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КРИТЕРИУМИ
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНОСТА И ПОВРЗАНОСТА

НА ЗАЛОЖБИТЕ ОД ПРОЦЕСОТ НА КО-КРЕИРАЊЕ НА
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

СО НАЧЕЛАТА НА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО



Во Отворено владино партнерство, владите и граѓанското општество заеднички 
креираат двегодишни акциски планови со конкретни чекори – заложби – поврзани 
со реформи што владите се обврзуваат да ги спроведат. Еден од темелите на 

„Отвореното Владино Партнерство“ е вклучување на граѓанските организации во 
развојот на акцискиот план. Всушност, и една од целите на ова партнерство е 
зајакнувањето на односите меѓу граѓанските организации, општеството и владата. 
Оттука, заложбите се развиваат преку консултативен процес, со повеќе засегнати 
страни, во којшто владата активно ги вклучува граѓанските организации. 

Секоја заложба треба да даде опис на моменталната состојба ,,status quo“; да го 
опише/објасни проблемот кој е треба да се реши, јасно да определи како таа ќе 
придонесе за надминување на моменталната состојба, за поголема транспарентност, 
отчетност и/или вклученост на граѓаните; кој ќе биде вклучен во спроведувањето на 
заложбата и што властите се надеваат дека ќе постигнат со преземање на таа заложба. 
Исто така, заложбите треба да содржат и клучни, мерливи показатели и временска 
рамка за спроведување.
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Критериуми за креирање на заложби кон  
Отворено владино партнерство 1

 Специфичност:  Заложбата мора јасно да прикаже што е она што власта се стреми да 
го постигне преку наведување на конкретни активности кои ќе бидат спроведени за да се 
остварат целите на отворената власт на земјата.

 Мерливост:  Секоја заложба мора да биде одредена преку мерливи цели и достигну-
вања, неопходни за следење на напредокот во спроведувањето на заложбата. Мерила-
та треба да се дизајнирани така што ќе овозможат евалуација на резултатите кои произ-
легуваат од заложбите. 

 Склоно кон преземање активност:  Заложбите треба да образложат на кој начин ќе 
бидат постигнати резултатите и целите на Партнерството за отворената власт. Заложби-
те треба да вклучат кратки објаснувања на активностите, методологиите, алатките и про-
цесите кои ќе бидат искористени од властите за остварување на целите. 

1 Партнерството за отворена власт ,Open Government Partnership, “Preparing the Plan”. Пристапено на: 
https://www.opengovpartnership.org/civil-society-engagement/preparing-the-plan/ (последна посета: 18.09.2020)

https://www.opengovpartnership.org/civil-society-engagement/preparing-the-plan/
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 Релевантност:  Заложбите мора да се осврнуваат  на прашања поврзани со отворенос-
та на власта, наместо на пошироки владини реформи. Клучните аспекти на партнерство-
то за отворена власт вклучуваат: транспарентност на информациите, вклучување на 
јавноста/граѓанско учество и отчетност, како и користењето технологии и иновативни 
решенија. Оттука, формулацијата на заложбите треба да ги одразува овие принципи. 

Затоа, соодветна заложба во рамки на Отворено владино партнерство претставува ак-
тивност која не се содржи во постоечки законски обврски на институциите или, пак, во 
други политики и стратегии. Меѓутоа, тоа не значи дека целта на заложбите завршува со 
отворањето на власта. Напротив, добрата заложба го искористува процесот на отво-
рање на власта за да придонесе кон решавање на пошироки општествени проблеми. 
Како пример за пошироки општествени промени се исполнување на целите за одржлив 
развој на Обединетите нации, односно приоритетните цели на Северна Македонија. 

 Временско ограничување:  Заложбите треба да имаат точно определени временски 
рокови за нивното остварување за да се поттикне преземање на активности. Секоја за-
ложба треба да има определени временски рокови преку кои ќе може да се прикаже на-
предокот во  спроведувањето. 
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Листа за проверка на евалуацијата на заложбата

Реден 
Број Критериуми Број на 

бодови

1 Специфичност

1.1 Заложбата е развиена на ниво на конкретни активности 1

1.2 За заложбата има точно одредена институција  одговорна за нејзино исполнување 1

1.3 За секоја активност на заложбата има точно одредена институција  одговорна за 
нејзино исполнување 1

1.4 Заложбата дава јасен опис на моменталната состојба 1

1.5 Заложбата дава опис на проблемот кој треба да се реши 1

1.6 Утврдени се целта и очекуваните резултати на заложбата 1

1.7 Спроведувањето на заложбата ќе придонесе за надминување на моменталната 
состојба 1

2 Мерливост

2.1 За заложбата има одредено начин како ќе се утврди користа која ја предизвикува во 
остварување на пошироките цели 2

2.2 За секоја активност ќе може да се одреди дали е започната или завршена 1

2.3 За секоја активност има одредено начин како ќе се утврди состојбата на нејзина 
комплетираност 1

2.4 За заложбата има релативно прецизна проценка колку ќе чини 1

3 Склоно кон преземање активност

3.1 Во описот на заложбата се содржи објаснување како активностите ќе доведат до 
остварување на заложбата 1

3.2 Во описот на заложбата се содржи објаснување како заложбата ќе доведе до 
остварување на целите на ОВП 1

3.3 За сите активности има краток опис 1
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Реден 
Број Критериуми Број на 

бодови

4 Релевантност

4.1 Заложбата е нова, односно не е продолжување на претходна заложба 1

4.2 Спроведувањето на заложбата ќе ја подобри транспарентноста на власта 2

4.3 Спроведувањето на заложбата ќе ја зголеми отчетноста на власта 2

4.4 Спроведувањето на заложбата ќе го зголеми учеството на граѓаните 2

4.5 За остварување на заложбата ќе се имплементира нов технолошки процес 2

4.6 Заложбата не е дел од редовните обврски на институциите 2

4.7 Заложбата не е дел од акциски планови во други стратешки документи на власта 2

4.8 Заложбата е на тема поврзана со постоечки стратешки цели на власта 2

4.9 Заложбата е на тема поврзана со целите за одржлив развој на земјата 2

5 Временско ограничување

5.1 Заложбата има точно утврдени рокови со почетен и краен датум на реализација 1

5.2 За секоја активност има точно утврдени рокови 1

Секој пот-критериум во листата за проверка на евалуација на заложбата се оценува со утврдени-
от број на бодови во листата, односно се доделуваат предвидените бодови доколку се исполнува 
пот-критериумот, или не се доделуваат бодови доколку не се исполнува пот-критериумот. 

Услови за неприфаќање на заложбата се доколку:

 \ заложбата не исполнува минимум 23 бодови, или

 \ заеднички не се исполнат пот-критериумите 4.5 и 4.6.
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Оценка на заложбите по дефинираните 
критериуми за креирање на заложби

Во текот на консултативните состаноци, модераторот ја насочува работата во насока на испол-
нување на критериумот за релевантност и соодветните пот-критериуми, односно модерато-
рот ги приоретизира проблемите и предлог-решенијата кои најмногу го исполнуваат критериу-
мот за релевантност.

Откако ќе се изработат целосни заложби и истите се достават до Советот, членовите на Сове-
тот индивидуално ги оценуваат / бодуваат заложбите според сите критериуми од листата за 
проверка на евалуацијата на заложбата. Притоа, доколку модератор на работна група е воедно 
и член на Советот, во тој случај не ги оценува заложбите кои произлегле од работата на таа 
работна група. 

Вкупната оценка по заложба е просечната оценка од сите вкупни индивидуални оценки на 
членовите на Советот кои извршиле оценување.

Во прилог на овој документ е матрица за пресметка на бодови за заложба по утврдените кри-
териуми, која ќе се користи од членовите на Советот.
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„Критериумите за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот 
на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство со начелата на 
Отворено владино партнерство“ се подготвени од работната подгрупа формирана во 
рамки на Советот за координација и следење на процесот на ОВП и Националниот 
Акциски план за Отворено владино партнерство 2018 - 2020, составена од: Гордана Гапиќ 
Димитровска, Миша Поповиќ, Мартин Тодевски, Герман Филков и Дарко Антиќ


