
До Служба за оnшти и заеднички работи на Владата на Реnублика Македонија 

(имател на информацијата ) 

БАРАЊЕ 
за np11cтan до 1111формац1111 од јавсн карактер 

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен nристаn до информации од јавен 
карактер ("Службен весник на Реnублика Македонија бр. 13/06; бр.Ѕб/08, бр.б/10 и 

бр .42/14), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер: 

- Колку изнесува брvто и нето nлатата на сегашниот и nоранешниот nретседател на 

Реnублика Македонија? 

-Колку изнесува бруто и нето nлатата на секој од актvелните министри во Владата на 

Реnублика Македонија ? (заклучно со датумот на достава на барањето) 

-дали има nромени во nлатите на nретседателот и на министрите во nоследните n ет 

години? 

Форма во која се бара информацијата: 

-а) увид 

-б) преnис 

@фотокоnија 
- г ) електронски заnис 

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

Начин на доставување на информацијата: 

6} nоnошта 
-б) телефон 

- в) факс 

t9 е-маил 
- д) друго-----------------------------------------------------------------------

Ба рател на информацијата: 

Жаклина Хаџи-Зафирова, 

"11 Октомври бр.ЗО/1-1-2 
1000 Скоnје 
Мејл: scoop.macedonia@gmait.com 

Во Скопје 

• 1;,• ЧА ... r!.·'-· ~ н~· ... ~..rt ,~ · 
""": < "'''''iJ . • ,..., ,:" . .... . 

~- .~ 17 _ -og-zш5 

L~ - \.г -fG1-)1 

Датум: 17.09.2015 година 
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Република Македон ија 

Влада на Република Македонија 

Служба за општи и заеднички работи 

До 

}l(акл ина Хаџи-Зафирова 

ул.Ј 1 Октомври " бр.ЗО/1 - 1 -2 

Скоп је 

Предмет: И звестување со доставување на Решение 

Број 03-5762/2 , од 29.09.2015 година 

Врска: Ваше барање од 17.09.2015 годи на 

Службата за о пшти и заедни<tКИ работи на Владата на 

Република Македонија , го разrледа Вашето барање за пристап до 

информаци~t од јавен карактер, со кое барате од Службата да ви 

б ~tдат од говорени неколку пра шања кои се однесуваат на бруто 11 

нето платите на сегашниот ~~ п оранешниот претседател t-ta 
Републ и ка Mat<eдoн ltja и на сите актуел ни м инистри во Владата 

на Репубmн<а Маt<едони ја . 

П ocтa nyвaj t( lt по вашето барање за слободен пристап до 

ннформацтt од јавен карактер, Службата донесе Решение со кое 

ro одб ~ша предметното барање, согласно член б, став \, ал и н еја 2, 
од ЗаЈ<Онот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

("Службен весник на Репубш1 ка Македонија" бр.lЗ/06, 86/08, 6/ 10 
и 42/ 14) кое Ви го доставуваме во прило 1· на овој до п и е. 

Со почит, 

Пр11 Л01" : 

Решение бр.ОЗ-5762/2 оригинал 

IЗ Ј1ада 11а Реnубт1 ка 

Македонија 

Служба за оnшти 11 

заедн ички работи 

1\узма н lосшјЈО111;К11Љп уfф.17. 

TЦ(кonja н ~a. IOOOC~ontt' 

Рt-П\"бЛ II КаМ;,к<'д!lноф 

т~л.: (02)2466 077 

Факс: (02)2465-IOll 

Бр О3-Гf6 2..)3 
од~~1 5 год . 

Служба за општи и заеднички работи 

на Владата на Република Македониј а 

Подrотuн"' Внолета Днмоеск~"v1 
Одобрил: Т11нка Китеска)Ј1(_ \ 
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1 ~. }~ Ре публика Македонија 
he;,,, · Влада на Репубпика Македонија 
.;::::<":· 

Служба за општи и заеднички работи 

Влада 11а Реrtубл 11Ка 

Службата за општи и заеднички рабопt на Владата на ~~;:~о~~~~аопwти и 
Репубшt ка Македонија, постаnувај•<и по Барањето за слободен заедн нчкн работи 
пристап до информаци и од јавен карактер. под несено од Куз"'"' 1 .,ш<l>u•"-~" љ .. 1.(,11 .17 

барателот на информацијата Центар за •ктражувачко тцcкoniuнк<LIOOIICк• "' it' 

новинарство СКУП Македонија, претста вувано од )Каклина т~r;"l'fiil •;~~~~~~;;;,;:·;;;;"•" 
Ха џи-Зафнрова од Скоn је, врз основа на член 20 став 2 од Законот Факс (0212465 11v, 

за слободен пристап до информацин од ја вен карактер ("Службен 0~,. .[ .fG..t../ .L 
1д~сни 1< на Репубшша Ма l<едоннја~ бр.IЗ/06, 86/ 08, 6/ 10 tt42/14), ro Бр. -'"==--'-'= ""-
донесе следното: oд~~9'mfiд. 

РЕШ Е НИЕ 

Барањето на барателот Центар за и стражувачко 

новttнарстuо СКУП-Македон 1tја , п ретставуnано од Жакл11на 

Хаџи-Зафирова од Скоп је, за слободен пристап до ннформац1tи 

од јавен карактер, прнмено во Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија, под број 03-
5762/ 1. од 17.09.2015 година, СЕ ОД БИВА. 

Обра зл ож е ни е 

До Службата за општи и заеднички работи на Владата на 

Републ11ка Македон 11 ја, од страна на барателот Центар за 

исражуuачко новинарство С КУП-Ма кедон ија, од Скопје беше 

11 однесено барање за пристап до информации од јавен 

t<а рактер, а со кое наuеденото лице бара информација п о 

следнttте праша ња: 

- колку и з несува бруто и нето платата н а сегашниот и 

поранешниот претседател на Република Македонија; 

-колку изнесува бруто И" нето платата на секој од актуелннте 

М llнистри во Владата на Република Македонија, заклучно со 

датумот на доста ва на барањето; 

-дали има rtром ени uo платите на претседателот и на 

мин 11 стрите во последните пет t·одинн. 

Службата за општи н заеднички работи на Владата на 

Репубтtка Ма кедонија го разrледа поднесеното барање на 
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// Реnублика Македон ија 
;:;;,,~ Влада на Реnублика Македонија 
.~:-=": · 

Служба за општи и заеднички работи 

подное~пелот, n ри што одлучи истото да го одбне поради 

следните ПР1·1Ч 11НИ: 

Согласно член 6 став 1 ал инеја 2 од Законот за слободен 
nрнстаn до информацин од јаве н Ј<арактер имателнте на 

11нформац1111 можат да одбијат барање за np~1cтan до 

11нформаци ј а во со гласност со закон , ако информацијата се 

однесува на лич ен податок чие откривање би з н а чела по вреда 

н а за штитата на личните податоци. Бараниот податок кол ку е 

бр уто и н ето платата на претседателот н а Репубтн<а 

Ма r<едонија, н а поранешниот претседател 11 на се кој од 

актуел ните м инистри во Владата на Републ и ка Македонија, 

подразбира да се изврши увид и Ј<О tпрола во месечн1пе 

и с платн и листи, за да се дој де до месечните ~• зн ос и ( нето и 
бруто), што навле 1·ува во приватноста ~• во лич ните nодатоци за 

секој од наведените функционер и. 

Во делат од барањето за nодатоци к0 11 се однесуваат на 

nромен апе во платите на функц1t о нерите во последните nет 

I 'OДHH~I , барањето се одбива nоради тоа што не е во согласност 

со член 3, став 1, алинеја 2, каде што е дефинирано што 

претставува 11 нформација од ја вен ка ра l<тер . 

Имено ннформацијата за да б 11де од јаве н карактер треба да е 

создадена во која било форма и имателот треба да располага со 

неа во моментот на поднесување набарањето за nристаn. 

Службата согласно своите надлежности , н ема создадено и н е 

ра с nола 1·а со информација која во себе оnфаќа nресмет•<а на 

плата ( н ето и бруто) за период од пет години. по месеци. 

Поради горенаведеното Службата одлуч и дека н ема услови за 

обја ву uање н а бараната информаци ја , п оради што согласно 

чл ен 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од 
јавен ~<арактер, се одлучи како во диспозитивот н а ова реwени е. 

Упатство за правна средство: Против ова решен~•е н а 

Службата за општи и заедн1t ч1<н работи на Владата на 

Републи •<а Македонија ~оже да се 11 зјав и жалба во pol< од 15 
дена од денот на приемот на истото до I<омиси јата за заwппа 

на n равото на слободен пристап до 11нформа ции од јаве н 

1<а рактер. 
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(!'~ Републ ика Ма кедон ија 
•'*' Влада на Република Македонија 
·~:-:-!: • 

Сл ужба за општи и заеднички работи 

""А"''""" """"'" ... м .... Ј . '""''""""'"т"""""~"~ 
ДoCT<I !!(' IIOД(I: 

-Дp~IHkl 

-011деле н11 е :lil tНЈр~шт1шно пр<шtш рошuп1 

- Јјар<!Тt',lttСIIIнформаци јата 

Ж<!KЛIIH<I Хаџи-Зафltрова-

Служба за општи и заеднич1ш работи 

на Владата на Република Македонија 
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ДО: Комисијата за заштита на правото за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер 

Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информа ции од јавен 

карактер ја поднесувам следнава: 

Предмет: ЖАЛБА 

подносител: 

Жаклина Хаџи-Зафирова, 

Ул. "11 Октомври", бр.З0,1-1-2, 1000 Скопје 
scoop.macedonia@gmail.com 

( назив, име и презиме, адреса, тел., фах, е-маил на барателот на информацијата) 

жалбена основа: 

На ден 17.09.2015 година nоднесов Барање за nристаn до информации од јавен 
карактер до Службата за општи и заеднички работи на Владата (СОЗР) . Имено, во 

Барањето кое во СОЗР е заведено под број ОЗ-5762/1 ј а побараа следната 

Информација: 

"Колку изнесува бруто и нето платата на се га шниот и поранешниот претседател на 

Република Македонија? 

-Колку изнесува бруто и нето платата на секој од актуелните министри во Владата 

на Република Македонија? (заклучно со датумот на достава на барањето) 

-Дали има промени во платите на претседателот и на министрите во последните 

пет години?" 

Дванаесет дена подоцна, поточно на 29.09.2015 година добие писмен одговор од 
Службата за општи и заеднички работи на Владата н а Република Македонија дека 

Барањето се одбива. 

Во одговорот од Службата зд општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија (СОЗР), насловено како Известување со доставување Решение 

заведено под број ОЗ -5762/2, ( кој, заедно со Барањето ви го приложувам 

скениран), Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македониј а се повикува на член б, став 1, алинеја 2 од Законот за слободен 
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пристап до информации од јавен карактер. Имено, во членот се наведува дека 

имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во 

согласност со закон, ако информацијата се однесува на личен податок чие 

откривање б и значела повреда на заштитата на личните податоци. Потоа, во истиот 

документ кој го добие од СОЗР се наведува: "Бараниот податок колку е бруто и 

нето платата на претседателот на Република Македонија, на поранешниот 

претседател и на секој од актуелните министри во Владата на Република 

Македонија подразбира да се изврши увиди контрола во месечните исплатни 

листи, за да се дојде до месечните износи (нето и бруто), што на влегува во 

приватноста и во личните податоци за секој од наведените функционери". 

Исто така, СОЗР ме извести дека се одбива и моето барање за информација за 

промена на платите во последните пет години, повикувајќи се на член З, став 1, 
алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации одјавен карактер. При 
тоа Службата за општи и заеднички работи тврди дека не располага со 

информација за промена на платите на гореспоменатите функционери за 

претходните пет години . 

Сметам дека овој одговор од службата не е издржан бидејќи во моето Барање, 

како што може да се види од скенираниот документ немам наведено дека барам 

увиди како што се вели, "контрола" во месечните исплатни листи. Во Барањето 

наведов дека барам фотокопија за исплатените средства на овие функционери, 

што Службата можел а да ми ја приложи како збирна информација, како што 

впрочем, постапуваат и другите институции. 

Одговорот на СОЗР дека со откривањето на бараните информации би значела 

повреда на заштитата на личните податоци е во спротивност со Членот 2 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, каде се вели 

следното: "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". Во 

истиот Член 2 се наведува и дека "Имателите на информации за својата работа се 
должни да овозможат информираност на јавноста" . Додека, во Членот З од 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателите на 

информации се дефинирани, а тие се: органите на државната власт и други 

установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје 

и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија 

и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејности од јавен интерес 

утврдени со закон. Со оглед на наведеното, а и земајќи ја предвид функцијата на 

Службата за општи и заеднички -работи на Владата на Република Македонија која 
врши сметководство-финансиски работи за потребите на Владата, министерствата, 

како и други државни институции, како што е објавено во "Службен Весник" бр.З7 

( http :/ /www .slvesnik.com. m k/ lssues/E7 40СЗ7Е D2A89F43A4 7BOCBF 873 FE 129. pdf) , 
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како и други државни институции, како што е објавено во "Службен Весник" бр.37 

( http:/ /www .slvesn i k.com. m k/lssues/E7 40C37ED2A89F43A4 7 BOCBF В 73 F Е 129. pdf) , 
сметам дека работата на Службата за општи и заеднички работи треба да биде 

јавна, посебно и поради фактот што оваа институција е буџетска и се финансира со 

парите од граѓаните, исто како што е случај и со функционерите, кои, исто така, се 

финансираат со буџетски средства кои доаѓаат од граѓаните. 

Во оваа прилика сакам да ја запознаам Комисијата за заштита на правото за 

слободен пристап до информациите од јавен карактер дека пред да ги добијам 

писмените известувања за сите мои три Барања (за кои ви праќам Жалби) добив 

одговор од Службата за општи и заеднички работи по мејл, каде во врска со моите 

барања ме упатуваат до други институции бидејќи тие се прогласуваат за 

ненадлежни што е во директна спротивност со Членот 18, според кој, ако се 
ненадлежни како институција тогаш се должни да го препратат моето Барање до 

надлежни институции. Мејлот воедно ви го препраќам за увид како дополнение на 

мојата Жалба. 

{податоци за имателот на информацијата, причините поради кои барателот не ја 

добил информацијата, број на решение со кое имателот го одбил барањето, или 

доказ за пропуштен рок од имателот) 

{ Правна поука: Против решението на Комисијата може да се поднесе тужба за 

поведување управен спор до надлежниот суд) 

Во Скопје ---------rtil 
Датум:ЗО.О9.2015 год. ( с.р. потпис на жалителот) 
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