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МЕДИУМИ

Пишува: Рената МАТЕСКА

КАДЕ ЗАГЛАВИ ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН       

МЕДИУМИ

Транспарентноста во ра-
ботењето на државните 
ор гани и на единиците 

на ло калната самоуправа е ос-
нов ната цел на Законот за сло-
бо ден пристап до инфор ма ци-
ите од јавен карактер, кој ве-
ќе со години се влечка низ 
про цедури и лавиринти, ста-
вајќи нè во редот на др жави 
кои последни ќе го има ат 
ваквиот мошне битен За кон.

Всушност, понекогаш но-
винарите за да дојдат до по-
требната информација се со-
очуваат со вистински торту ри 
за конечно да дојдат до она 
што претставува дол ж ност на 
некоја јавна инс ти туција. 

"Работата на државните 
органи и на општините треба 
да биде транспарентна, што 
всушност значи пристап до 
нивните документи и од лу-
ките кои ги донесуваат. Гра-
ѓаните имаат право да ги 
знаат сите ставови и одлуки 
кои влијаат врз креирањето 
на политиката, односно да ги 
погледнат документите во 
изворна форма, пред нивно 
усвојување. Слободниот при-
стап до информациите и 
слободата на примање и пре-
несување информации како 
една од основните чо векови 
права се гарантирани и со 
Уставот", се наведува во об раз-
ложението на Владата за 
причините поради кои треба 
да се донесе овој За кон.

Предлогот е потврден од 
Хелсиншкиот комитет за чо-
векови права, ги содржи пре-
пораките од Советот на Ев ро-
па, а треба да се донесе во две 
фази. Покрај владини прет-
ставници, во неговото изгот-
вување беше вклучен и не-
владиниот сектор. 

На една од тркалезните 
маси, посветена на Предлог-

Транспарентноста во работењето на државните 
органи и на единиците на локалната само-
управа е основната цел на Законот за сло-
боден пристап до информациите од јавен 
карактер, чиј предлог-текст  го поддржа со-
браниската Постојана анкетна комисија за 
заштита на слободите и правата на гра ѓа-
ните.

Новина во регулативата е планираното фор ми-
рање Комисија за заштита на пристапот до 
информации.

законот за слободен пристап 
до информации, Зоран Јачев, 
претседателот на "Тран спа-
рентност Македонија" уште 
еднаш нагласи дека нашава 
држава е последната земја во 
регионот која нема Закон за 
слободен пристап до ин фор-
мации од јавен карактер. На 
собирот, министерката за 
правда Мери Младеновска - 
Ѓорѓиевска изрази надеж 
дека со донесувањето на За-
конот ќе се создадат об врски 
за имателите на ин формации 
и дека со тоа ќе се оствари 
пра вото за пристап на јав нос-
та до нив, со јасно дефинирани 
правила, со што ќе се обез-
беди јавност и отвореност во 
работењето на државните 
органи. 

"На црт-законот има добро 
пос тавена структура, лесно е 
разбирлив и погоден за пре-
глед", рече Младеновска - 
Ѓорѓиевска. Министерката за 
правда им се заблагодари на 
"Транспарентност Маке до ни-
ја", на другите невла дини ор-
ганизации и на екс пертите 
кои ги вградија сво ите забе-
лешки, согледувања, препо-
раки и предлози во текстот на 
Законот, кој нас коро треба да 
влезе во вла дина процедура, 
а потоа и во Собранието. Зо-
ран Јачев од "Транспарентност 
Маке до нија" е во очекување 
дека Министерството за пр а-
вда по овие неколку дис кусии 
ќе го пушти Законот во вла-
дина процедура и оти по тоа 
ќе биде разгледан и ус воен во 
Собранието. 

"По до полнува њето со 
забелешките од три бините, 
кои Минис терството за прав-
да е под готвено да ги при-
фати, ќе има ме Закон кој ќе 
биде доволно модерен, ев-
ропски и според оценките на 

меѓународни невладини ор-
ганизации и владините ин-
ституции ќе би де еден од нај-
добрите закони во реги о нот", 
додаде Јачев. Тој на гла си дека 
глав ните за бе лешки на За ко-
нот, на кој се работи речиси 

две години, се одне суваа на 
позицијата на Ко мисијата за 
пристап до ин фор мации, како 
и околу ис клучоците за пра-
вилата за право на пристап до 
ин фор мации. 

ЌЕ ИМАМЕ ЛИ ЕВРОПСКА ТРАНСПА     РЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ?!ЌЕ ИМАМЕ ЛИ ЕВРОПСКА ТРАНСПА  

ЗАГОРКА ТНОКОВСКА, 
ПРЕТСТАВНИК ОД 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ПРАВДА

ЗАКОНОТ БЕШЕ ОЦЕНЕТ КАКО МНОГУ  ДОБАР

Госпоѓо Тноковска, можеме ли да ја смениме состојбата и 
да направиме Македонија да не биде 
последната земја во регионот која нема 
Закон за слободен пристап до ин фор-
мации од јавен карактер? 

ТНОКОВСКА: Законот ја мина пр-
вата фаза во Собранието на Република 
Маке донија и сега е подготвен за втора 
фаза. Мора да се знае дека без разлика 
што нема Закон за слободен пристап до 
инфор ма циите од јавен карактер, има 
основ за до бивање информации и тоа 
со Уставот на Република Ма кедонија. Со 
поодделен закон од областа на др жав-
ната уп рава, локалната самоуправа, де-
лот на трговските друштва, заштитата на 
животната средина и други.

Најавениот Закон за слободен пристап до информации, 
според најавите, треба да биде донесен до јули. Има ли ре-
ални шанси? Според Вас, зошто толку доцниме со Законот, 
каде поточно, низ кои лавиринти, односно процедури за-
главивме? 

ТНОКОВСКА: Не е заглавен во никакви лавиринти, За-
конот ја мина редовната постапка на донесување, со ин-
формирање на јавноста за содржината на Законот, за да можат 
да се обезбедат што повеќе мислења по истиот но, исто така, 
да ја има поддршката во фазата на имплементација. Имаме 
земји каде постои закон, но не се имплементира, што е уште 
полошо.

Кој сè учествуваше во креирањето на Законот и каков 
"урнек" е користен?

ТНОКОВСКА: Беа користени искуствата на повеќе земји, 
почнувајќи од Словенија, Унгарија, Романија, Албанија, Фин-
ска, Шведска, Бугарија и други, а во работната група имаше 
експерти за оваа област и претставници од владиниот и од 
невладиниот сектор.

Од досегашните трибини, главно, се критикуваше пред-
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Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови кни-
ги, кои ав торите й ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе чи-
татели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција. 

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и ак   тив-
ности во земјава и во дијаспората, кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ

Америка 9$ + 4$
Европа 7€ + 3€

"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ

Америка 11$ + 4$
Европа 8€ + 3€

"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ

Америка 17$ + 4$
Европа 13€ + 3€

ЌЕ ИМАМЕ ЛИ ЕВРОПСКА ТРАНСПА     РЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ?!РЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ?!
ложеното решение во член 6, врз основа на кое буквално ќе 
можело да се забрани пристап до секоја информација. Ко-
ментар?

 ТНОКОВСКА: Сметам дека коментарите се неосновани 
од едноставна причина што во секое демократско општество 
мора да постои избалансилан однос меѓу она што е доз волено 
и недозволено. Во случајот се имплементирани це лосно 
препораките од Советот на Европа во однос на ис клучоците 
од пристап до информации. 

Можеме ли да ги искористиме грешките на другите и да 
донесеме подобар законски текст?

ТНОКОВСКА: Да, тоа и го направивме, а како потврда го 
имавме и од земјите кои веќе го имаат законот. Беа поканети 
да учествуваат на неколку расправи по Законот и истиот беше 
оценет како многу  добар, во споредба со нивните за кони.

Министерката за правда Мери Младеновска - Ѓорѓиевска 
изрази надеж дека со донесувањето на Законот ќе се соз да дат 
обврски за имателите на информации, главно, др жавни 
органи, да обезбедат јавност и отвореност во нивното ра-
ботење. Што суштински ќе се смени со Законот? 

ТНОКОВСКА: Можеби свеста кај граѓаните дека можат да 
добијат определени информации, но и да го искористат тоа 
право, а имателите на информации да ги објавуваат ин фор-
мациите поврзани со нивните надлежности.

Главните забелешки на Законот, на кој се работи речиси 

две години, се однесуваа на позицијата на Комисијата за при-
стап до информации која треба да биде формирана со овој 
Закон. Имате ли решение?  

ТНОКОВСКА: Да, имаме решение и тоа ќе биде внесено 
во текстот на Законот кој ќе биде доставен до Владата на Ре-
публика Македонија, во втора фаза.

Кои се, главно, "недостатоците" на Законот на кои досега 
Ви беше алудирано?

ТНОКОВСКА: Не постојат некои реални забелешки, од ед-
ноставна причина што Законот беше доставен на екс пер тиза 
до меѓународните организации, кои на некој начин се екс-
перти во овој дел. Но, постои еден основен проблем кој 
секогаш од страна на невладиниот сектор, исти организации, 
даваат различни забелешки на секоја наредна средба, што 
всушност значи неследење на континуитетот во надградбата 
на законскиот текст, што всушност и ја отежнува работата.

Постои ли сигурна гаранција, или правен механизам со 
кој Законот нема да биде само на хартија, туку и ќе функ цио-
нира во практиката? Законите се донесуваат за да се при-
менуваат. Кој најмногу добива со Законот?

ТНОКОВСКА: Сите подеднакво, почнувајќи од граѓаните, 
физичките и правните лица, кои на некој начин со своите ми-
слења и ставови ќе учествуваат во креирањето на поли ти ката, 
но истовремено и оние кои ќе даваат информации пре ку кои 
јавноста ќе може да ги види ре зул татите и да ја оценува ра-
ботата.


