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„Мојата администрација е посветена на создавање високо ниво на 
отвореност во Владата. Ние ќе работиме заедно за да ја зајакнеме 
довербата на јавноста и да воспоставиме систем на транспарентност, 
учество на јавноста и соработка. Отвореноста ќе ја зајакне нашата 
демократија и ќе промовира ефикасност и ефективност во Владата “. 

                                 Barack Obama, поранешен претседател на САД 

                                             
  

“Република Северна Македонија континуирано работи на подобрување на 
ефикасноста во работењето на државните институции, зголемување на 
транспарентноста и пристапот до информации, борбата против 
корупцијата и обезбедување на висок квалитет на јавните услуги за 
граѓаните и бизнисите преку искористување на моќта на технологијата и 
иновациите... Обврските во поглед на транспарентноста во вршењето на 
владините активности, како и вклучување на граѓанскиот и приватниот 
сектор претставуваат високи приоритети во агендата на Владата на 
Република Северна Македонија.” 

                                                         Влада на Република Северна Македонија 



Зошто агендата 
за отвореност 
во владеењето е 
толку важна и 
промовирана?   

 

За власта оваа агенда 
овозможува  

со отворање на податоците да се дојде 
до брза победа, при што користејќи ги 
технологиите се креираат портали на 
податоци кои се лесно разбирливи и 

приемчиви за граѓаните.  
 

За граѓанското општество и 
приватниот сектор оваа 
агенда овозможува  

 поголем пристап до информации од 
јавен карактер и организиран простор 

за вклучување во процесите на 
донесување на одлуки. Исто така 

можност да се поттикне воведување на 
нови пристапи и технологии. 

 

За развојните партнери оваа 
агенда овозможува  

поголеми и повидливи резултати од 
обезбедената поддршка на државата.  

ОВП е 
win, win, win 



…но постојат и одредени предизвици 

Од власта зависи дали ќе 
создаде услови за 
отвореност 
 
0  Политика:  
пристапот до информации може да 
претставува политички предизвик  

0  Безбедност:  
потреба од балансирање на отвореноста 
со безбедноста—Wikileaks! 

0  Капацитети:  
недостаток на техничка експертиза и 
недостатоци во информатичките системи 
и управувањето со податоци.  

0  Граѓанското општество: 
не е мобилизирано и нема доволно 
капацитети да бара отвореност и да ја 
зголеми употребата на отворени 
податоци. 

Source: Anupama Dokeniya, “Enabling Open Government” World 
Bank (2011) 

Отворено Владино 
Партнерство (ОВП) 

започна во 2011, РСМ е 
дел од иницијативата 
уште од самиот почеток. 
 Денес на развивање на 
оваа иницијатива заедно 

работат влади и 
граѓански организации во 

78 земји од светот. 





…што претставува ОВП?	

0  ОВП е иницијатива која бара од Владите и јавните институции да бидат 
транспарентни, овозможат учество, бидат отчетни и одговараат на 
потребите на граѓаните. 

 
0  ОВП наметнува обврска на државите членки, да ги вклучат граѓанските 
организации и граѓаните и да соработуваат со нив при креирање, 
спроведување и следење на акциските планови.  

 
0  ОВП дава можност ентузијастите од јавите институции  и надвор од нив, 
заеднички да работат на креирање и спроведување на промени.  

 
„ГРАЃАНИТЕ СЕ ТИЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ КРЕИРААТ ПОЛИТИКИТЕ И 
УСЛУГИТЕ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ НИВНИОТ ЖИВОТ.”  





Критериуми за креирање на заложби кон 
Отворено владино партнерство  

		
	 1. Специфичност 

 
2. Мерливост 
 
3. Точно идентификувани носители на заложбата и партнери 
 во спроведување на истата 
 
4. Релевантност 
 
5. Точно утврден период на спроведување и завршување 
 



Кои се ѕвездените мреки на ОВП? 



Приоритети на кои јавните институции и граѓанските 
организации работеле досега во РСМ: 

 

Пристап до 
информации 

Интегритет и добро 
управување 

Фискална 
транспарентност  

Отворени податоци 

Транспарентност 
на локално ниво 

Пристап до правда 

Климатски промени 



СО КОЈА ДИНАМИКА СЕ СПРОВЕДУВА ПРОЦЕСОТ? 
 

ФАЗА 1 
УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА СВЕСНОСТА ЗА 
ПРОЦЕСОТ И 
ПРИЈАВУВАЊЕ 
(август – септември 
2020 година) 

ФАЗА 2  
ИДЕИ И РЕШЕНИЈА 
(октомври– ноември 
2020 година) 

ФАЗА 3  
ПОДГОТОВКА НА 
ПРЕДЛОГ МЕРКИ 
(декември 2020 година 
– јануари 2021 година) 

ФАЗА 4  
УСВОЈУВАЊЕ НА 
МЕРКИТЕ (јуни 2021 
година) 



МРЕЖА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТВОРЕНО 
ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО  

0   иницијатива на десет граѓански организации. 
 
0  се формира во пресрет на подготовката на новиот (петти) 
национален акциски план, со цел  поорганизирано 
делување и влијание на граѓанските организации во 
неговото креирање, како и поттикнување и мониторинг на 
имплементацијата на постојниот и на идните акциски 
планови.  

 
0  да го координира и зајакне гласот на граѓанските 
организации кои се залагаат за партиципативност, 
отвореност и отчетност.  

 
0  во моментот членуваат 70 граѓански организации. 



СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА 
ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО И НАП ЗА ОВП 
2018-2020  

0 Цел: 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. 

  
0 Метод: советодавна и одлучувачка улога во сите 
фази на процесот на ОВП. 

 
0 Состав: составен од 14 члена од кои седум се 
членови од институциите и седум се членови од 
граѓанското општество.  



АЛАТКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОНЛАЈН 
КОНСУЛТАЦИИ - ПЛАТФОРМА (веб портал) ЗА 

ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО   
 



         Прогрес  
0  Усвоен нов Закон за слободен 
пристап до информации! 

0  Иницирано воспоставување на 
систем за електронско 
поднесување на барања за 
пристап до информации! 

0  Започната иницијатива за 
воведување на социјална 
ревизија со граѓанско 
вклучување од МЗ! 

 
	

 
  



 Што понатаму?  



Отворено владеење значи многу 
повеќе од отворени податоци 

“Политиките за отворено владеење се повеќе ги замаглуваат 
границите помеѓу заложбата за отворени податоци и заложбата за 

отвореност во владеењето” 
Harlan Yu & David Robinson, “The New Ambiguity of Open Government” (2012)    

					Црвени знаменца: 

0  Транспарентноста, отчетноста и учеството на 
граѓаните се дел од политиките и стратегиите, но 
практично не се спроведуваат. 

0  Правото на пристап до информации се уназадува 
преку промени и неспроведување на Законите за 
пристап до информации. 

0  Изработените портали содржат податоци со кои 
јавните институции во моментот располагаат само 
прикажани во посакувана форма. Недостасува 
унапредување на податцитесо кои располагаат 
институции.  Понекогаш порталите не овозможуваат 
лесна реупотреба на податоците.  

0  Успесите на државите често се дефинираат во број 
на објавени податочни сетови.  

0  Недостасуваат инвестиции во позадински системи за 
прибирање на квалитетни податоци и  се подлабоко 
влошување на состојбите во управување со 
поатоците. 

Запирањето на 
постапката на 

отворање на јавни 
институции на 
моменталните 

состојби и системи, 
ги доведува во 

ризик политиките за 
отворено владеење 
и ги обесхрабрува 

граѓанските 
организации. 



Ви благодарам! 


