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З А П И С Н И К 

 
од Конститутивната 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 06.05.2020 (среда) 

 

 

Конститутивната седница на Советот започна во 12:00 часот и се одржа по 

електронски пат преку Microsoft Teams платформата. 

 

Модератор на конститутивната седница беше г-дин Бардил Јашари, 

Фондација Метаморфозис. 

 

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 конститутивната седницата на Советот присуствуваа и г г-дин Дамјан 

Манчевски - Министер за информатичко општество и администрација, г-ѓа Гордана 

Гапиќ Димитровска - Национален координатор за Отворено владино партнерство,  

г-ѓа Сунчица Костовска-Петровска - член на иницијативниот одбор на Мрежата на 

граѓански организации за Отворено владино партнерство, Сандра Пернар - висок 

регионален координатор за Европа од ОВП, Бардил Јашари - Фондација 

Метаморфозис, Оливер Серафимовски - Агенција за заштита на правото за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер, Тони Станковски - ЗГ Љубезност, 



 

Марија Саздевски - Меѓународен републикански институт, Илина Мангова - 

Меѓународен републикански институт, Драгана Тасевска - Биро за јавни набавки, 

Александар Аргировски- Биро за јавни набавки, Билјана Бабушковска - 

Министерство за здравство, Љиљана Ончевска - Град Скопје, Христина 

Василевска Димчевска - Фондација Отворено општество–Македонија, Александра 

Цветковска - НДИ, Адриан Абази - Министер за информатичко општество и 

администрација, Жарко Хаџи-Зафиров - Центарот за правни истражувања и анализи, 

Александра Јовевска - Институт за демократија „Социетас Цивилис“, Сара 

Јаневска - Институт за демократија „Социетас Цивилис“, Станислав Василевски - 

Министерство за информатичко општество и администрација, Марина Матевска- 

Асоцијација за истражување, комуникација и развој „Паблик”. 

 

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   

Свечен дел  

 

Воведен збор и претставување на членовите  на Советот 

 Поздравно обраќање, г-дин Дамјан Манчевски,  министер за информатичко 

општество и администрација 

 

Работен дел 

 

1. Соработка со Советот, новини и следни чекори во процесот на Отворено 

владино партнерство, г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, национален 

координатор за Отворено владино партнерство 

2. Претставување на Мрежата на граѓански организации за Отворено владино 

партнерство и соработката со Советот, г-ѓа Сунчица Костовска-Петровска, 

член на иницијативниот одбор на Мрежата на граѓански организации за 

Отворено владино партнерство 

3. Прашања и предлози 



 

 

 

Свечен дел: 

 

Седницата ја отвори министерот за информатичко општество и администрација  

г-дин Дамјан Манчевски кој со поздравно обрќање го честиташе формирањето на 

Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и  

Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година. 

Министерот истакна дека континуирано се работи на подобрување на 

ефикасноста во работењето на државните институции, зголемување на 

транспарентноста и пристапот до информации, борбата против корупцијата и 

обезбедување на јавните услуги за граѓаните и бизнисите преку искористување на 

моќта на технологијата и иновациите. Преку пристапување на глобалната инцијатива 

за Отворено владино партнерство, Северна Македонија се обврза континуирано да се 

подобрува и својата работа да ја темели  на отворени, транспарентни, сигурни и 

ефикасни владини институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. 

Вклучувањето на граѓанскиот и приватниот сектор се клучни за градење на одржливи 

политики. Насоките за управување во ОВП, нагласуваат дека развојот на 

Националните акциски планови се врши преку процес кој вклучува повеќе засегнати 

страни со активно учество на граѓаните и граѓанското општество, односно 

идентификување на постоечки или нов форум на повеќе засегнати страни, т.е. тело 

кое ќе овозможи редовна консултација за имплементацијата на ОВП.  Како одговор на 

ова барање во досегашното искуство ги имавме Работните групи за спроведување на 

Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство. Но, за да постигнеме 

целосна усогласеност со барањата кои произлегуваат од оваа иницијатива и следејќи 

ги Насоките за управување и учество во иницијативата за Отворено владино 

партнерство и Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе 

засегнати страни одиме чекор понапред во нашето партнерство. Затоа го формираме 

Советот за  координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство и 

Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година. 

Министерот потенцираше дека Советот ќе има значајна улога и на структуриран 

начин ќе го максимизира учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското 

општество, преку вклучување релевантни партнери во дискусијата и овозможување 

да се слушнат гласовите на сите. Советот се формира за да се поттикне 

транспарентноста и отвореноста на работата на органите на државна управа и 

учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на 

иницијативата ОВП во Република Северна Македонија, да се обезбеди меѓусекторска 



 

соработка и да се воспостават јасни, структурирани и трајни механизми за постојан 

дијалог меѓу властите и граѓанското општество. 

Исто така  Министерот истакна дека во изминатиот период беше постигнат 

успех при воспоставувањето стандарди за централната власт, како и со проширување 

на оваа иницијатива и во рамките на Собранието, додека сè уште постојат предизвици 

со судската власт, слично како и кај локалната власт, поради недостаток на 

информации, свесност, волја и сл. Овој успех е очекувано да биде надополнет во 

текот на следниот период со приклучување на судството во оваа значајна иницијатива 

со заложби за Отворено судство во новиот Акциски план за следните две години. Се 

надеваме дека ќе успееме во ова за да можеме да кажеме дека оваа иницијатива ќе 

може да ја препознаеме како Партнерство за отворена власт. 

Министерот Манчевски се осврна и на промените кои се неизбежни како 

одговор на борбата со Ковид-19. „Нов и неочекуван предизвик е борбата за здравјето, 

односно борбата со Covid-19. Колку и да користиме технолошки решенија и се 

обидуваме процесите да не запрат, мора да се подготвиме и за новиот начин на 

функционирање. Повторно алудирам на новите технологии, кои ни даваат 

неограничени можности. Но, пак ќе нагласам дека ќе мора да излеземе од сегашното 

нормално, мора да сме отворени за промени.“ 

На седницата се обрати и г-ѓа Сандра Пернар, регионална координаторка на 

ОВП за Европа, која упати честитки за официјалното воспоставување на Советот и 

укажа на успесите на Република Северна Македонија во рамки на меѓународната 

ОВП иницијатива, во поглед на унапредувањето на транспарентноста и отчетноста на 

институциите, како и нивото на соработка меѓу властите и граѓанското општество, 

што го покажува и денешното воспоставување на Советот. Препознаениот потенцијал 

на Република Северна Македонија придонесе таа во наредните три години да биде 

земја во фокусот на меѓународната иницијатива за ОВП и со своите амбициозни 

заложби и партнерство на засегнатите страни да послужи како модел за земјите во 

регионот. ОВП во овој период се фокусира на одговорот и опоравувањето од кризата 

и последиците од неа, за што развива модели, препораки и форуми за поддршка во 

развивањето на мерките на сите земји – членки за справување со предизвиците од 

пандемијата.    

 

Работен дел: 

 

 Во работниот дел на седницата, г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, 

национален координатор за Отворено владино партнерство во Министерство за 

информатичко општество и администрација, ги поздрави присутните и го поздрави 

формирањето на Советот за координација и следење на процесот на Отворено 

владино партнерство и Националниот Акциски план за Отворено владино 

партнерство 2018-2020 година.  



 

 Таа подвлече дека улогата на Советот е да се поттикне транспарентноста и 

отвореноста на работата на органите на државна управа и учеството на граѓанското 

општество во целиот процес на ОВП, од ко-креирање, до спроведување и следење на 

иницијативата во Република Северна Македонија. Исто така очекувано е преку 

Советот да се унапреди меѓусекторската соработка и да се воспостават јасни, 

структурирани и трајни механизми за постојан дијалог меѓу властите и граѓанското 

општество, да се зголеми учеството на граѓанското општество во процесите на ОВП и 

во подготовката на акциските планови за ОВП и за поддршка, поттикнување и 

следење на спроведување на тековниот акциски план. Советот и Работната група со 

сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Отворено владино 

партнерство 2018-2020 година, формирана во 2018 година, ја претставуваат 

структурата за координација, следење и спроведување на процесот на Отворено 

владино партнерство во Република Северна Македонија.

 Целта на Советот е да го следи спроведувањето на Националниот Акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, да разгледува и предлага 

извештаи за спроведување согласно роковите утврдени од Владата на Република 

Северна Македонија и меѓународната иницијатива, да разгледува и предлага насоки 

за унапредување на процесот согласно насоките кои произлегуваат од меѓународната 

иницијатива, да ја утврдува временската рамка и начинот на спроведување на 

процесот нa ко-креирање на АП. 

 Овој Совет е составен од 14 члена со еднаков број членови од институциите и 

од граѓанското општество и ќе биде управуван од еден претставник од органите на 

државната управа и еден од избраните претставници од граѓанските организации 

(двајца ко-претседатели), што ќе биде прв ваков модел на партнерство и еднаквост во 

одлучувањето во нашата држава. Мандатот на Советот е до завршување на АП 2018-

2020, а со новиот акциски план предвидено е да се формира и нов Совет со нов 

мандат.  

 МИОА го подготвува извештајот за периодот септември - март 2020. Од 

тековниот АП постои значително ниво на реализација од 60%. Во наредниот период 

се очекува интензивирање на активностите во однос на реализација на тековниот АП, 

но и утврдување на нова временска рамка и утврдување на приоритетите во пресрет 

на ко-креирањето на новиот петти по ред АП, каде значајна улога и придонес се 

очекува од Советот. На основа на реализацијата на активностите од тековниот АП и 

можностите за ко-креирање на новиот АП во дадените услови, Советот ќе треба да 

утврди дали ќе биде возможно да го реализираме и подготвиме новиот план во рамки 

на постојните рокови до август оваа година, или ќе побараме продолжување на рокот 

според дадените опции од ОВП.  

 Според одговорите на онлајн прашалникот за проценка на потребите за новиот 

Акциски план 2020-2022, произлегува дека 90% од испитаниците се запознаени со 

процесот, а половина од нив се активно вклучени. Исто така според прашалникот, 



 

како приоритети, по важност/интерес, први на листата се Пристап до информации, па 

потоа следи Транспарентност на локално ниво (меѓу првите три), додека најмалку 

интерес има за Фискална транспарентност.  

 Г-ѓа Сунчица Костовска-Петровска, член на иницијативниот одбор на 

Мрежата на граѓански организации за Отворено владино партнерство, првин ги 

поздрави присутните и го поздрави формирањето на Советот за координација и 

следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година. 

 Таа направи претставување на воспоставената неформална мрежа од 69 

организации – членки, чија улога е да го мобилизира и координира застапувањето на 

граѓанското општество за прашањата на ОВП. Советот, како и мрежата на граѓански 

организации за ОВП се резултат од иницијативата на МИОА и граѓанските 

организации, која започна во декември 2019 година, за создавање структура за 

консултација и координација во граѓанското општество, како и помеѓу владата, 

граѓанските организации, граѓаните и другите заинтересирани страни за дизајнирање, 

спроведување, поддршка, промоција и мониторинг на приоритетите и иницијативите 

на ОВП. 

 Со цел да го координира и зајакне гласот на граѓанските организации кои се 

залагаат за партиципативност, отвореност и отчетност на властите, во соработка со 

Советот и МИОА мрежата ќе настојува да ја поттикне и зголеми информираноста, 

вклученоста и посветеноста на учесниците за развој на АП, како и за мониторинг на 

спроведувањето, преку инклузивен процес кој ги вклучува сите засегнати страни. Кај 

членките на мрежата постои голем интерес, подготвеност и мотивација за учество и 

потреба од повеќе информации и запознавање со ОВП за да се обезбеди квалитет на 

учеството. Најголем број од учесниците на основачката средба на мрежата се 

определија за приоритетот транспарентност на локално ниво, што укажува и на 

потребата за поголем ангажман на Советот со организациите и институциите од 

локално ниво во процесот на консултации и ко-креирање на АП 5. 

Исто така укажа дека мрежата ќе биде поддршка на Министерството за 

информатичко општество и администрација во овој процес. ФООМ како организација 

координатор на мрежата ќе биде поддршка на административно-стручниот тим на 

МИОА за подготовка и спроведување на седниците на Советот, а и другите членки на 

различни начини ќе придонесат, како што Фондацијата Метаморфозис во соработка 

со МИОА ќе овозможи воспоставување на интернет платформа која ќе се користи за 

информирање, консултации, следење и размена на знаења меѓу сите вклучени страни 

во ОВП - институциите, Советот, Мрежата на граѓанските организации за Отворено 

владино партнерство, работните групи, граѓанските организации, граѓаните и сите 

засегнати страни, а истовремено ќе понуди интернет алатки за комуникација и 

координација во развивањето на новиот АП за 2020-2022 година и негово следење. 

 



 

 

 Г-дин Бардил Јашари од Фондацијата Метаморфозис ја модерираше оваа 

свечена видео седница на Советот. Тој се заблагодари на говорниците и ги покани 

присутните да дадат свои коментари или прашања.   

 Г-ѓа Ели Чакар од Министерството за локална самоуправа, како член на 

Советот упати честитки до сите присутни за успехот во овие услови да продолжи 

работата во која беа вложени многу напори во изминатиот период и да се работи 

партнерски на развој на граѓанското учество, транспарентноста и отчетноста на 

институциите. Укажа на напредокот и спремноста на институциите да соработуваат 

со граѓанските организации и да го прифатат мониторингот на својата работа како 

конструктивна и позитивна алатка за развој и унапредување на институциите во 

обезбедувањето услуги кон граѓаните, како и на потребата постојано да се унапредува 

координацијата меѓу институциите и граѓанскиот сектор, со цел да се обезбеди 

поголема корисност и оддржливост на резултатите остварени во рамките на 

иницијативата.      

 Г-дин Жарко Хаџи-Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализи, 

кој заедно со Врховниот суд, Судскиот совет и претставници од другите судови 

работи на развивање на планот за отворено судство, посочи дека до средината на мај 

изработениот двегодишен нацрт план ќе биде претставен и достапен за консултации и 

препораки од сите заинтересирани страни. 

 Гордана Гапиќ Димитровска ја затвори седницата, заблагодарувајќи се на 

учесниците и најави дека за наредната седница членовите на Советот за координација 

и следење на процесот на Отворено владино партнерство и Националниот Акциски 

план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, ќе бидат известени преку 

електронска пошта, а како први планирани активности се донесувањето на 

Деловникот за работа на Советот и избор на двајца ко-претседатели.  

 

Седницата заврши во 13:10 часот. 

 

 

 



 


