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Временска рамка за одржување на едукативни работилници и работни средб и по приоритетни области за 
подготовка на ОВП АП5 2021-2023 

 

ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ (3 линка за приклучување ќе бидат испратени од МИОА ОВП мејл адреса - преку ФОСМ Блуџинс платформа до изработка 

на ОВП платформа за одржување на консултации за процесот) 
Четврток, 29 октомври 2020 Време:  Фацилитатори: 
3 онлјан информативни средби за едукација во времетраење од 1 час ќе бидат 
испратени до  три групи на пријавени учесници распределени според оптимален број на 
лица по средба согласно техничка можност за одржување на онлјан средби  

12:00 – 13:00   
13:15 – 14:15  
14:30 – 15:30 

Герман Филков 
Дарко Антиќ 
Ивона Сталевска 

КОНСУЛТАЦИИ ноември 2020 – јануари 2021 (линк за приклучување ќе биде испратен од МИОА ОВП мејл адреса - преку ФОСМ Блуџинс платформа до 

изработка на ОВП платформа за одржување на консултации за процесот) 
ПРВА Е-РАБОТИЛНИЦА прва недела од ноември (3 – 6 ноември 2020)  
Дискутирање на проблемите и заложбите од НАП за ОВП 2018 – 2020 кои не се исполнети или пак се делумно исполнети и одлучување за тоа дали 
истите е потребно да се преточат во новиот акциски план. Односно, дискутирање на резултатите добиени преку прашалникот за оценка на  
спроведувањето на заложбите од НАП за ОВП и потребата од нивно вклучување во новиот НАП, во август 2020 година.  
Транспарентност, отчетност, 
проактивност и инклузивност  

Спречување на корупција и 
промовирање на добро 
владеење  

Пристап до правда 
 

Испорака на јавни услуги   

Датум и време: 
6 ноември 2020, 10-12 часот 
Герман Филков и Марија 
Николоска Арсовска 

Датум и време: 
5 ноември 2020, 10-12 часот 
Миша Поповиќ и Сефер Селими 

Датум и време: 
3 ноември 2020, 10 -12 часот 
Ивона Сталевска и Весна 
Шапкоски 

Датум и време: 
4 ноември 2020, 10 -12 часот 
Дарко Антиќ и Ивана 
Петкановска 
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ВТОРА Е-РАБОТИЛНИЦА втора/трета недела од ноември 2020 (12 – 18 ноември 2020)  
Идентификување и опис на нови проблеми со фокус на проблемите кои значително влијаат врз засегнатите страни за време на пандемијата со 
КОВИД – 19. При поретизирање на идентификуваните нови проблеми ќе се поттикне вклучување на маргинализирани и локалните заедници 
(еквивалент на заложби). Приоретизирањето на проблемите ќе се врши врз основа на однапред развиени критериуми за оценување на 
релевантноста и поврзаноста со начената на ОВП. Идентификување на одговорни институции за решавање на приоритетните проблеми и нивно 
повикување за вклучување доколку истите не се досега вклучени. Идентификување на очекувани промени врз основа на ново идентификуваните 
проблеми. 
Транспарентност, отчетност, 
проактивност и инклузивност  

Спречување на корупција и 
промовирање на добро 
владеење  

Испорака на јавни услуги   Пристап до правда 

Датум и време: 
12 ноември 2020 
Герман Филков и Марија 
Николоска Арсовска 

Датум и време: 
13 ноември 2020 
Миша Поповиќ и Сефер Селими 

Датум и време: 
17 ноември 2020 
Дарко Антиќ и Ивана 
Петкановска 

Датум и време: 
18 ноември 2020 
Ивона Сталевска и Весна 
Шапкоски 

ТРЕТА Е-РАБОТИЛНИЦА четврта недела од ноември (23 – 27 ноември 2020)  
Идентификување на она што во моментот се прави по однос на решавање на приоритетните проблеми, со придонес на релевантни граѓански 
организации и јавни институции. 
Транспарентност, отчетност, 
проактивност и инклузивност  

Спречување на корупција и 
промовирање на добро владеење  

Испорака на јавни услуги   Пристап до правда 

Датум и време: 
23 ноември 2020 
Герман Филков и Марија 
Николоска Арсовска 

Датум и време: 
27 ноември 2020 
Миша Поповиќ и Сефер Селими 

Датум и време: 
24 ноември 2020 
Дарко Антиќ и Ивана 
Петкановска 

Датум и време: 
25 ноември 2020 
Ивона Сталевска и Весна 
Шапкоски 
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ЧЕТВРТА Е-РАБОТИЛНИЦА прва/втора недела од декември 2020  
Утврдување на начини за решавање на приоритетните проблеми, при што ќе се поттикне вклучување на маргинализирани и локалните заедници 
(решенијата се еквивалент на мерки/активности). Приоретизирање на идентификуваните начини за решавање на приоритетните проблеми. 
Транспарентност, отчетност, 
проактивност и инклузивност  

Спречување на корупција и 
промовирање на добро владеење  

Испорака на јавни услуги   Пристап до правда 

Датум и време: 
 
Герман Филков и Марија 
Николоска Арсовска 

Датум и време: 
 
Миша Поповиќ и Сефер Селими  

Датум и време: 
 
Дарко Антиќ и Ивана 
Петкановска 

Датум и време: 
 
Ивона Сталевска и Весна 
Шапкоски 

Состанок на Совет за ОВП четврта недела од декември 2020  
Пред одржување на петтиот состанок потребно е Советот да ги разгледа продуктите подготвени во рамки на четирите состаноци и врз основа на 
истите да направи приоретизација на заложби и нивно распределување по соодветни области врз основа на претходно развиени крит ериуми за 
селекција објаснети погоре.  
ПЕТТИ СОСТАНОК втора недела од јануари  
Состаноци помеѓу граѓанските организации и јавни институции препознаени како одговорни за спроведување на заложбите со цел развивање 
истите во формат препорачан од ОВП и развивање на прецизни индикатори за мерење на влијанието на заложбите врз граѓаните. При  развивање на 
заложбите ќе се соработува со ИРМ.  
Транспарентност, отчетност, 
проактивност и инклузивност  

Спречување на корупција и 
промовирање на добро владеење  

Испорака на јавни услуги   Пристап до правда 

Датум и време: 
Герман Филков и Марија 
Николоска Арсовска 

Датум и време: 
Миша Поповиќ и Сефер Селими 

Датум и време: 
Дарко Антиќ и Ивана 
Петкановска 

Датум и време: 
Ивона Сталевска и Весна 
Шапкоски 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАЛОЖБИ  
Четврта недела од јануари 2021 (25 – 29 јануари 2021) 

 Достава на предлог заложби до совет за ОВП 
Прва недела од февруари 2021 (1 – 5 февруари 2021) 

 Утврдување на нацрт AП за ОВП од страна на Советот за ОВП 
Прва недела од февруари 2021 (1 – 5 февруари 2021) 

 Е-консултација на нацрт AP за ОВП  
Втора недела од февруари 2021 (8 – 12 февруари 2021) 

 Е-Јавен настан 

Четврта недела од февруари 2021 (22 – 26 февруари 2021) 
 Утврдување на ФИНАЛЕН АП за ОВП од страна на Советот за ОВП  

Март – Јуни 2021  
 Усвојување на АП за ОВП 2021-2023 од страна на Владата на РСМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


