
 

19 мај 2022 година   
 

ЗАПИСНИК 

Во врска со Записник за Отворен повик за изразување на интерес за членување на претставници од 
заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот 
акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година, 16 февруари 2022 година со 
дополнување на 25 февруари 2022, Управниот комитет на Мрежата за ПОВ, во состав од 11 
членови:  

1. Елена Георгиевска, Македонско здружение на млади правници  

2. Нада Димитриевска, Центар за Управување со промени  

3. Благица Димитровска, Здружение за промоција и развој на инклузивно општество 

ИНКЛУЗИВА  

4. Лилјана Јоноски, Рурална коалиција  

5. Марко Гучески, Центар за правни истражувања и анализи  

6. Зоран Биковски, КХАМ Делчево  

7. Мартина Илиевска, Институт за демократија Социетас Цивилис - ИДСЦС   

8. Маргарита Глигороска, Здружение ХОПС  

9. Џенгис Бериша, Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп   

10. Стојан Мишев, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), 

Скопје, 

11. Ивона Сталевска и Марија Мирчевска, Фондација Отворено општество – Македонија, 

 

на 25 февруари 2022 година, го потврди изборот на членови на претставници од заинтересирани 

граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план 

за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година и тоа: 

 
1. Ивона Сталевска и Марија Мирчевска, Фондација Отворено општество – Македонија; 
2. Герман Филков и Павлинка Стрезоска, Центар за граѓански комуникации; 
3. Дарко Антиќ и Стојан Мишев, Здружение за еманципација, еднаквост и солидарност на 

жените; 
4. Жарко Хаџи-Зафиров и Горица Наџинска, Центар за правни истражувања и анализи;  
5. Гоце Коцевски и Александра Цветановска, Македонско здружение на млади правници; 
6. Александар Цеков и Марија Ристеска, Центар за истражување и креирање политики; 
7. Лилјана Јоноски и Елизабета Мрческа, Рурална Коалиција; 
8. Марија Саздевски Вангеловски и Илина Мангова, Меѓународен републикански институт. 

 
 
Со писмено известување на 18 мај 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи, 
достави информација до Координаторот на Мрежата за ПОВ (ФООМ) дека Горица Наџинска - 



претходно избрана за заменик-член во Советот за координација и следење на Националниот 
акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година (Совет за ПОВ), повеќе не е 
дел од тимот на Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА). 
Оттука, по интерна организациска одлука, на нејзино место како претставник на организацијата и 
заменик-член во Советот за ПОВ ќе биде Никола Јовановски. 
 
Согласно објавениот Повик до граѓански сектор за пријавување членство во Совет за ПОВ 
потребните документи со кои се докажуваше исполнувањето на критериумите и кои беа доставени 
заедно со Пријавата за членство во Советот за ПОВ, ЦПИА уредно ги достави сите потребни 
документи:  
 
1) Годишен извештај за работата на граѓанската организација од минатата година (2020г.);  
2) Тековна состојба на граѓанската органзиација (не постара од 6 месеци);  
3) Статут на граѓанската организација;  
4) Кратка биографија на кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ;  
5) Изјава од кандидатите за членови и заменици на Советот за ПОВ дека не се членови на  
органи на политичка партија, не се избрани или именувани лица и не се вработени во  
институциите на државната власт. 

 
Во врска со промената, документите: коригирана Пријава на ЦПИА, кратка биографија и изјава на 
заменик-членот во Советот за ПОВ, Никола Јовановски, се соодветно коригирани и доставени до 
Координаторот на Мрежата на ПОВ (ФООМ) кој понатака ги достави на увид до УК на Мрежата за 
ПОВ заедно со овој Записник. 
 
По доставената информација на увид до УК на Мрежата на ПОВ, истата се доставува и до 
Националната координаторка за ПОВ при Министерството за информатичко општество и 
администрација со цел понатамошно регулирање на промената во Советот за ПОВ 2021-2023 
година. 
 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovp.gov.mk%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25B4%25D0%25BE-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2593%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25B2%2F&data=05%7C01%7C%7Cd8aebd59a69b4f7bdc9f08da38d1e6ef%7C6dd6692964ee4888a65ab847baf12c47%7C0%7C0%7C637884772912528004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mdJpCF8POV8yLpVNHg%2B36ZvTCx5gbQ1lXjtmpmqbiqE%3D&reserved=0

