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З А П И С Н И К 

 
од втората седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено 

владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино 

партнерство 2018-2020 година одржана на 09.06.2020 (вторник) 

 

 

Втората седница на Советот започна во 11:00 часот и се одржа по електронски 

пат преку Microsoft Teams платформата. 

 

Претседавач на втората седница беше г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, 

национална координаторка за Отворено владино партнерство (ОВП), Министерство 

за информатичко општество и администрација (МИОА). 

 

На седницата присуствуваа членовите: Маја Петковска Лесес - Кабинет на 

министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност; 

Герман Филков - Центар за граѓански комуникации; Маја Коневска - Државна 

комисија за спречување на корупцијата; Миша Поповиќ - Институт за демократија 

„Социетас Цивилис“; Горан Мојаноски - Министерство за финансии; Дарко Антиќ - 

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Надица 

Јосифовски - Министерство за информатичко општество и администрација; Мартин 

Тодевски - Центар за управување со промени; Ели Чакар - Министерство за локална 

самоуправа; Благица Димитровска - Здружение за промоција и развој на инклузивно 

општество „Инклузива“; Душан Томшиќ - Министерство за труд и социјална 

политика; Ивона Сталевска - Фондација Отворено општество - Македонија; Теодора 

Обрадовиќ Грнчаровска - Министерство за животна средина и просторно 

планирање и Наташа Марковска – Академија на науките и уметностите на 

Република Северна Македонија - МАНУ. 

 

На втората седницата на Советот, без право на глас, присуствуваа и Гордана 

Гапиќ Димитровска - Национален координатор за Отворено владино партнерство, 

Сандра Пернар - висок регионален координатор за Европа од ОВП, Сунчица 

Костовска-Петровска - член на иницијативниот одбор на Мрежата на граѓански 

организации за Отворено владино партнерство, Станислав Василковски - МИОА, 

Адриан Абази - МИОА и Емсал Ајредини - Министерство за животна средина и 

просторно планирање. 



 

Втората седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворе-

но владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино партнер-

ство ја отвори г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска - Национален координатор за 

Отворено владино партнерство во улога на претседавач на оваа седница. Во 

воведниот дел таа нагласи дека по изборот на ко-претседателите на Советот на оваа 

седница, во наредниот период тие ќе го преземат претседавањето со другите седници, 

а таа ќе учествува на истите по потреба. Најави дека на оваа видео седница е 

овозможено и електронско гласање. 

Врз основа на Предлогот на дневниот ред, Советот за координација и следење 

на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за 

Отворено владино партнерство 2018-2020 година го утврди следниов: 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д   

 

- Усвојување на Записникот од Конститутивната 

седница на Советот, одржана на 6.05.2020  

 

1. Предлог-Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот 

на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено 

владино партнерство 2018-2020 година 

2. Номинација и избор на ко-претседатели на Советот 

3. Предлог-Информација за статусот на реализација на Националниот акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен из-

вештај за периодот септември 2019 - март 2020 година) 

4. Формирање на работна група за подготовка на предлог временска рамка и 

начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за От-

ворено владино партнерство 2020-2022 година. 

 Презентација на можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на  

Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година од страна 

на Секретаријатот за Отворено владино партнерство  



 

6.  Прашања и предлози                       

 

* 

 * * 

  
 

Советот без забелешки го усвои Записникот од Конститутивната седница, 

одржана на 06.05.2020 година.

 

 

Работен дел: 

По одделните точки од Дневниот ред, Советот ги донесе следните заклучоци: 

 

 Советот го разгледа Предлог-Деловникот за работа на Советот за координација 

и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година. 
 

 На седницата за збор се јави Ели Чакар, барајќи појаснување и дополнување за 

два члена од нацрт-Деловникот: чл. 2, став 4, кој се однесува на задачите на Советот, 

меѓу кои е задачата „да спроведува постапка на консултации за Предлог АП и го 

предлага АП за ОВП до Владата на усвојување“. По однос на оваа задача, г-ѓа Чакар 

укажа на потребата од нејзино допрецизирање и дополнување со зборовите: „ја 

утврдува и ја следи постапката на консултации“, додадени во заграда. Освен тоа, г-ѓа 

Чакар побара појаснување и на чл. 12, став 2 од нацрт-Деловникот, кој гласи: „Членот 

на Советот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седница на 

Советот, може преку електронска пошта до ко-претседателите и стручно-

административната служба на Советот да ги информира за своите ставови за точките 

на дневниот ред на закажаната седница.“. По кратката дискусија, усогласен е ставот 

овој член да се дополни со зборовите: „односно преку дописна седница да гласа по 

точките од закажаната седница“. 

 По завршувањето на дискусијата, со овие дополнувања, предлог-Деловникот се 

усвои од страна на членовите на Советот.  

 



 

Номинација и избор на ко-преседатели на Советот каде се избираат двајца ко-

претседатели, еден од членовите кои ги претставуваат органите на државната управа 

и еден од членовите кои ги претставуваат граѓанските организации.  

Со поединечно изјаснување на членовите на Советот, од страна на 

претставниците од органите на државна управа за ко-претседателската позиција беа 

предложени два кандидати: Маја Петковска Лесес и Ели Чакар. Од страна на 

членовите од граѓанските организации пак, за ко-претседателската позиција беа 

предложени четири кандидати: Дарко Антиќ, Ивона Сталевска, Мартин Тодевски и 

Герман Филков.  

Од предложените кандидати за ко-претседатели на Советот, двајца 

претставници од институциите и четворица претставници од граѓанските 

организации, со мнозинство гласови Советот, од страна на органите на државната 

управа за ко-преседател на Советот, ја избра Маја Петковска Лесес - Кабинет на 

министерот без ресор задолжен за комуникации, и од страна на граѓанските 

организации за ко-преседател на Советот, Советот го избра Мартин Тодевски - 

Центар за управување со промени.

Избраните ко-претседатели во наредниот период ќе заседаваат со седниците на 

Советот наизменично.  

Предлог-Информација за статусот на реализација на Националниот акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година (полугодишен извештај за 

периодот септември 2019 – март 2020 година), која е тековна активност и се подго-

твува од страна на Министерството за информатичко општество и администрација 

како обврска кон Влада на Република Северна Македонија (РСМ) за информирање за 

статусот за реализација на акцискиот план. 

Целта на извештајот е да даде пресек за преземените активности од страна на 

носителите на заложбите од акцискиот план. Истиот, по усвојување од страна на Со-

ветот ќе биде доставен до Владата на РСМ. Од вкупно 17 заложби, девет се со значи-

телно ниво на реализација, две не се започнати и останатите се во фаза на реализа-

ција. Членовите на Советот дискутираа за динамиката на реализација на активности-

те, ангажманот на институциите, критериумите за вреднување на прогресот, и ан-

гажманот на работните групи за следење на имплементацијата на Акцискиот план 

2018-2020. Дел од членовите укажаа на недостатокот на координација помеѓу јавните 

институции и граѓанските организации при утврдувањето на статусот на реализација 



 

на заложбите презентирани во извештајот кој е предмет на дневен ред. Дополнително, 

членовите на Советот укажаа на потребата за поголема активност на институциите – 

носители на заложбите за спроведување на активностите според планот, како и пого-

лема активност (редовни состаноци) на работните групи за следење на имплемента-

цијата на планот. Воедно ја нагласија потребата и сугерираа утврдување јасни инди-

катори и критериуми за следење и оценување на прогресот на имплементација на 

следниот Акциски план. По дискусијата извештајот беше ставен на гласање и усвоен 

по електронски пат од страна на членовите на Советот, со препорака за ревидирање 

на назначениот статус на релаизација со следниот извештај. 
 

Формирање на работна група за подготовка на предлог временска рамка и 

начин на спроведување на процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено 

владино партнерство 2020-2022 година. 

Со цел подготовка на предлог временска рамка и начин на спроведување на 

процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-

2022 година, Советот формираше работна со следен состав: Дарко Антиќ од 

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Ивона Сталевска 

од Фондација Отворено општество - Македонија, Ели Чакар од Министерство за 

локална самоуправа, Гордана Гапиќ Димитровска од Министерство за 

информатичко општество и администрација, Сунчица Костовска-Петровска од 

Фондација Отворено општество - Македонија и претставник од Фондацијата за 

интернет и општество Метаморфозис, која во својата програма има предвидено 

активности и обезбедено средства од проектот на УСАИД за граѓанско учество за 

поддршка на процесот на ко-креирање на планот за ОВП. 

Работната група за првата наредна седница на Советот треба да подготви и 

достави на разгледување предлог Временска рамка и начин на спроведување на 

процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-

2022 година. 

 

Презентација на можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на 

Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година од страна на 

Секретаријатот за Отворено владино партнерство. 



 

Сандра Пернар од Секретаријатот на меѓународната иницијатива за ОВП, во 

улога на регионална координаторка за Европа, пред членовите на Советот ги 

презентираше можностите за поддршка на процесот на ко-креирање на Акцискиот 

план за Отворено владино партнерство 2020-2022 година од страна на Секретаријатот 

за Отворено владино партнерство. Воедно, таа укажа на фактот дека Република 

Северна Македонија е фокус земја во новата тригодишна стратегија на ОВП. По 

обезбедената поддршка минатата година за воспоставување на Советот која е 

успешно реализирана, Секретаријатот на ОВП оваа година ќе го поддржи ко-

креирањето на новиот двегодишен акциски план, како и процесот на неговото 

спроведување во наредниот период. Поддршката ќе биде овозможена од тимот на 

независниот механизам за известување и други партнери и тимови на Секретаријатот 

за Отворено владино партнерство со цел да помогнат во прогресот и фокусот на 

новиот акциски план, да им помогнат на работните групи и на Советот во 

поставувањето на приоритетите и подготовката на заложбите во новиот акциски план 

за наредниот двегодишен период. Од наредната седмица ќе следат повици и контакти 

од страна на Секретаријатот до националниот координатор за ОВП, членовите на 

Советот и членовите на работните групи за утврдување на предизвиците со кои се 

соочуваат и потребната поддршка. Поддршката ќе се состои од менторство, 

работилници и експертска помош. Во однос на поднесеното барање за поддршка на 

процесот на ко-креирање на АП до Светска банка, укажа дека се доцни со 

одлучувањето, но со оглед на квалитетот на поднесениот проект се надева дека 

Северна Македонија ќе биде меѓу земјите кои ќе ја добијат поддршката. Г-ѓа Пернар 

истакна дека Република Северна Македонија веќе има високи оценки за процесот, а 

поддршката ќе овозможи да постигне уште понапредно ниво.  

 
 

* 

* * 

 

Седницата заврши во 13.40 часот. 



 


