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Овој документ претставува прецизен преглед на 12те главни грижи на ARTICLE 19 во 
однос на предлогот за Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер од 
декември 2005 година, кој во моментов се наоѓа во постапка пред Собранието на 
Македонија. Ние претходно коментиравме на трите последователни верзии на нацрт-
законот, во ноември 2003 година1

 
, октомври 2004 година2

 
и во април 2005 година.3

 
Овие 

претходни меморандуми детално дискутираат за опсегот на меѓународните и уставните 
обврски на Македонија во полето на слободата на информирањето и ја анализираат 
конзистентноста на самите нацрт-закони. За читателите коишто се заинтересирани за 
овие воведни информации, ги упатуваме да ги погледнат извештаите на веб сајтот на 
ARTICLE 19.4 

1. Законот треба да содржи јасна изјава дека во случај на конфликт со друг закон, ќе 
преовладува Законот за слободен пристап до информации.  

Во моментов, член 1(2) пропишува дека правото на слободен пристап до информации „се 
остварува во согласност со тековниот Закон и со другите закони“. Како што веќе 
нагласивме во нашите меморандуми од 2003, 2004 и 2005 година, од суштинско значење 
претставува фактот Законот за слободен пристап до информации да преовладува пред сите 
други закони донесени во полето на слободата на информирањето. Според тековната 
формулација, законите за тајност, како што е Законот за класифицирани информации, се 
обврзани да преовладуваат пред законот за пристап и во крајна линија истиот го прават 
неефективен. Законот за слободен пристап до информации веќе има вградено заштита од 
откривање информации коешто може да биде штетно преку режимот на исклучоци 
пропишан во член 6; овој режим е сеопфатен и не постои потреба истиот да се дополнува 
со други закони. Во согласност со тоа,  препорачуваме измена и дополнување на член 1(2) 
кој би пропишал дека во случај на конфликт со ваквите закони, ќе преовладува Законот за 
слободен пристап до информации. Исто така, препорачуваме и ревизија - во најбрз можен 
рок - на сите закони кои се во конфликт со принципот за слобода на информирањето со 
цел да се гарантира униформираност на правниот систем во Македонија.   

2. Итно треба да се разгледа повторното активирање на идејата за „Државна комисија за 
заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер“ („Комисијата“), 
чиешто основање беше предвидено во претходните верзии на законот.   

Претходните нацрт-верзии на законот предвидуваа основање на комисија за информирање, 
дел од чиишто овластувања и одговорности беше и разгледувањето на жалби поднесени од 
страна на поединци. Еден ваков механизам би овозможил евтино и лесно пристапно 
средство за поправање на неправдите нанесени врз поединци кои поднеле жалба за 
прекршување на нивното право на пристап до информации. Тековниот нацрт налага 
жалбите за необезбедување документи да се поднесуваат до „надлежен суд“ (член 28). Ова 
е долг и потенцијално скап процес, кој веројатно нема да им помогне на голем број лица. 
Веројатно идејата за основање комисија за информирање била отфрлена како резултат на 
долгата дебата во однос на прашањето дали нејзините членови треба да вклучат и 
претставници на граѓанското општество. Сепак, навистина е жално тоа дека е донесена 
одлука за неосновање на комисијата.  

Искуството од земјите коишто донеле закон за слобода на информирањето покажува дека 
основањето посветена комисија која го набљудува и го следи спроведувањето претендира - 
во голема мера - да го подобри самото спроведување на законот. Поради нивниот 

                                                 
1 Меморандум за Законот за слободен пристап до информации на Македонија, Лондон, ноември 2003 година. 
2 

 
Меморандум за Предлогот за донесување на Закон за слободен пристап до информации на поранешната југословенска 

Република Македонија, Лондон, октомври 2004 година, ставен на располагање на 
http://www.article19.org/pdfs/analysis/macedonia-freedom-of-information-oct-2004.pdf. 
3 16 Препораки за Законот за слободен пристап до информации на поранешната југословенска Република Македонија, 
април 2005 година. 
4 Ставени на располагање на http://www.article19.org/publications/law/legal-analyses.html. 
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специјализиран мандат и помалиот обем на работа, комисиите за информирање со 
поплаките можат да ги разгледаат многу побрзо отколку судовите, што претставува важна 
предност земајќи го предвид фактот дека информациите претставуваат „стоки со краен рок 
на траење“ и одложувањето на обезбедувањето на побараната информација може истата да 
ја направи нерелевантна. Доколку е потребно, тие можат да ги разгледуваат досиејата на 
затворени сесии за да се потврди фактот дали грижите на имателот на информацијата во 
однос на нејзиното откривање се оправдани и директно да издадат наредба за откривање 
на информациите во случаите кога тоа е соодветно. Законот треба да прецизира дека 
тужителите пред Комисијата не мора да бидат застапувани од страна на адвокат, со што 
дополнително се намалуваат трошоците за жалбата.   

Исто така, важно е и тоа дека комисијата за информирање може да има значајна улога во 
образувањето на јавните службеници и членовите на јавноста во однос на постоењето и 
импликациите од Законот за слободен пристап до информации, и да обезбедува совети за 
Владата во однос на начините за подобрување на спроведувањето на истиот. Таа може да 
организира и да испорачува програми за обука наменети за јавните службеници, или да 
обезбедува совети за јавните органи кога тие изготвуваат сопствени програми, а преку 
објавување на годишни извештаи комисијата може да покрене прашања во однос на 
спроведувањето на законот и да обезбеди фокусни точки за периодични дебати.   

Оттука, препорачуваме законот да побара основање на комисија за 
информирање/именување на комесар за информирање или „омбудсман“ за информирање, 
која/кој ќе има овластувања за разгледување на поплаките, ќе издава обврзувачки одлуки и 
ќе дава општи препораки за најдобрите практики во полето на слободата на 
информирањето.  

3. Дефиницијата за „информации од јавен карактер“ во член 3 треба да се 
поедностави.   

Дефиницијата јасно треба да стави до знаење дека секој документ (како што е дефинирано 
во самиот член) кој е во сопственост на еден јавен орган, без оглед дали се работи за 
документ составен од страна на истиот орган или не, е предмет на законот. Забележуваме 
дека изборот на термини е несоодветен: се чини дека зборовите „... од јавен карактер“ 
имплицираат постоење и на информации кои „не се од јавен карактер“ и кои се надвор од 
полето на примена на законот. Самата цел на Законот за слободен пристап до информации, 
се разбира, е да се донесе одлука дали информациите ќе бидат јавни или не, и оттука на 
ова прашање не треба да се одговори со терминологијата која е применета во член 3. Од 
истата причина, препорачуваме разгледување на прашањето дали фразата „од јавен 
карактер“ да се отстрани од насловот на законот.  

4. Член 4 не треба да прави разлика меѓу државјани и странци во земјата.  

Според меѓународното право, правото на пристап до информации треба да го ужива секое 
лице, не земајќи ги предвид границите и без дискриминација која се базира на 
националноста на лицата. Неодамнешните закони за слобода на информирањето коишто се 
донесени во другите европски земји, како што е Обединетото Кралство и Црна Гора, го 
почитуваат овој принцип. Други земји со веќе одамна донесени закони за слобода на 
информирањето, како што се Соединетите Американски Држави, исто така го почитуваат 
овој принцип.  

5. Член 5 треба јасно да стави до знаење дека списокот на иматели на информации 
кој се објавува секоја година е само индикативен.  

Јавните органи кои не се појавуваат на списокот сепак треба да подложат на одредбите 
пропишани во Законот за слободен пристап до информации, доколку истите спаѓаат во 
дефиницијата за „иматели на информации“ која е дадена во член 3.   
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6. Итно треба да се ревидира режимот на исклучоци во член 6.  

Член 6(3) го содржи фундаменталниот „тест за јавен интерес“, кој аргументирано 
претставува најважната одредба во секој закон за слобода на информирањето. Тестот вели 
дека информациите коишто се побарани треба секогаш да се обезбедат, освен доколку 
откривањето на информациите би предизвикало поголема штета врз јавниот интерес од 
нивното неоткривање. Имајќи предвид дека овој тест ја уредува примената на исклучоци 
која е призната од страна на Законот за слободен пристап до информации, тој треба да му 
претходи наместо да го следи списокот на исклучоци, кој во моментов се наоѓа во став 1 
од член 6. Во тековната формулација, тестот за јавен интерес се јавува како 
„последователна мисла“ која многу лесно може да се игнорира/занемари. 

Член 6(1) е проблематичен од голем број аспекти. На прво место, тој им дозволува на 
имателите на информации да одбијат пристап до информации „... во согласност со 
законот...“ Иако можеби првичната намера не била ваква, оваа фраза лесно може да се 
протолкува како упатување до некој друг закон, како што е Законот за класифицирани 
информации, и поради тоа треба да се измени и дополни, можеби на следниов начин: „...во 
согласност со овој закон“.  

Второ, член 6 не го инкорпорира „тестот за штета“ во однос на материјали чиешто 
откривање би можело да биде одбиено. Наместо да пропишува дека откривањето на 
информации може да се одбие во случаи кога истото би можело да му наштети на 
заштитениот интерес, како што е приватноста или националната безбедност, тој од 
откривање исклучува цели категории на информации, не земајќи го предвид вистинскиот 
ризик што притоа се наметнува. На пример, точка (1) и (3) исклучуваат „информации кои, 
според законот, претставуваат класифицирани информации со соодветен степен на 
тајност“ и „информации за архивското работење кои се идентификувани како доверливи“. 
Фактот дека не се прави никакво упатување до каква било опасност за јавниот интерес ја 
отвора можноста дека имателите на информациите би биле во положба да го избегнат 
спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации со едноставно 
прекласифицирање на информациите на повисоко ниво на тајност или со нивно 
дефинирање како дел од доверливата архива. Следствено на тоа, препорачуваме првата 
алинеја од став 1 да се преформулира во нешто што ќе биде слично на следново: 
„Имателите на информациите можат да одбијат барање за пристап до информации, 
доколку нивното откривање сериозно би загрозило некој од следниве интереси: ...“ 

7. Во член 10 треба да се додадат две нови точки.  

Освен точките наведени во член 10, од имателите на информации треба да се бара да 
објавуваат информации за нивната внатрешна организација и структура и за тоа како 
граѓаните можат да поднесат поплака или жалба против некоја одлука донесена од страна 
на предметниот орган, вклучувајќи ги и одлуките за одбивање на пристап до информации. 
Потоа, од агенциите треба да се побара материјалите постојано да ги ставаат на 
располагање преку Интернет. Ова е евтин метод на објавување кој, особено на долгорочен 
план, значително ќе ја зајакне транспарентноста и отвореноста во јавниот живот. На 
почеток, од јавните органи треба да се бара да обезбедуваат он-лајн регистри на 
информации, во кои се наведува видот на информацијата што ја поседува предметниот 
орган. Информациите за член 10, исто така, треба да се обезбедуваат он-лајн, и со текот на 
времето, он-лајн регистерот би можел да се зголемува за да обезбеди линкови до 
документи чиешто откривање не го загрозува заштитениот интерес пропишан во член 6.  

8. Член 13(1) не треба да содржи упатување на член 6(1), туку на член 6 во целина.  

Во својата тековна формулација, се чини дека член 13(1) сугерира дека јавните 
службеници можат да одбијат пристап до информации без да го применат тестот за јавен 
интерес дефиниран во член 6(3).  
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9. Член 17(1) треба да прецизира јасна временска рамка.  

Во моментов, член 17(1) не прецизира колкав временски период имателите на информации 
можат да си дадат во однос на барање објаснување од барателот на информациите кога 
неговото или нејзиното барање е нецелосно/непотполно. Ваквиот пропуст треба да се 
коригира; се чини дека временската рамка од 5 до 7 дена е соодветна за тоа.   

10. Треба да се продолжи временскиот период во чиишто рамки може да се поднесе жалба 
против некоја одлука за одбивање пристап до информации.   

Според член 28(1), еден барател на информации може да поднесе жалба против одбивање 
на пристап до информации во период од 15 дена по добивањето на одлуката. Овој период е 
неразумно кус и ја минимизира можноста на граѓаните да ги предизвикаат неоснованите 
одбивања. Имајќи ја предвид сложеноста на одлуката дали да се покренат правни 
постапки,  се чини дека период од 4 до 8 месеци е посоодветен за тоа. Осумдневниот 
период наведен во член 22(3) за поднесување жалба до судовите, исто така, е кус и треба 
да се продолжи.   

11. Кривичната одредба од член 33 претставува неразумен ризик за јавните 
службеници и треба да се ублажи.  

Се чини дека член 33 е прекумерно заканувачки за јавните службеници: тие ризикуваат 
кривични санкции за секој неуспех во однос на коректната примена на Законот за 
слободен пристап до информациите. Предлагаме квалификување на оваа одредба до 
одреден степен; парични казни треба да се наметнат доколку одлуката на службеникот 
била јасно неоснована или била донесена со лоша намера.   

Освен тоа, исто како и член 13(1), и член 33 прави упатување до член 6(1) и оттука се чини 
дека сугерира дека тестот за јавен интерес од член 6(3) не е релевантен во проценката дали 
еден јавен службеник треба да се казни за откривање или задржување на информации 
спротивно на законот. Овој пропуст треба да се коригира.   

12. Во законот треба да се додаде одредба за заштита на информаторите.  

Информатори се јавни службеници кои, со добра намера, откриваат информации коишто 
се однесуваат на незаконско работење или на сериозни закани за здравјето и безбедноста 
на јавноста или на природната средина. Заштитата на информаторите е важен дел од секој 
ефективен режим за слобода на информирањето. ARTICLE 19 постојано и во повеќе 
наврати даде препорака за вклучување на ваква одредба во законот. Член 47 од Моделот за 
закон за слобода на информирањето на ARTICLE 19 обезбедува пример за тоа како може 
да се формулира заштитата на информаторите:   

1. Ниту едно лице не смее да биде предмет на некоја правна, административна или санкција поврзана со 
вработувањето, без оглед на сите прекршувања на правните или обврските преземени при вработувањето, 
за откривање информации за незаконско работење, или на оние кои би откриле сериозна закана за 
здравјето, безбедноста или за животната средина, сè додека тие постапиле со добра намера и во разумно 
верување дека информациите во суштина се вистинити и откриваат незаконско работење или сериозна 
закана за здравјето, безбедноста или за животната средина.   

2. Во смисла на потставот (1), незаконското работење вклучува правење кривичен прекршок, неуспех да се 
биде сообразен со правната обврска, неправедно испорачување на правдата, корупција или нечесност, или 
сериозно неправедно административно работење кое се однесува на еден јавен орган.   


