката  за  остварување  на

правото  на  слободен  пристап  до  информациите  од  јавен  карактер  со  кои  располагаат
органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на
општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби,
јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања утврдени со
закон  и  дејности  од  јавен  интерес  и  политичките  партии  во  делот  на  приходите  и
расходите(во натамошниот текст: иматели на информации).

(2) Правото  за  слободен  пристап  до  информации  од  јавен  карактер  се  остварува
согласно со овој, Законот за општата управна постапка и друг закон.

Цел на законот

Член 2
(1) Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на

информации и им се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото
на слободен пристап до информации од јавен карактер.

(2) Имателите  на  информации  за  својата  работа  се  должни  да  овозможат
информираност на јавноста.
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Член 3
Определени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
- „иматели  на  информации"  се  органите  на  државната  власт  и  други  органи  и

организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во
градот  Скопје,  установите  и  јавните  служби,  јавните  претпријатија,  правни и физички
лица  што  вршат  јавни  овластувања  утврдени  со  закон  и  дејности  од  јавен  интерес  и
политичките партии во делот на приходите и расходите,

- „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или
со  која  располага  имателот  на  информацијата  согласно  со  неговите  надлежности  (во
натамошниот текст: информацијата),

- „барател на информација" е секое правно и физичко лице без дискриминација по која
било основа, на начин и под услови утврдени со овој и друг закон (во натамошниот текст:
барателот),

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

- „службено лице" е лице вработено кај имателот на информации назначено со акт на
одговорното лице, кое посредува со информациите од јавен карактер што ги создал или со
кои  располага  имателот  на  информации  согласно  со  неговите  надлежности,  односно
дејности,

- „тест  на  штетност"  е  задолжителна  постапка  која  ја  спроведува  имателот  на
информацијата, пред да го одбие пристапот согласно со членот 6 став (1) од овој закон, а
со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес
што би се постигнал со објавување на информацијата и

- „јавен интерес" во остварувањето на правото на пристап до информации подразбира,
но  не  се  ограничува,  на  интерес  за  информации,  со  чие  што  објавување,  односно
остварување пристап:

1) ќе се открие злоупотреба на службена положба и коруптивно однесување;
2) ќе се открие противправно стекнување или трошење на буџетски средства;
3) ќе се открие потенцијален судир на интереси;
4) ќе се спречат и откријат сериозни закани по здравјето и животот на луѓето;
5) ќе се спречи и открие загрозување на животната средина;
6) ќе се помогне да се разбере прашањето за кое се креира јавна политика или се води

парламентарна дебата и
7) ќе се овозможи еднаков третман на секој граѓанин пред законите.

Слободен пристап до информации

Член 4
(1) Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица.
(2) Слободен  пристап  до информации имаат  и  странски  правни и физички  лица во

согласност со овој и друг закон.



Објавување на листа

Член 5
(1) Aгенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен

карактер (во натамошниот текст: Агенцијата) на својата интернет страница објавува листа
на иматели на информации и на службените лица на имателите на информации.

(2) Агенцијата  редовно  ја  ажурира  листата  од  ставот  (1)  на  овој  член.  Агенцијата
ажурирањето го врши во рок од седум дена од добивањето на известувањето за службено
лице на  имател на информации од јавен карактер,  односно стекнување или губење на
статус на имател на информации од јавен карактер.

Исклучок од слободен пристап до информации

Член 6
(1) Имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до:
1) информација која врз основа на закон претставува класифицирана информација со

соодветен степен на класификација;
2) личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци;
3) информација чие давање би значело повреда на доверливоста на даночната постапка;
4) информација стекната или составена за истрага, кривична или прекршочна постапка,

за  спроведување на  управна  и  на  граѓанска  постапка,  а  чие  давање  би  имало  штетни
последици за текот на постапката;

5) информација  која  ги  загрозува  правата  од  индустриска  или  интелектуална
сопственост  (патент,  модел,  мостра,  стоковен  и  услужен  жиг,  ознака  на  потеклото  на
производот).

(2) Информациите  утврдени во ставот (1)  на  овој  член,  стануваат  достапни кога  ќе
престанат причините за нивната недостапност.

(3) По  исклучок  од  ставот  (1)  на  овој  член  имателите  на  информации  ќе  одобрат
пристап до информација,  по задолжително спроведениот тест на штетност со кој ќе се
утврди дека со објавувањето на таквата информација последиците врз интересот кој се
заштитува  се  помали  од  јавниот  интерес  утврден  со  закон  што  би  се  постигнал  со
објавувањето на информацијата.

(4) Ако документот или негов дел содржи информации од ставот (1) на овој член, што
можат да се одвојат од документот без притоа да се загрози неговата безбедност, имателот
на информации ги одвојува тие информации од документот и го известува барателот за
содржината на останатиот дел од документот.

Пристап до информации за трезорско работење

Член 7
(1) Имателот на информации кој располага со податоци кои се однесуваат на плаќањата

преку органот на државната управа кој е надлежен за трезорското работење, е должен да ја
информира јавноста за податоците преку својата веб страница.

(2) Формата и содржината на податоците од ставот (1) на овој член кои се објавуваат,
како и начинот на нивното објавување ги пропишува министерот за финансии, а особено
се однесуваат на: назив и сметка на налогодавач (буџетски корисник), расходно конто и
назив, програма и назив, износ, назив и единствен даночен број на примач (само за правни
лица) и назив на примач (само име и презиме кај физички лица).



(3) Објавените лични податоци во врска со информациите од ставот (2) на овој член се
достапни две години, од денот на објавата.

(4) Надлежниот орган кој управува со Трезорот како организациона единица е должен
да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

- листа на буџетските корисници и единки корисници и
- периодични извештаи за наплатата на приходите и другите приливи и реализација на

расходите  и  другите  одливи  на  Буџетот  на  Република  Македонија  и  буџетите  на
општините.

II. СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ
СО ИНФОРМАЦИИ

Службено лице

Член 8
(1) Секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени

лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации.
(2) Имателите  на  информации се должни да обезбедат информирање на  јавноста  за

службеното лице за посредување со информации.
(3) Службеното лице за посредување со информации контактира и ги дава потребните

информации и му помага на барателот на информации за што води посебна евиденција за
примањето на барања за информации, чувањето и давање на информациите.

(4) Повеќе  иматели  на  информации  можат  заедно  да  определат  едно  или  повеќе
службени лица за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до
информации.

III. ДОЛЖНОСТИ НА ИМАТЕЛИТЕ НА
ИНФОРМАЦИИ

Листа на информации

Член 9
Имателите на информации се должни редовно да водат и да ја ажурираат листата на

информации со кои тие  располагаат  и да ги  објавуваат на начин достапен за  јавноста
(интернет страница, огласна табла и друго).

Посредување на информации

Член 10
(1) Имателот на информации е должен да ја информира јавноста преку својата интернет

страница со објавување на:
- податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со 

закон,
- основните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса, 

телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата,
- податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата 

(биографија, податоци за контакт и друго),
- основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и 

тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број,



- основните  податоци  за  контакт  со  лице  овластено  за  заштитено  внатрешно
пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број,

- список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен е-маил
и службен телефон,

- законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со
регистарот на прописи објавени во службеното гласило,

- прописите  што  во  рамките  на  својата  надлежност  ги  донесува  имателот  на
информацијата  во  вид  на  подзаконски  акт:  правилници  (правилник  за  внатрешна
организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено
внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија
и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени
со закон,

- органограм за внатрешна организација,
- стратешки планови и стратегии за работа на имателите на информации,
- годишни планови и програми за работа,
- годишен Буџет и завршна сметка,
- годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот,
- ревизорски извештај,
- видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката

достапност  за  остварување  на  услугите  и  информации  за  е-услугите,  податоците  за
законските  основи,  називот  на  услугите,  документите  и  податоците  потребни  за
остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни
податоци),

- тарифници за надоместоци за издавање на реални акти,
- начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување

усно  и  писмено  барање  за  пристап  до  информации,  како  и  барање  поднесено  по
електронски пат),

- целокупната  документација  за  јавните  набавки,  за  концесиите  и  за  договорите  за
јавно-приватно партнерство,

- предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи
кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации соопштенија до
јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност со законските
надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска согласно со закон
и друго,

- извештаи  за  работа  кои  ги  поднесуваат  до  органите  надлежни  за  спроведување
контрола и надзор,

- статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се
влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата
на имателот на информации и

- други  информации  кои  произлегуваат  од  надлежноста  и  работата  на  имателот  на
информацијата.

(2) Секој  имател  на  информации  е  должен  да  овозможи  бесплатен  пристап  до
информациите од ставот (1) на овој член.

Член 11
Одговорните лица кај имателите на информации за да обезбедат слободен пристап до

информации  се  должни  за  барателите  да  обезбедат  простории  за  увид  во  бараните
информации,  а  службените  лица  за  посредување  со  информации  се  должни  да  им
укажуваат помош при барањето на информациите во согласност со овој и друг закон.



IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 
ДО ИНФОРМАЦИИ

Усно или писмено барање

Член 12
(1) Барателот  пристапот  до  информацијата  може  да  го  бара  усно,  писмено  или  во

електронски запис.
(2) Барателот  е  должен  во  барањето  да  се  произнесе  за  начинот  на  натамошната

комуникација  со  имателот  на  информацијата  и  тоа  усно,  во  писмена  форма  или  во
електронска форма.

(3) Секој  барател  врз  основа  на  барање  има  право  на  пристап  до  информација  од
имателот  на  информации  со  кои  располага  и  тоа  со  увид,  препис,  фотокопија  или
електронски запис.

Усно барање

Член 13
(1) Ако  барателот  бара  пристап  до  информација  со  усно  барање,  имателот  на

информацијата  е  должен на  барателот  да  му  овозможи пристап  до информацијата,  на
начин со кој барателот ќе има доволно време да се запознае со нејзината содржина, за што
имателот на информацијата составува записник, освен ако се работи за информации од
членот 6 став (1) од овој закон.

(2) Ако имателот на информацијата позитивно одговори на барањето од ставот (1) на
овој член, веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на поднесување на барањето,
овозможува запознавање со содржината на бараната информација на начин што му дава на
увид  или  му  обезбедува  препис,  фотокопија  или  електронски  запис  од  бараната
информација.

(3) Ако  имателот  на  информацијата  одговори  негативно  на  барањето  или  не  може
веднаш да одговори на барањето, како и ако барателот има устен или писмен приговор на
начинот  на  запознавањето  со  информацијата,  службеното  лице  за  посредување  со
информации  е  должно  за  барањето  да  изготви  решение  во  кое  ќе  внесе  податоци  за
барателот, датумот на прием на барањето и да го извести барателот за посебното барање,
односно за бараната информација.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член, барателот на информација има право
на жалба до Агенцијата, во рок од 15 дена од приемот на решението.

(5) Во  случаите  од  ставот  (3)  на  овој  член  натамошната  постапка  по  усно  барање
продолжува како по писмено барање во согласност со овој закон.

Писмено барање

Член 14
(1) За писменото барање за пристап до информации одлучува имателот на информации

во постапка утврдена со овој закон.
(2) За прашања на постапката од ставот (1) на овој член кои не се уредени со овој закон,

се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.



Поднесување на барањето

Член 15
(1) Барањето  за  пристап  до  информации  го  поднесува  барателот  до  имателот  на

информации.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член поднесено во електронска форма се смета за

писмено барање од членот 14 од овој закон.

Содржина на барањето

Член 16
(1) Формата  на  образецот  на  барањето  за  пристап  до  информациите  ја  пропишува

директорот  на  Агенцијата  и  имателот  на  информацијата  е  должен  да  му  го  обезбеди
образецот на барателот.

(2) Барањето се поднесува на образецот од ставот (1) на овој член или во друга форма и
на начин согласно со членот 12 став (1) од овој закон.

(3) Барањето содржи назив на имателот на информацијата, личното име и презиме на
барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице,
фирмата или правното лице.

(4) Во барањето барателот  е  должен да ја  наведе информацијата  со која  сака  да се
запознае и на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација
(увид, препис, фотокопија, електронски запис).

(5) Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се
работи за барање за пристап до информации.

(6) Ако според предметот на барањето произлегува дека се работи за барање за пристап
до  информации  согласно  со  овој  закон,  имателот  на  информацијата  задолжително  го
разгледува барањето во согласност со овој закон.

Дополнување на барањето

Член 17
(1) Ако барањето е непотполно и поради тоа имателот на информацијата не може да

постапува,  тој  ќе  побара  од  барателот  на  информацијата  да  го  дополни  барањето,  со
укажување на  последиците  ако тоа  не  го  направи.  Барателот  е  должен да  го  дополни
барањето во рок од три дена од денот на известувањето за потребата од дополнување на
барањето, односно во рок од три дена од денот на приемот на известувањето за потребата
од дополнување на барањето.

(2) Службеното лице определено за посредување со информации е должно на барателот
да му даде соодветна помош при дополнување на барањето.

(3) Ако  барателот  не  постапи  согласно  со  ставот  (1)  на  овој  член,  имателот  на
информацијата со решение ќе го отфрли барањето.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член барателот има право на жалба во рок
од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата.

(5) Ако барањето и по дополнувањето не ги исполнува условите од членот 16 на овој
закон и поради тоа имателот на информации не може да го разгледува барањето, имателот
на информации ќе донесе решение со кое ќе го отфрли барањето.

(6) Против решението за отфрлање на барањето од ставот (5) на овој член дозволена е
жалба до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.



Препраќање на барањето

Член 18
(1) Ако имателот на информации што го примил барањето не располага со бараната

информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, е
должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на
барањето е имател на информацијата и за тоа да го извести барателот.

(2) Рокот за добивање на информацијата почнува да тече од денот на добивањето на
барањето кај имателот на информацијата на кој му е препратено барањето од ставот (1) на
овој член.

Член 19
Постапката по барањето за пристап до информации кај имателот на информации ја 

спроведува службеното лице од членот 8 од овој закон.

Постапување по барањето

Член 20
(1) Ако имателот на информации позитивно одговори на барањето или ако барањето

делумно или целосно го одбие, за тоа ќе донесе решение.
(2) Решението  од ставот  (1)  на  овој  член,  со  кое  барањето  делумно или  целосно  е

одбиено  задолжително  содржи  образложение  за  причините  поради  кои  барањето  е
одбиено и за резултатите од спроведениот тест на штетност.

(3) Ако имателот на информацијата во рокот утврден во членот 21 од овој закон не му
овозможи на барателот пристап до информацијата и ако не донесе и не му достави на
барателот решение се смета дека барањето е одбиено по што барателот може да поднесе
жалба до Агенцијата во рок од 15 дена.

Член 21
(1) Имателот  на  информацијата  е  должен  веднаш  да  одговори  по  барањето  на

барателот, а најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето.
(2) Имателот на информацијата, информацијата ја дава во бараната форма, освен ако

бараната информација веќе постои во однапред пропишана форма и е достапна за јавноста
и  ако  е  поповолно  за  барателот  информацијата  да  се  достави  во  поинаква  форма  од
бараната, за што имателот на информацијата ја образложува причината за ваквиот начин
на доставување.

Продолжување на рокот за доставување
на бараната информација

Член 22
(1) Во случај кога имателот на информацијата треба да овозможи делумен пристап до

информацијата  согласно  со  членот  6  став  (4)  од  овој  закон  или  поради  обемноста  на
бараната информација му е потребно подолго време од рокот утврден во членот 21 од овој
закон, рокот може да се продолжи најмногу до 30 дена од денот на приемот на барањето.

(2) Имателот на информацијата за продолжувањето на рокот од ставот (1) на овој член е
должен во електронска форма да го извести барателот веднаш, а најдоцна седум дена од
денот на приемот на барањето.

(3) Ако имателот на информацијата не постапи во рокот од ставот (1) на овој член,
барателот на информацијата може да поднесе жалба до Агенцијата.



Одговорени барања

Член 23
Имателот на информацијата  е  должен да го извести барателот на информацијата  во

однос на барањето за пристап до информации ако по барањето веќе одговорил позитивно
на исто или слично барање на истото лице во рок од три месеци пред денот на приемот на
барањето.

Доставување одговор по бараната информација

Член 24
(1) Ако  имателот  на  информацијата  позитивно  одговори  на  барањето,  веднаш  му

овозможува на барателот запознавање со содржината на бараната информација и тоа со
увид, препис, фотокопија или електронски запис.

(2) Ако  барателот  бара  да  му  се  даде  информацијата  на  увид,  имателот  на
информацијата е должен да му овозможи увид на тој начин што барателот ќе има доволно
време да се запознае со нејзината содржина.

(3) Ако, како резултат на добиената информација, произлезе барање за дополнителна
информација  поврзана  со  документите  кои  ги  поседува  имателот  на  информацијата,
барателот поднесува ново барање, согласно со членовите 15 и 16 од овој закон, заедно со
одговорот што веќе го добил.

(4) Ако барателот смета дека информацијата со која се запознал не е информација што
ја  навел  во  барањето,  може  да  бара  од  имателот  на  информации  да  му  се  овозможи
запознавање со информацијата што ја навел во барањето најдоцна во рок од десет дена по
приемот на повторното барање кај имателот на информацијата.

(5) Ако имателот на информацијата не одговори на повторното барање на барателот на
информацијата,  по  истекот  на  рокот  утврден  во  ставот  (4)  на  овој  член,  барателот  на
информација може да поднесе жалба до Агенцијата во рок од 15 дена.

Одбивање

Член 25
Имателот  на  информација  со  решение  може  во  целост  или  делумно  да  го  одбие

барањето, ако утврди дека бараната информација е информација од членот 6 став (1) од
овој закон, имајќи го предвид резултатот од спроведениот тест за штетност.

Право на правна заштита

Член 26
Право на правна заштита во согласност со овој закон има барателот кој поднел барање

за пристап до информација согласно со членот 12 став (1) од овој закон.

Жалбена постапка

Член 27
(1) Против  решението  со  кое  имателот  на  информацијата  го  одбил  или  отфрлил

барањето,  барателот  има  право  на  жалба  во  рок  од  15  дена  од  денот  на  приемот  на
решението до Агенцијата.



(2) Агенцијата решава по жалбата на барателот во рок од 15 дена од денот на приемот
на жалбата.

(3) Ако Агенцијата во рокот од ставот (2) на овој член не донесе решение по жалбата на
барателот против првостепеното решение, а не го донесе ниту во рок од седум дена по
повтореното барање, барателот може да поведе управен спор.

(4) Имателот на информацијата е должен да го спроведе решението на Агенцијата во
рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.

V. ТРОШОЦИ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА
ИНФОРМАЦИИ

Член 28
(1) Увидот во бараната информација е бесплатен.
(2) Барателот на информација за добиениот препис, фотокопија или електронски запис

на информацијата, плаќа надоместок во висина на материјалните трошоци.
(3) Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за финансии ја

утврдува висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација
од имателите на информации.

(4) Имателот на информација висината на надоместокот од ставот (3) на овој член ја
објавува на соодветен начин (во службен билтен на имателот на информацијата, интернет
страница, огласна табла и слично) и му ја дава на увид на секој барател пред поднесување
на барањето.

(5) Ако  барањето  се  однесува  на  информација  од  поголем  обем,  имателот  на
информацијата може да бара барателот да го даде однапред надоместокот за покривање на
трошоците за добивање на информацијата.

VI. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАПДО
ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Статус на Агенцијата

Член 29
(1) Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен

карактер  е  самостоен  и  независен  државен  орган,  кој  работи  и  донесува  одлуки  во
согласност со надлежностите утврдени со овој закон. (со права, обврски и одговорности
утврдени со овој закон).

(2) Средствата  за  работа  на  Агенцијата  се  обезбедуваат  од  Буџетот  на  Република
Македонија. Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

(3) Агенцијата за својата работа, за во претходната година одговара пред Собранието на
Република Македонија до кое поднесува на усвојување годишен извештај најдоцна до 31
март во тековната година.

(4) Агенцијата има својство на правно лице.

Надлежност на Агенцијата

Член 30
Агенцијата ги врши следниве работи:
- води управна постапка и одлучува по жалби против решението со кое имателот на 

информацијата го одбил или отфрлил барањето за пристап до информации набарателите,



- 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,
- развива политики и дава насоки во врска со остварување на правото на слободен

пристап до информациите,
- води прекршочна постапка преку Прекршочна комисија која одлучува по прекршок во

согласност со закон,
- презема активности на планот на едукацијата на имателите на информации за правото

на слободен пристап до информациите со кои тие располагаат,
- соработува со имателите на информации во однос на остварувањето на правото на

пристап до информации,
- 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 со органите на другите земји и институции од
областа на слободниот пристап до информации од јавен карактер,

- врши промоција на правото на слободен пристап на информации од јавен карактери
- врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

Раководење со Агенцијата

Член 31
(1) Со Агенцијата раководи директор.
(2) Директорот на Агенцијата има заменик.
(3) За својата работа директорот на Агенцијата и неговиот заменик одговараат пред

Собранието на Република Македонија.

Именување на директорот и на неговиот заменик

Член 32
(1) Директорот на Агенцијата и неговиот заменик ги именува и разрешува Собранието

на  Република  Македонија  по  предлог  на  Комисијата  за  прашања  на  изборите  и
именувањата за време од шест години, со право на еден повторен избор.

(2) Директорот на Агенцијата  и неговиот заменик се именуваат врз основа на јавен
оглас  кој  се  објавува во  три  дневни весници  кои се  издаваат  на  целата  територија  на
Република Македонија, од кои еден се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува
предлог  на  листа  од  кандидатите  за  директор  на  Агенцијата  и  неговиот  заменик  и  ја
доставува до Собранието на Република Македонија.

(3) За директор на Агенцијата и неговиот заменик се именува лице кое ги исполнува
следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;
2) има високо образование со стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или VII/1

степен на образование од областа на правните науки;
3) има најмалку осум години работно искуство во областа на информирањето и

правните науки;



4) да не било вршител на функција во орган на политичка партија во последните десет
години;

5) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност и

6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS)-најмалку 60 бода,
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

Престанок на функцијата и разрешување на
директорот и на неговиот заменик

Член 33
(1) На директорот на Агенцијата, односно на неговиот заменик му престанува

функцијата пред истекот на мандатот за кој се именувани:
- ако трајно ја изгуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува

Собранието на Република Македонија,
- ако поднесе оставка,
- по лично барање,
- поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон, со право на

продолжување согласно со прописите за работни односи,
- поради смрт,
- ако со правосилна одлука му е изречена забрана за вршење забрана за вршење на

професија, дејност или должност или
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор од над шест месеци.

(2) Собранието на Република Македонија во случаите од ставот (1) на овој член
констатира престанок на функцијата.

(3) Собранието  на  Република  Македонија  го  разрешува  директорот  на  Агенцијата,
односно  неговиот  заменик  по  предлог  на  Комисијата  за  прашања  на  изборите  и
именувањата на Собранието на Република Македонија, ако е исполнет еден од следниве
услови:

- ако се утврди дека не исполнува еден од условите утврдени во членот 32 став (3) од
овој закон,

- ако одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно со закон или ако
податоците содржани во изјавата во голем дел се невистинити,

- очигледно ги прекрши правилата за судир на интереси, односно изземање во ситуации
во кои директорот, односно неговиот заменик, знаел или требало да знае за постоење на
некоја од основите за судир на интереси, односно изземање предвидено со закон или

- ако без оправдани причини не ги почитува роковите за преземање одредени дејствија
согласно со овој закон.

(4) Во  случај  на  престанок  на  функцијата  или  разрешување  на  директорот  на
Агенцијата,  до  изборот  на  нов  директор  на  Агенцијата,  функцијата  на  директор  на
Агенцијата,  ја  врши  заменикот  на  директорот,  со  сите  овластувања  кои  ги  имал
директорот.



(5) Во  случај  на  разрешување,  односно  престанок  на  функцијата  на  директорот  на
Агенцијата, односно на заменикот на директорот, пред истекот на мандатот, Собранието
на Република Македонија најдоцна во рок од десет дена започнува постапка за избор на
нов директор на Агенцијата, односно заменик на директор.

Надлежност на директорот на Агенцијата

Член 34
(1) Директорот на Агенцијата:
- ја координира и организира работата и раководи со работењето на Агенцијата,
- ја претставува и ја застапува Агенцијата,
- презема правни дејствија во име и за сметка на Агенцијата,
- одговара за законитоста во работењето на Агенцијата,
- одлучува за правата и обврските на вработените во Агенцијата,
- донесува Упатство за начинот на спроведување на овој закон,
- ги донесува актите за внатрешна организација и систематизација на работните места

на Агенцијата,
- донесува Годишен план за вработување,
- донесува финансиски планови, стратешки планови и годишна програма за работа на

Агенцијата и го организира нивното спроведување,
- дава предлози за потребните средства за работа на Агенцијата при изготвувањето на

Буџетот на Република Македонија,
- донесува акти со кои го уредува начинот на работа и организацијата на Агенцијата,
- донесува други акти за кои е овластен,
- се грижи за јавноста на работата на Агенцијата и
- презема други мерки од надлежност на Агенцијата, во согласност со закон.
(2) Заменикот  на  директорот  го  заменува  директорот  на  Агенцијата,  со  сите  негови

овластувања  и  одговорности  во  раководењето,  во  случај  на  негово  отсуство  или  кога
поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата функција.

(3) Заменикот во соработка со директорот на Агенцијата ги врши работите од
надлежност на директорот што истиот ќе му ги довери.

Вработени во Агенцијата

Член 35
(1) Вработените во Агенцијата, освен помошно-техничките лица имаат статус на

административни службеници.
(2) Во Агенцијата се назначува генерален секретар, кој го назначува и разрешува

директорот на Агенцијата, согласно со Законот за административни службеници.

VII. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Член 36
(1) Службеното лице на имателот на информацијата  е должно да подготви годишен

извештај за спроведување на овој закон, да го достави до Агенцијата до 31 јануари во
тековната година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на
информации од јавен карактер.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи:



- податоци за службените лица определени за посредување со информации кај
имателите на информации,

- број на примени барања,
- број на позитивно одговорени барања,
- број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или

отфрлено барање,
- број на неодговорени барања,
- број  на  вложени  жалби  против  првостепени  одлуки  (решенија  на  имателите  на

информации,  со  опис  на  одлуката,  како  и  со  наведување на  причините  за  донесената
одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација,

- број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата,
- број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата,
- број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и
- број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање.
(3) Агенцијата изготвува заеднички извештај за спроведување на овој закон врз основа

на  добиените  податоци  од  извештаите  од  имателите  на  информации  и  спроведените
надлежности и до 31 март во тековната година за претходната година го доставува на
усвојување до Собранието на Република Македонија.

(4) Извештајот од ставот (3) на овој член по усвојувањето од страна на Собранието на
Република Македонија се објавува во средствата за јавно информирање (билтен, интернет
страница).

Член 37
Се  ослободува  од  одговорност  вработен  кај  имателот  на  информации  кој  ќе  даде

заштитена  информација,  доколку  таа  е  од  значење  за  откривање  на  злоупотреба  на
службената положба и коруптивно однесување, како и за спречување на сериозни закани
по здравјето и животот на луѓето и загрозување на животната средина.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 38
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на

функционерот или раководното лице кај имателот на информацијата доколку не определи
службено лице определено за  посредување при остварувањето на правото на слободен
пристап  до  информации  и  не  обезбеди  информирање  на  јавноста  за  службеното  лице
согласно со членот 8 ставовите (1) и (2) од овој закон.

Член 39
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 

службеното лице кај имателот на информацијата доколку:
- постапи спротивно на членот 6 став (3) од овој закон,
- редовно не ја води и ажурира листата на информации со кои располага и не ја објави 

на соодветен начин, достапен на барателот, согласно со членот 9 од овој закон,
- не укажува помош при барањето на информациите во согласност со членот 11 од овој 

закон,
- побара образложение од барателот на информацијата спротивно на членот 16 став (5) 

од овој закон,
- во предвидениот рок од 20 дена, односно 30 дена, неосновано не овозможи пристап до

информацијата согласно со членовите 21 и 22 од овој закон,



- не води евиденција согласно со членовите 8 став (3) и 36 став (2) од овој закон,
- наплати пристап до бараната информација спротивно на членот 10 став (3) од овој 

закон,
- не го спроведе решението на Агенцијата во рок од 15 дена од неговиот прием 

согласно со членот 27 став 4 од овој закон,
- нема да подготви годишен извештај за спроведување на овој закон и нема да го 

достави до Агенцијата согласно со членот 36 од овој закон.

Член 40
(1) За  прекршоците  утврдени  со  овој  закон  прекршочната  постапка  ја  води  и

прекршочни санкции изрекува Прекршочната комисија во Агенцијата.
(2) Членови на  Прекршочната  комисија  од  ставот  (1)  на  овој  член  се  вработени  во

Агенцијата со соодветен степен и вид на стручна подготовка и потребно работно искуство
определени  со  закон,  од  кои  најмалку  еден  од  членовите  е  дипломиран  правник  со
положен правосуден испит.

(3) Пред  поднесување  на  барање  за  покренување  на  прекршочна  постапка  се  води
постапка на порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот
за прекршоците.

(4) Службените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни
налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во  евиденцијата  од  ставот  (4)  на  овој  член  се  собираат,  обработуваат  и  чуваат
следните  податоци:  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот,
живеалиште,  односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на  прекршокот,  број  на
прекршочниот платен налог и исходот од постапката.

(6) Податоците од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето
во евиденцијата.

(7) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува директорот на
Агенцијата.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот

на влегувањето во сила на овој закон.

Член 42
Имателите на информации ќе определат службени лица за посредување со информации

од членот 8 на овој закон во рок од 30 дена од денот на започнувањето на примената на
овој закон.

Член 43
(1) Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во

сила  на  овој  закон  ќе  распише  јавен  оглас  за  именување  на  директор  и  заменик  на
директорот на Агенцијата.

(2) Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите  од  јавен
карактер престанува со работа со денот на започнувањето со работа на Агенцијата.

(3) Агенцијата  започнува  со  работа  со  денот  на  именувањето  на  директор  на
Агенцијата.
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(4) Со денот на влегувањето во сила на овој закон постојните членови на Комисијата за
заштита  на  правото  за  слободен  пристап  до  информациите  од  јавен  карактер
продолжуваат да ја вршат функцијата до отпочнувањето со работа на Агенцијата.

Член 44
(1) Вработените  од  Комисијата  за  заштита  на  правото  за  слободен  пристап  до

информациите од јавен карактер со денот на започнувањето на примената на овој закон
продолжуваат да работат во Aгенцијата.

(2) Со  денот  на  започнувањето  на  примената  на  овој  закон  Агенцијата  ги  презема
предметите,  архивата,  материјалните,  техничките,  просторните  и  другите  средства  за
работа неопходни за спроведување на овој закон од Комисијата за заштита на правото за
слободен пристап до информациите од јавен карактер.

(3) Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе
завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 45
Со денот на започнувањето на примена на овој закон престанува да важи Законот за

слободен  пристап  до  информации  од  јавен  карактер  („Службен  весник  на  Република
Македонија“ број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 и 64/18).

Член 46
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република  Македонија",  а  ќе  започне  да  се  применува  шест  месеци  од  денот  на
влегувањето во сила на овој закон.
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Врз  основа  на член 9  од  Законот  за  слободен  пристап  до  информации од  јавен
каракетр (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019) и член 110 од
Статутот  на  Општина  Аеродром  (Службен  гласник  на  Општина  Аеродром  број  20/2012,
21/2014,  23/2014,  04/2019  и  01/2021),  Градоначалникот  на Општина Аеродром ја  утврди
следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Информации  со  кои  располага  Општина  Аеродром,  а  кои  се  утврдуваат  како
информации од јавен каракетр достапни д барателите се следните:

1. Информации за работата на Советот на Општина Аеродром:
- Програми,  одлуки,  решенија,  заклучоци,  информации  согласно

надлежностите утврдени со закон;
- Информации  од  работата  на  Комисиите  и  другите  тела  формирани  од

Советот на Општина Аеродром (заклучоци, препораки, мислења, ставови).

2. Информации за работата на Градоначалникот на Општина Аеродром:

Одделение за работи на градоначалникот и локален економски развој
Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот

информациски систем
Одделение за општи и организациски работи

- Решенија, дозволи, програми, планови, ставови, мислења;
- Стратешки  документи,  одлуки,  решенија  и  програми  од  областа  на

локалниот економски развој

3. Информации  од  работата  на  општинската  администрација  на  Општина
Аеродром:

Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат
од областа на работењето на општинската администрација

а) Сектор за правни работи и имот и имотно-правни работи:
Одделение за правни работи и имот и имотно-правни работи
Одделение за  работи на советот
Одделение за јавни набавки
- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата

на  органите  на  општината  од  областа  на  нормативно-правните  и  општите
работи,  давање  на  услуги  на  граѓаните  во  управната  постапка,  месната
самоуправа

-  Сите повици во постапката за јавни набавки и тендерска документација
утврдени со закон.

в) СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Одделение за  буџетска координација
Одделение за  буџетска контрола
Одделение за  сметководство и плаќања
Одделение за  даноци, такси и други сопствени приходи
- Нацрт-Буџет на Општина Аеродром;
- Буџет на Општина Аеродром, измени и дополнувања на Буџетот;
- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Општина Аеродром;
-  Завршна  сметка,  квартални  извештаи  за  извршување  на  Буџетот  на

Општина Аеродром;



 

 

- Решенија за данок на имот, комунални такси, данок на промет на 
недвижности, договори и пресметки за уредување на градежно земјиште. 

 
г) СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
Одделение за комунални работи и заштита на животната средина 
Одделение за урбанизам и подготовка на урбанистички планови 
- Детални урбанистички планови; 
- Урбаниситчки планови и урбанистичка документација за населени и вон 

населени места на подрајчето на Општина Аеродром; 
- Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање; 
- Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка; 
- Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локалните 

патишта и улици, изработката на урбанистичките планови, јавното 
осветлување и одлуки од областа на комуналиите, локалниот сообраќај и 
слично; 

- Планови, одлуки, програми од областа на комуналните дејности; 
- Документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштитата на 

животната средина. 
 

д) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 
- Информации и управни акти од областа на работата на Одделението за 

инспекциските служби од областа на комуналните дејности, урбанизмот, 
заштитата на животната средина, образованието, домувањето. 

 
ѓ) СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА 

Одделение за образование, спорт и култура 
Одделение за социјална заштита, заштита на децата и заштита и 

спасување на граѓаните 
 

Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на 
работењето на Секторот 

 
е) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Одлуки, Правилници, Акти за внтарешна организација и систематизација, 
Решенија, Програми и информации од работењето на Одделението 

 
ж) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на 
работењето на Одделението 

 
 

Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на 
информации 

 
 

Линк до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер: http://komspi.mk/ 

 
Лица задолжени за пристап до информации од јавен карактер од Општина 
Аеродром: 
 

velimir.deletic@aerodrom.gov.mk 2401-518 
gordana.aceska@aerodrom.gov.mk 2401-516 

 

 
 
 



 
( Образец ПП……) 

 
 

До:    
(имател на информацијата) 

 
БАРАЊЕ 

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 

Од: 
 
 

 

 

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) 

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: 
 
 

 

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, 
фах, е-маил) 

 
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап 

до информации од јавен карактер (Службен весник на Република 
Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната 
информација од јавен 
карактер:     

 

 

 

 

 

(опис на информацијата која се бара) 

 
Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на 

бараната информација: 

- а) увид 
- б) препис 
- в) фотокопија 
- г) електронски запис 
- д) друго    

(се наведува бараниот начин, со заокружување) 
 

Начин на доставување на информацијата: 

- а) по пошта 
 

18 од 



20 од
16

- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго _____________________________________

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна  поука:  Барателот  не  е  должен  да  го  образложи
барањето,  но  е  потребно да  наведе дека  се  работи за  Барање за
слободен пристап до информација од јавен карактер.

Потпис
Во __________, _____202_ година . __________________________________

(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)
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CornacHo qneH 36 oA 3axoror 3a cno6oAeH npucran 4o uHSopuaquu og jaaen
KapaKrep (,,Cn. aecnux na PCM" 6p. 10112019), OnurnHa Aepo4potvt, 6yn. ,,Jane
Can4ancxr" 6p. 109 5, Cxonje, reneQon 02|24OO-97O qaKc 0212401-546, e-mail
aerodrom@aerodrom.gov.mk cnyx6eHnre n14qa ro no4rorenja cfleAHIor

roAutxEH ]43BE1UTAJ
(oa 01.01.202'l ao 31.12.20211

.Co Peurenre 6poj 08-31 1/1 oa 18.01 .2022 roAnHa e hMeHyBaHa Fop4aHa AqecKa,
florvrou:n u x-paroBoA refl Ha cexrop sa paooru Ha rpaAoHaqafl H I Kor, 3a cny;x6eHo
nrqe 3a nocpeAyBabe co rxQoputaquu og jaaeH KapaKrep;

. Co Peu:enue 6pol 08-31211 oa 18.01.2022 roAuHa e rMeHyBaH Benruup ,qener tt,

floruourn r x-paxoBoA ren ua Cexrop sa o6pasoaanue, cnopr, Kynrypa h 3aurrura, 3a
cnyx6eno nIqe 3a nocpe4yBalbe co uxQopuaquu o4 jaseH KapaKrep;

r co oBflacryBalbe 6poj 08-8062/1 oA 17.11.2021 roA Ha Ha3HaqeH e
aAM rH 14crparIBu ror cryx6euux Ernjaxa Ko.{ocxa-ToAopoBcKa;

r co oBflacryBabe 6poj 08-8062/1 oA 17.11.2021 roArHa 3a 3aMeHa Ha
aAM u H r4crpar[BH r4or cnpx6ennr Sr4njaHa Kovocra-To4opoacxa ce Ha3HaqeHu
aAM I H ucrpar[Bu ure cnyx6ennqu fopgaxa Aqecxa ra IlJreQraqa KanuHoe.{ta(-
Cnu poacxa;

r co oBflacryBaH'e 6poj 08-8063/1 oA 17.11.2021 rogrHa Ha3HaqeH e
aAMUH r4crpan4Bu nor cnyx6enux Anexcatgpa AnexcoBa;

. co oBnacryBarbe 6poj 08-8064/1 oA 17.11.2021 roAr4Ha Ha3HaqeH e
aAM Hr4crpar[Bxuor cnyx6exux Mapuxa l1aenecxa Axroecxa;

2. Spoj Ha np[MeHr Oapasa - 93 (geeeAecer ra rpu)

3. Epoj Ha no3ul4BHo oAroBopeHr4 6aparsa - 92 (4eeegecer ra gee)
- Sapaua uro ce oAHecyBaar Ha o6nacra yp6anr,taar,r h KoMyHaflH[ pa6oru, np,, uro ce

6apaar npoexrHu AoKyMeHraqh , KaKo u 4oxyrueuraqrja ,iu 4en og 4oxyrvrenraqnjara
sa neranusaquja Ha A[Bor43rpa4eura o6jerrra _ 4g (verupr,lecer r,t 4eaer);

- Eapaba uJro ce oAHecyBaar Ha o6nacra rpaAexHa uHcnerqnja, npu uro ce Oapaar
AoKyMeHr[ AoHeceHta oA oBflacreHtare rpaAexHta i4Hcnefiopl4 - 1g (ocyrvruaecer);

- Sapaua uro ce oflHecygaar Ha_o6nacra euraxcnu, npu urro ce Oapaar noAarollh 3a
QrHaucucroro u 6yqercxoro pa6orerue na Onurrrxa Aepo4poM Z ft"ayrl;-- 

'
- Eaparua uro ce oAHecyBaar Ha o6nacra qoBeqKr4 pecypct4 _ 4 (.rerrapra);
- Sapaua Koh ce oAHecyBaar Ha o6nacra coBer Ha onur[Hara np[ uro ce 6apaar

AoKyMeHr oA oAflyKr4, nporpaMu, wlutlvtjarnau ra cn. - 3 (rpra);
- Eapaua uro ce oAHecyBaar Ha o6nacrajaaur Ha6aexta _ 2 (ABe);
- Sapara uro ce oAHecyBaar Ha o6nacra ,a o4roc, co jaenocra _ S lrpra;

I

1. floAarorlr sa cnyx6euure nxqa onpe4eneHu 3a nocpeAyBabe co ruQopuaqun xaj
hMarefl tare ua uuQopuaquu;



Bapaba LUTo ce oAHecyBaar Ha o6nacra Ha npaBHx pa6or[ - '1(eAHo)

Eapalba LrJTo ce oAHecyBaar Ha o6nacra Ha paoorara Ha rpaAoHaqaflHuxor - 1(eAHo);
Sapalba LUTo ce oAHecyBaar Ha o6nacra Ha 06pa3oBaHl/lero - 3 (Tph);

- Sapal$a uiro ce oAHecyBaar Ha oonacra Ha poAoBa eAHaKBocr- 1 (eAHo).

4. Spoj Ha oA6ne{vt tI or$pneH!4 oapaEa co HaBeAyBarbe Ha npuLlrHure 3a ceKoe
oA6xeHo !4nl, or$pneHo 6aparbe - I (eAHo)

- OA crpaHa Ha 6apareror, noAHeceHo e bapalbe 3a cno6oAeH nplrcran Ao
uH$opMaq[u o,q jaBeH KapaKrep, AocraBeBo Ao OnLurlHa AepoApoM, a co xoe 6apa
Konuja oA AoKy[reHraquja 3a AorpaA6a !4 npoL].[4pyBabe Ha craH Ha yn. BeHujaMuH
Ma.ryKoBcK[ 6p. 6/6 Kn 6poj 617 [3BeAeHo oA HTl/lHx Hep!4Hr, cornacHo PeueHle oa
A3TP yn 6p.1109/432 oA 03.07.2003 roAuHa..

l4Mareaor Ha [H$op[4aq[jara, nocranyBajiu no AocraBeHoro oaparbero 3a
np[cran ao uHQopMaq[ja oa jaBeH Kapafiep, HanpaB[ qeflocHa npoBepKa Bo apxuBara
Ha OnLUTr,{Ha AepoApola u Bo eBlAeHq[jara Ha AenOeHuor oanaHc noMefy OnLurlHa
AepoApola r OnLUruHa Kxcena BoAa, co qen Aa ce HajAe 6apaHara AoKyMeHraqlja, Koja
e oA 2002 roAuHa (ora OnuruHa AepoApoM He 6xna +opMupaHa, ryKy replrop[jara
6[na noA HaAflexHocr Ha OnuruHa Kl/lcena BoAa. Ce yrBpAu AeKa 6apaHara
AOKyMeHTaqlja He e HajAeHa t4 oA Taa np!49[Ha 6apabeTo e oA6xeHo.

5. 6poj Ha HeoAroaopeHu 6apa*,a - I

6.Epoj Ha BroxeHI xan6[ nporxB npBocreneHu oAnyx[ (peu.]eHlja Ha ulrarerure Ha
uH+opMaqlu, co onl,lc Ha oAnyxaTa, (a(o ,1 co HaBeAyBa$e Ha np[quHuTe 3a
AoHeceHara oAnyKa Bo cnyeaj Ha noBropHo oA6uBabe Ha 6apaHara rHQopMaqlja) - 6
(uecr)

7. Spoj Ha ycBoeH I xafl6[ co oAny(a H a AreH Ll[jara - 2 (ABe)
- AoHeceHo ce PeueHuja co Kou Xan6|4Te ce yBaxyBaar I npeAMerure ce Bpa(aaar Ha
noBropHo nocranyBabe npeA npBocreneHlor opraH. ly'Marenor na ur$opuaqurre
nocranur no PeueHl,ero Ha AreHqxjara ypeAHo u HaBpeMeHo u 6apaHara uHOopMaLluja
ja AocraBl4n Ao crpaH(ara.

8. 6poj Ha npeuHaqeHt4 IpBocreneHu oAnyKl4 no nocranyBarhe Ha AreHllfijara - /

9. Spoj Ha oA6l,1eHu xafl6la oA AreHq[jara I npuqrHt4 3a HIBHo oA6xBabe _2 (ABe)

-,qoHeceHo e PeLUeHle co (oe Xan6ara ce oA6[Ba KaKo HeocHoBaHa oa npl,gl4Ha Lltro
AreHqfijara 3a 3aL].tr[Ta Ha npaBoro Ha cno6oAeH np[cran Ao rH+opMaqlaxre oA jaBeH
KapaKrep, no pa3rfleAyBabe Ha Xanoara u Apyr[re cnl4cu Bo BpcKa co npeA[reror,
yrBpAuna AeKa Marelor Ha uH+opMaqula nocranlr corracHo o4pe46ure oA 3axoHor
3a cfloooAeH flpl4cran Ao uH$opMaqufi oA jaBeH Kapa[Tep, co roa Luro goren peLuenue
cornacHo,lneHor 20 oA 3a(oHor 14 co roa [4y oAroBopufl Ha 6apaHara r.rnsopMaquja,
-,qoHeceHo e PeLUeHl4e co Koe Xanoara ce oAbuBa KaKo HeocHoBaHa oA npuql4Ha L].tro
AreHqxjara 3a saLlJllra Ha npaBoro ta cno6o4en npl{cran Ao l4HoopMaL]l4ure oA jaBeH
KapaKTep KoHcran4pana AeKa Bo KoH(peTHr4or cnygaj LtMarenor Ha HSopMaq x
nocranxfl no 6apabero, a 6aparenor A06un oAroBop no 6apaHara 14HSopMar]uja.



'10. 6poj Ha orSpnenu xan6u oA Arenqnjara n npuqnHn 3a HhBHo orSpnaue - 2 (.qee)
- loHeceuo e Perueuue co xoe Xan6ara ce orSpna KaKo HeAonyureHa oA nphq[Ha uro
xan6ara ce noAHecyBa nporuB noeAhHeqeH aKT, a Bo KoHKperHnor cnyvaj 6aparenor
HaMecro Ea noAHece xan6a ea ceKoe noeAnHevno 6apaue, roj no4nen e4na xan6a
nporna 4 6apaua sa cno6o4eH npucran 4o uH$opruaqrn og jaeeu KapaKrep, uJro
uctata ja npaBI HeAonyuJTeHa,
-,loxeceno e Peurenne co xoe Xan6ara ce orQpna KaKo HeHaBpeMeHa oA npuqtaHa uro
6aparenor Ha uHQopuaqnh gocraBun xan6a Ao Arenqnjara na 15 4en oA npueMor Ha

Sapauero xaj nuarenor Hc uuSopruaquu, urro ucrara ja npaBr4 npegBpeMeHa.

HAI-IOMEHA: Taxcaruaxo na6enexasrre o6apcxn oA qfleH 36:naqar r Baua o6apcxa xa
r4cTr4Te Aa oAroBop[Te npeqn3Ho, co no.qaToqL,], KoMeHrapr u KapafiepncrhKr4 urro
nporl3neryBaar og Bauara pa6ora.

YK$KYBAIbE: ComacHo Haquoxanxnor aKqucKx nJraH 3a Oraopexo Bna4uxo
llaprnepcreo u aanox6ara ,,flpoarruexo o6jaayeare Ha uH+opMaqxnre o4 jaeen
KapaKrep xa ae6 crpaxuqure Ha uxcruryqurte", ao flprnor xa FoAnurruor useeurraj,
cnl2r6errre nuqa raj r,rMarerrre na un0opuaqru o4 jaeex KapaKrep rpe6a Aa n4 BHecar
nuHroBr,rre Ao 22qe Kareropr,rx Ha AoKyMeHTx coApxaH[ Bo qreHor 10 oA 3aroHor 3a
cno6oAen npucran Ao rxQopruaqur o4 jaeer KapaKrep. Oea Yraxyearue ce oAHecyBa Ha
rMarerrre Ha r,tHQopMaqnu o4 jasen KaparTep Kor4 l{Maar ee6 crpaxrqu

1. no4aroqnre oA HeroBhre HaAnexHocrtlt Ko!4 r!4 ta3BplxyBa, oAHocHo My ce yrBpAeHrl co
3AKOH, htto://aerodrom.qov. mk/paq e/qradonachalnik-nadlezhnosti
http://aerodrom.qov. mk/paqe/nadlezhnost

2. ocHogrinre noAarollr/ 3a KoHTaKT co hMareflor na nxQopruaqrjara u roa: Ha3yrB, aApeca,
rene$oxcxr 6poj, 6poj na Qaxc, e-Maun aApeca I aApecara Ha !4HrepHer crpaH[qara
http://aeradIqttl.qov. m k/paqe/contact

3. no4aroqrre sa $ynxqroxepor t,tn oAroBopHoro nrqe r<aj [Mareflor na nH$opruaqrjara
(6urorpaQnja, noAarollrl 3a KoHraKr r,t 4pyro), http://aerodrom qov. m k-/oaqe/q radonach al n ik

4. ocrioaxnre noAaroqrl 3a KoHTaKT co cnyN6enoro nr4[]e 3a nocpeAyBabe co nxeopuaqnr
I TOa: r4Me t4 npest4Me, e-Ma[n aflpeca A reneSoHcxr 6poj,
http://aerodrom.oov . mk/paoe/contact

5. ocriosHlre noAaroqr4 3a KoHTaKT co nhqe oBnacreHo 3a 3a[.ur[TeHo BHarpeluHo
nphjaByBabe h Toa: r4Me I npe3r1Me, e-Matan aApeca r reneQoxcxn 6poj,

a nnQopuaqvtjara co noanqrja, cnpx6ex
erodrom.qov. mUpaqe/administraciia

7.

8.

9.
10
tt
12
13

h

cntacoK Ha nrqa epa6ore
eMa!4n r cnyN6en reneQo

Hh Kal [MaTenoT H

x http://a
3aKoHnre Kor4 ce oAHecyBaar Ha HaArexHocra Ha ltMareflor ta rneopuaqmr, noBp3aHhco perhcTapoT Ha npona4cr4 o6jaeern Bo cnyx6eHoro fnactno

llae rom ov.mk/ e/urbanizam http://aerodrom. qov. mUpaoe/nadlezhnosti
nponrcfiTe uro Bo paMKnre Ha cBoj aTa HaAnexHocT ru AoHecyBa [MaTefloT HarnSopuaqujara Bo Br4A Ha noAsaxoHcKt,t aKr: npaBrflHhLl4 (npaannxrx 3a BHarpe[.uHa
opraHt43aqnja, npaBhnHhK 3a chcreMar[3aqrja na pa6ornrre Mecra, npaBhrHrK 3a
3A[,UT TCHO BHarpeurHo npryaByBarse u 4pyro), ype46ra, nape46h, ynarcrBa, nnaHoBLl,
nporpaM14, peueHhJa n Apyr[ Br4AOBt4 A
nponhcu, Kora 3a Toa ce oBnacTeHr co 3a
opraHorpaM sa BHarpeuHa opraHta3aLlrja
cTpaTelxKr4 nnaHoBr4 ,t cTpaTethfl 3a pa
roAhutHt4 n.naHoBr4 m nporpaur sa pa6o
ToAri4LJ..teH 6yr,rer r saeputxa cMerKa htt
ro4nunr Q t4HaHChCKl4 nnaHoBfi no KBa pranr h nporpaMr aa peanrsaqnja na 6yqeror

-l

htlo:ll erodrom.qov.mk/ paqe/bud qet

http.//aerodrom.qov.mUoaqe/tekovni-proekti
o.



14. peBu3opcKr4 h3BeuJraj, http://aerodrom.gov.mk/paqe/budqet
15. ahAoara ycnyrh Kor4 fa AaBaa't fiMarernre Ha ruQopruaqrr (urQopuaqrr 3a Qurauvxara

AocranHocr 3a ocrBapyBaEe Ha ycnyrhre h [H+opMaqhh 3a e-ycnyr[Te, noAaroLlr4Te 3a
3aKoHcKhre ocHoBr4, Ha3[Bor Ha ycayrrre, AoKyMeHT[Te h noAaroq[Te norpe6ru sa
ocrBapyBalbe Ha ceKoja oA ycnyrrre, MexaHh3Mnre 3a npaBHa 3auJrura n Apyn
peneBaHTH14 noAaroqn), http://aerodrom.qov. mUdokumenti/formulari

16. rapr$rnqr 3a HaAoMecroqu 3a h3AaBa[be Ha peanHr arrr, (nunr)
17. Haqr4Hor Ha noAHecyBatce aa 6aparue 3a np!4cran 4o nnQopruaqnn (navrr xa

no.qHecyBalbe ycHo ta n[cMeHo 6aparue sa np[cran Ao r4HQopMaLl[r4, KaKo !4 6apaue
noAHeceHo no eneKrpoHcKr4 nar)
http://aerodrom.qov. mk/U pload/Documents/iaven%20karakter%20(3). pdf

18. qenorynnara 4oxyuenraquja sa jaaxnre Ha6agx[, 3a KoHl]echnre n 3a AoroBophre 3a
jaBHo-nphBaTHo napTHepcTBo, http://aerodrom.qov.mUdokumenti/iavni-nabavki

19. npe4nor Ha nporpaM[, nporpaM(, craBoBr4, Mr4cneFba, cryAVt n Apyr[ cnr4'.rH !4 AoKyMeHT!4
KOh Ce OAHeCyBaaT Ha aKT[Te OA Ha,qneXHOCTa Ha [MaTenOr Ha nHQOpMaq[r4
coonurexnja Ao jaBHocra 3a pa6or[ npe3eMeH[ oA Hr4BHara hHTepHer crpaHr4qa Bo

cornacHocr co 3aKoHcKrre HaAnexHocn4, rnQopuaruenr 6nnrenn, cnyx6enr mao4ra
axo ce o6apcKa corracHo 3aKoH h Apyro, htto://aerodrom.oov.mk/kateqoriia/site,
http://aerodrom. qov.mUvesnik/vesnik http://aerodrom. qov. mk/vesnik/otchet

v.mu luzh n- lasnik
20. r4saeurar4 sa pa6ora Ko!4 rr noAHecyBaar Ao opraH Te Ha,qnexHta 3a cnpoBe,qyBa]be

r(oHrpona h HaA3op, hfto://aerodrom.qov.mUsluzhben-qlasnik
21. ctatuqn\xn no4aroll4 aa pa6orara, KaKo 14 Apyrr4 nn$opnaaqrr, aKrta I Mepk[ co Ko!4 ce

anrajae na xhBoror ra pa6orara Ha rpafaH[Te h Kot4 npon3fleryBaar oA HaAnexHocra r
pa6orara Ha rMareror Ha nx$opr,raq tnn httBlaefo=dfqm.qov. mk/vesn ik/vesnik
htto://aerodrom.qov. mUkateooriia/site htto://aerodrom.oo v. mUvesnik/otchet

22. Apytn nx$opuaqrn Kota npo!43neryBaar oA HaAnexHocra r pa6orara Ha r4Marenor Ha
rx$opnilaqnjara http://aerodrom.qov. mk

CKonje, 26.01.2022

ly'spa6orr,rne.
li oruna4 copa6ornrr sa co JaBHocT
ru-p Sunjara Kovoc poBcKa

Cnyx6eHra nnLla 3a nocpeAyBalbe co rax$opruaqrau oA jaBeH Kapafiep
[lonllorutrx-paxoBoA[TeJ'r Ha Cexrop sa pa6orr xa rpaAoHaqanHhKor

Fop4a HA ecKa

[1ouoluurx-paxoBoAuren na Cerrop sa 06pa3oBaH14e, auTnTa
eneruri

4

llonna4 copa6ornrx aa o4nocn co jaaxocr
ArercaHgpa Arexcoaa
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CKOnJE

CornacHo co HneH 36 oa 3aKOHOT 3a cno6ofleH npucTan flo nHcjDopMai-iMn oa jaBeH Kapaicrep 
(Cn. BecHMK Ha PCM 6p.101/2019), OnujTMHa AepoflpoM, 6yn. „JaHe CaHflaHCKM" 6p. 1096, 
CKOnje, Ten. +389 2 2400-970, e-mail: aerodrom@aerodrom.qov.mk, criy>K6eHHTe nm^a ro 
noflroTBuja cneflHMOB

TOflUlUEH M3BELUTAJ 
(ofl 1.01.2022 flo 31.12.2022)

1. rioflaTOMM 3a cny>K6eHHTe nupa onpefleneHM 3a nocpeflyBatte co uH<£opMaLiMM 3a 
mviaienoT Ha MHcf)opMai4MjaTa, OniiiTUHa AepoflpoM ce:

- Co PemeHHe 6poj 08-311/1 ofl 18.1.2022 r. e wvieHyBaHa fopflaHa ApecKa, 
noMOLLiHMK-paKOBOflMTen Ha CeKTop 3a pa6o™ Ha rpaflOHananHHKOT, 3a cny>K6eH0 flu Lie 3a 
nocpeflyBahte co HHC^opMapnn ofl jaBeH Kapaicrep, n-wiejn: gordana.aceska@aerodrom.gov.mk 
2401516

Co PeuieHne 6poj 08-312/1 e mvieHyBaH BenMMMp flenemk, noMOLUHUK- 
paKOBOAmen Ha Ceicrop 3a o6pa30BaHue, cnopT, Kymypa i/i copHjanHa 3awTHTa, 3a cny>K6eHo 
nmie 3a nocpeflyBahbe co MHcjDopMaflUH ofl jaBeH Kapaicrep, M-Mejn: 
velimir.deletic@aerodrom.qov.mk 2401-518

2. Epoj Ha npmvieHM 6apaita: 76 (ceflyMfleceT h wecT)

3. Bpoj Ha no3mnBHO oflroBopeHU 6aparba: 71 (ceflyMfleceT m eflHo)
- Eapaita luto ce oflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha yp6aHH3MOT v\ KOMyHanHM pa6oTi/i, npu 

luto ce 6apaT npoeKTHM flOKyivieHTaLim/i, yBUfl bo flOKyivieHTaMuja 3a nerann3ai_iMja Ha ambo 
ui3rpafleHM o6jeicrn - 37 (TpneceT m ceflyM)

- Baparba luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha rpafle>KHa HHcneKflMja, npu luto ce 
6apaaT flOKyMeHTH flOHeceHn ofl OBnacTeHM rpaflewHM MHcneKpun - 7 (ceflyM)

- Bapahba luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha cJjnHaHCMM, npu luto ce 6apaaT noflaTOflu 
3a cj)MHaHCMCKOTo n 6ygeTCKOTO pa6oTerbe Ha OnuiTMHa AepoflpoM - 7 (ceflyM)

- Bapaita luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha HOBeHKH pecypcn - 4 (neTupn)
- Bapahba luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha npaBHH pa6o™ - 5 (neT)
- Bapaita luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha oahocm co jaBHOCT - 3 (Tpn)
- Eapaiua luto ce OflHecyBaaT Ofl o6nacTa Ha coBeT Ha onujTMHaTa npw ujto ce 6apaaT 

flOKyMeHTM ofl oflnyKM, nporpaivin, nHUflujaTHBM m cn. - 3 (Tpn)
- Baparua luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha o6pa30BaHne - 5 (neT)
- Bapahba luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha jaBHi/i Ha6aBKM - 3 (Tpn)
- Bapaita luto ce OflHecyBaaT ofl o6nacTa Ha ceicrop 3a pa6o™ Ha rpaflOHananHHK - 2

(flee).

4. Bpoj Ha 0fl6neHM u OTcjjpneHM 6apaita co HaBeflyBaite Ha npuHUHMTe 3a ceKoe Ofl6neHO 
v\nv\ OTcjjpneHo 6aparbe: 5 (neT)

- ripuHMHa 3a 0fl6nBaibeT0 ce cyflCKa nocTanKa, noBTopHO 6apaite HCTa MHcfiopMaLiuja 
BO pOK Ofl Tpn MecepM.

5. Bpoj Ha HeoflroBopeHU 6apahba: 1 (eflHo) (oflroBopeHO Ha 5.1.2023 r.)

6. Bpoj Ha Bno>KeHH >Kan6n npoTUB npBocTeneHM oflnyKM (peuieHMja Ha i/nviaTenMTe Ha 
MHC^opMaquM, co onnc Ha oflnyKaTa, KaKo h co HaBeflyBaite Ha npunnHUTe 3a flOHeceHaTa 
oflnyKa bo cnynaj Ha noBTopHO Ofl6nBarbe Ha 6apaHaTa MHC^opMapuja): 5 (neT)

7. Bpoj Ha ycBoeHi/i >Kan6n co OflnyKa Ha AreHunjaTa; 5 (neT)

mailto:aerodrom@aerodrom.qov.mk
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8. Bpoj Ha npenHaneHn npBOCTeneHM OAnyKH no nocTanyBahte Ha AreHLjMjaTa: Heiwa

9. Bpoj Ha Ofl6neHM >Kan6n ofl AreHmijaTa n npMHHHH 3a hmbho 0fl6nBafce; HeMa

10. Bpoj Ha oTcfcpneHM >Kan6w o,q AreHunjaTa i/i npuHUHM 3a hhbho 0Tct>priatt.e: HeMa

CKonje, 9.1.2022 r.

Cnyx<6eHH JiMqa 3a nocpeflyBaite co nHc(DopMaunn oa jaBeH Kapaicrep:

noMOLUHHK paKOBOAHTen Ha CeKTop 3a pa6o™ rpaflOHananHUKOT
Cylfl /ropflaHa AqecKa

noMoujHUK-paKOBOflMTen Ha Ceicrop 3a o6pa30BaHne, cnopT, Kyrnypa m counjariHa 3awTi/iTa
Benmvmp fleoeTUK




