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НОВИНАРИТЕ ИМААТ ПРАВО НА 
ТРАНСПАРЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

МЕДИУМИ ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

По сè изгледа, како и по 
многу работи, ние сме уни-
катен пример во регионот и 
по тоа што немаме закон за 
слободен пристап до ин-
формации од јавен карактер, 

"Се очекува до крајот на март да се донесе За-
конот", вели Зоран Јачев, претседател на 
"Тран спарентност Македонија".

сување Закон за слободен 
при стап до информации од 
јавен карактер. Предлогот е 
разгледан од три собраниски 
комисии (со оглед дека ма-
теријата која ја третира за-
конот се однесува на три ко-
мисии). Имало одредени за-
бе лешки, но не и сериозни 
измени. По ова ќе следува 
јавна дебата, по што претстои 
уште едно разгледување во 
собраниските комисии, на 
кое 'Транспарентност Маке-
донија' ќе земе директно 
учество", изјави Зоран Јачев, 
претседателот на оваа не-
владина организација, која 
заедно со Министерството 
за правда учествуваше во 
под готовката за законскиот 
текст за Предлогот за доне-
сување Закон за слободен 
пристап до информации од 
јавен карактер.

Според досегашните ана-
лизи, Предлог-законот добил 
многу позитивни оценки.

ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Граѓаните имаат право да 
вршат увид во работењето 
на државните органи, а се-
која нивна затвореност, како 

што е тоа практика тука во 
Македонија, овозможува без 
пречки да се развива ко руп-
цијата, е ставот на експертите 
околу Предлог - законот. 

Според одредбите, за кон-
скиот рок во кој надлежните 
институции треба да им 
одговорат на барателите на 
информациите е најдоцна 15 
дена, или веднаш ако во мо-
ментот располагаат со ин-
формациите. 

Ќе биде формирана и не-
зависна државна комисија 
која второстепено ќе одлу-
чува дали е задоволено ба-
рањето на барателот, кој до-
колку не е задоволен и од 
комисијата има право и на 
судска заштита. 

Експертите велат дека за 
донесувањето на Законот за 
пристап до информации од 
јавен карактер, биле земени 
предвид искуствата од сите 
соседни земји, кои веќе има-
ат донесено ваков закон, за 
да не се случи како, на при-
мер, во Албанија, тој никогаш 
да не заживее во практиката. 
Во претходно направеното 
истражување од страна на 
'Транспарентност Маке до-
нија' - 'Имаме ли пристап до 
информации?', во делот од 

при што државните инсти-
туции се крајно затворени, 
непристапни и нетранспа-
рентни. Со други зборови, не 
е лесно да си македонски но-
винар. 

Предлогот за донесување 
Закон за слободен пристап 
до информации од јавен ка-
рактер ќе треба да се донесе 
до крајот на март, кога ќе се 
разгледува на пленарна сед-
ница во Собранието на Ре-
публика Македонија и нај-
веројатно конечно прате ни-
ците ќе го изгласаат.

"Според информациите 
со кои располагаме, поми-
ната е првата собраниска 
фаза за Предлогот за доне-

заклучоците е констатирано 
дека јавноста не е доволно 
запозната со законските 
огра ничувања поврзани со 
достапноста на инфор ма ци-
ите кои ја загрозуваат без-
бедноста и одбраната на 
државата, со информациите 
кои се однесуваат на ис тра-
гата, покренувањето обви не-
нија и водењето судска пос-
тапка и друго. Во утврдените 
препораки од истра жу ва-
њето, покрај другото, пак, се 
наведува дека јавноста треба 
да биде подетаљно запозната 
со законските ограничувања 
поврзани со достапноста на 
информациите.

Како и да е, еден ден ќе го 
имаме и Законот, но мошне е 
дискутабилно дали и прак-
тично тој ќе заживее. 

ЗОРАН ЈАЧЕВ


