
Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации 
Образец за пријава на иницијативи 

 
 
Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на вториот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „БОРБА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈА“, кој ќе се одржи на 06.07.2018 година, со почеток во 12.00 часот во Свечена сала, 
Влада на РМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи. 
 
Назив на вашата организација: Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија  
 
Адреса (улица, број, општина):  Ул. 11 Октомври, 2/5-4, 1000 Скопје  
 
Електронска пошта (e-mail):  scoop.macedonia@gmail.com 
 
Телефонски број: 3113721 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Џељаљ Незири  
 
Веб страница на вашата организација: www.scoop.mk  
 
Наслов на вашата иницијатива: Скратување на рокот за одговори на Барања по Закон за слободен 
пристап до информации од јавен карактер 
 
 
Проблеми и потреби: (Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од 
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.) 
 
Новинарите, постапувајќи по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
доколку испратат Барање врз основа на овој закон обврзани се да чекаат до 30 дена за да добијат 
одговори на поставеното прашање. Често се случува одговорот да го чекаат и подолго или пак 
воопшто да не добијат одговор, што секако е дополнителен проблем. Ова преставува проблем, 
посебно за новинарите и тоа оние во дневните редакции, кои треба да ги објавуваат информациите 
брзо и што е уште поважно точно. Со оглед на тоа што новинарите по дефиниција треба да работат 
во интерес на јавноста, сметаме дека е од посебна важност скратувањето на рокот за добивање 
одговори според горенаведениот закон. Воедно, со оваа иницијатива би сакале да се опфати и 
подобрувањето на транспарентноста на институциите, бидејќи се случува дел од нив да 
одолговлекуваат со одговорите или пак воопшто да не даваат одговори. Како граѓанска 
организација во тие случаи ние сме известени дека е процесуирана нашата жалба, но не знаеме 
дали воопшто овие институции се санкционирани поради нивното однесување.  
Инаку, според нашето последно истражување објавено октомври 2017 година направено во сите 
општини во Македонија, 12 општини воопшто не одговориле на нашите прашања. 
 



Објаснување на иницијативата: (Објаснете ја вашата иницијатива, односно што е она кое вие го 
предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција. Максимум два параграфи.) 
Би сакале да предложиме скратување на роковите за одговори по Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, како и подобрување на транспарентноста на институциите преку 
јавно објавување на нивните трошења и податоци за јавни набавки на нивните веб сајтови. Воедно, 
би сакале да укажеме на фактот дека дел од институциите не поседуваат веб сајтови, ниту пак 
броеви за контакт од страна на граѓаните. 
 
Цели и очекувани резултати:  (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе 
предложената иницијатива. Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе 
се промени доколку се спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
 
Целта што ќе се постигне со иницијативата е подобрена транспарентност, отчетност на 
институциите кои би требало да бидат сервис на граѓаните. 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: 
 (Наведете, доколку можете, јавни финансиски импликации за реализација на предложената 
иницијатива, т.е. проценка колку буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот 
предлог. Претставете ја временската рамка на спроведување на иницијативата.) 
 
Сметаме дека нема да има буџетски импликации бидејќи според нашите информации секоја 
институција има портпарол, сектори за односи со јавност или пак лица задолжени за Законот за 
слободен пристап кои би можеле да се погрижат за подобрување на транспарентноста на 
институциуите. 
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: 
(Објаснете како планирате да го следите и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. 
Максимум еден параграф.) 
 
Преку нашите истражувања и мониторинг на работата на институциите 
 
Прилози (опционално):  
/ 


