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ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАДАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 
ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018  

(нацрт пд 21.03.2016) 
 
 

Вп Март 2016 гпдина заппшна прпцеспт за ппдгптпвка на Наципналнипт акциски план за птвпрена 
влада (2016-2018 гпдина) вп рамки на глпбалната инцијатива ,,Отвпренп владинп партнерствп 
(ОВП)“ щтп гп предвпдат Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација (МИОА), 
какп институција задплжена за кппрдинација пд страна на владата и Центарпт за истражуваое и 
креираое пплитики (ЦИКП) какп прганизација кпја гп предвпди вклушуваоетп на граданскптп 
ппщтествп (сите невладини актери, НВО, бизнис заедница, академската заедница и интересни 
групи).  
 
Вп текпт на месецпт Март ЦИКП гп ппмпгна вклушуваоетп на вкупнп 110 претставници на НВО, 
бизнис заедницата, наушната заедница и интересните групи вп прпцеспт на кп-спздаваое на 
Наципналнипт акциски план за птвпрена влада (2016-2018 гпдина). Метпдпт кпј ЦИКП гп примени 
е рабптилници за градеое на кпалиции пкплу предизвиците сп кпи Македпнија се сппшува и 
залпжбите кпи нпвипт акциски план за ОВП треба да ги спдржи за да пдгпвпри на тие предизвици.  
 
 

Настан  Датум и 
местп 

Опис на настанпт 

Рабптилница 1: 
Транспарентнпст 
и птчетнпст 

03.03.2016 
ЕУ инфп 
центар 
10:00-
14:00 

Оваа рабптилница ќе биде ппсветена на темата за транспарентнпст 
и птшетнпст. Има за цел да идентификува залпжби и мерки кпи ќе 
прпмпвираат (1) ппгплема вклушенпст на граданите вп креираоетп 
пплитики, (2.1) фискална транспарентнпст на наципналнипт бучет и 
(2.2) ппгплема кпнтрпла врз медунарпдната ппмпщ/дпнации, (3) 
транспарентни јавни набавки, (4) систематскп мпнитприраое и 
евалуација на владините пплитики, (5) спрешуваое на кпрупција, (6) 
градеое на системи на интегритет, (7) управуваое сп кпнфликти на 
интереси. 

Рабптилница 2: 
Слпбпда на 
инфпрмации и 
птвпрени 
ппдатпци 

09.03.2016 
ЕУ инфп 
центар 
10:00-
14:00 

Фпкуспт на пваа рабптилница ќе биде слпбпдата на инфпрмации и 
пбјавуваое на птвпрени ппдатпци кпи ќе служат за спцијалнптп и 
екпнпмскптп дпбрп. На пваа рабптилница ќе се дискутираат и 
идентификуваат залпжби и мерки кпи ќе гп ппдпбрат (1) пристаппт 
дп слпбпда на инфпрмации и защтита на свиркаши. Истп така, ќе се 
пстави прпстпр за мерки кпи целат кпн  дпстапнпст дп (2) ппдатпци 
за кпрппрации, (3) ппдатпци за земјпделствп, (4) јавни трпщпци на 
бплници, ушилищта итн. и (5) прпграми за намалуваое на 
сирпмащтијата, ппддрщка на лицата сп пппрешенпст итн. 
Би сакале да ја ппттикнеме ИТ заедницата да се приклуши кпн пвие 
активнпсти и ги пхрабруваме нивните инпвативни пристапи за 
ппгплема дпстапнпст на инфпрмации пд јавнипт сектпр и нивнп 
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ппвтпрнп искпристуваое за кпмерцијални и некпмерцијални 
пришини. 

Рабптилница 3: 
Ефективни јавни 
услуги и дпбрп 
владееое на 
лпкалнп нивп 

16.03.2016 
ЕУ инфп 
центар 
10:00-
14:00 

Оваа рабптилница ќе се фпкусира на идентификуваое на залпжби и 
мерки за (1) исппрака на јавни услуги – предлагаое на мерки кпи 
мпжат да гп ппдпбрат квалитетпт на пбразпваниетп, здравствптп, 
спцијалната спстпјба итн. Имајќи предвид дека вп фпкуспт се 
јавните услуги, на рабптилницата ќе мпжат да се разгледуваат 
преппраки и мерки за (2) владееое на лпкалнп нивп, каде сп сѐ 
ппгплем дел пд услугите управуваат ппщтините. Други теми кпи ќе 
се дискутираат на пваа рабптилница се (3) рпдпва еднаквпст, (4) 
защтита на живптната средина, (5) енергетска ефикаснпст и (6) 
защтита на пптрпщуваши.  

 
Резултатпт на трите рабптилници за градеое на кпалиции се следните предлпг мерки кпи се 
прикажани табеларнп. 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Учествп вп креираое на пплитики (централнп нивп) 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

Наципнален спвет за рпдпва рамнпправнпст 
Институт за шпвекпви права 

Лице за кпнтакт 
 

Савка Тпдпрпвска  
Мирпслав Драганпв 

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Вп мпментпт ниту Владата има дата база на 
невладини прганизации ппделени пп сектприте пп 
кпи рабптат, нити НВО сектпрпт има кластери. Тпа 
пневпзмпжува Владата леснп и директнп да ги 
вклуши невладините прганизации вп првата фаза на 
прпцеспт на  креираое пплитики, а НВО да 
ушествуваат вп идентификација на прпблемпт, 
креираое на рещенијата. На пвпј нашин би се 
плеснила и кпмуникацијата меду ГО кпи се 
занимаваат сп слишни/исти тематики. 

 Недпстасува систем за следеое и евалуација на 
спрпведуваоетп на пплитиките  

 Нема защтитник на женски права на наципналнп 
нивп 
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 Жените не се затапени вп изврщните и надзпрните 
пдбпри на претпријатијата 

 Дпкументите кпи се пбјавуваат електрпнски вп пдф 
фпрма немпжат нивни делпви да бидат 
пребарувани на интернет 

Главна цел 

 Пплитиките да бидат пснпвани на дпкази. 

 Да се пвпзмпжи пплесен пристап на релевантни 
НВОа вп најраните фази на прпцеспт креираое 
пплитики   

 Да се пвпзмпжи граданскп ушествп вп следеоетп и 
евалуацијата на пплитиките 

 Да се пвпзмпжи пристап дп инфпрмации на 
граданите 

Кус ппис на пбврската 
 

 Спздаваое на сектпрски бази сп ппдатпци на 
Невладини прганизации и прганизации / кластери  

 Вклушуваое на НВО вп рабптни групи  
 Впведуваое на систем на мпнитпринг и евалуација 

на пплитиките преку дпнесуваое на метпдплпгија 
за М&Е, развпј на генеришка пбука, пбушуваое на 
државната служба за следеое и евалуација и 
впсппставуваое на пдделенија за следеое и 
евалуација на пплитиките вп секпе министерствп  

 Назнашуваое на еден пд заменик нарпдните 
правпбранители за Омбудсман за жени/ски права 

 Измена на закпн за тргпвски друщтва и 
впведуваое на квпти 40% за жени вп управните и 
надзпрните пдбпри на претпријатијата 

 Измена на закпнпт за птвпрени ппдатпци и 
регулираое на закпнска пбврска сите дпкументи 
кпи институциите на централнп илпкалнп нивп ги 
пбјавуваат да гп стпрат тпа вп птвпрен фпрмат а не 
пдф 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Граданскп ушествп  

Важнпст 
Пп кластерираоетп на НВО вп кластери, ќе се плесни 
прпцеспт за нивнп вклушуваое вп рабптни групи при 
развпј на нпви пплитики 

Амбиција 

 Кластери на невладини прганизации 
 Невладини прганизации  
 40% жени вп надзпрните и управните пдбпри 

на претпријатијата 
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Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Граданскп учествп вп креираое на пплитики  
(лпкалнп нивп) 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

Женска Акција 
Институт за шпвекпви права 

ЦИКП Скппје  
SDC 

Извпр Кратпвп 

Лице за кпнтакт 
 

Драгица Милпщевска  
Мирпслав Драганпв 

Кристина Хачивасилева 
Марија Ристеска 

Милпщ Димитрпвски 

Email 
 Телефпн 

 

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Сппред Закпнпт за еднакви мпжнпсти (ЗЕМ) секпја 
ппщтина треба да назнаши кппрдинатпр за еднакви 
мпжнпсти и да фпрмира Кпмисија за еднакви 
мпжнпсти (КЕМ). Најшестп ппщтините фпрмираат 
КЕМ и ппсле пснпвашкипт спстанпк истата не се 
среќава и не превзема никакви активнпсти иакп 
сппред ЗЕМ е пптребнп да усвпи и спрпведе 
Гпдищен акциски план за еднакви мпжнпсти. 

 Сппред Закпнпт за лпкална сампуправа цензуспт за 
референдум е 20% пд вкупнипт брпј на жители щтп 
прави пвпј механизам на директнп граданскп 
ушествп вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки на 
лпкалнп нивп да не се искпристи 

 Закпнпт за лпкална сампуправа не дефинира рпк 
вп кпј лпкалната сампуправа ќе пдгпвпри на 
граданските инцијативи 

 Закпнпт за лпкална сампуправа предвидува ппвеќе 
фпрми на кпснсултација сп јавнпста какп на 
пример фпрумите вп заедницата, нп нивната 
пддржливпст е ставена вп пращаое, а на 
ппщтините им недпстасуваат прпцедури за јавни 
кпнсултации (пспбенп механизми за вклушуваое на 
жени вп кпнсултатвни прпцеси) и капацитетити за 
дигитализираое на јавните кпнсултации на 
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лпкалнп нивп 

Главна цел 

 Да се пвпзмпжи пплесен пристап на релевантни 
НВОа вп креираоетп и спрпведуваоетп на 
акцискипт план за еднакви мпжнпсти  

 Да се пвпзмпжи пплеснп директнп граданскп 
ушествп преку лпкален референдум 

 Да се направи механизмпт градански инцијативи 
ппефективен 

 Да се унапредат јавните кпнсултации на лпкалнп 
нивп сп впведуваое на рпдпв пристап и 
дигитализација на кпнсултациите 

Кус ппис на пбврската 
 

 Вклушуваое на ГО  вп дефинираое на акциски 
планпви и впведуваое на рпдпв пристап вп 
лпкални прпграми  

 Вклушуваое на НВО вп следеое на 
спрпведуваоетп  

 Намалуваое на цензуспт за лпкален референдум 
пд 20% на 10% 

 Впведуваое на рпк на пдгпвпр на градански 
иницијативи 

 Израбптка на прпцедури за јавни кпнсултации, сп 
ппсебни рпдпвп пдгпвпрни фпрмулари за 
идентификација на разлишните пптреби и 
припритети 

 Кпристеое на електрпнски алатки за јавни 
кпнсултации на лпкалнп нивп 

 Вклушуваое на НВОа вп ппдгптпвка и следеое на 
спрпведуваое на План за управуваое за 
защтитените ппдрашја 

 Измена на закпн за лпкална сампуправа и 
регулираое на фпрумите вп заедницата какп 
задплжителна фпрма на граданскп ушествп на 
лпкалнп нивп 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Граданскп ушествп  

Важнпст 
Граданскп ушествп вп креираое пплитики на лпкалнп 
нивп 
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Амбиција 

 Акциски планпви за еднакви мпжнпсти вп 7 
ппщтини креирани и спрпведени сп граданскп 
ушествп  

 Измена на закпнпт за лпкална сампуправа  
 Прпцедура за јавни кпнсултации; впдиш; пилпт 

јавни кпнсултации сп кпристеое на е-
платфпрми вп 3 ппщтини 

 Ппдгптпвка на План за управуваое сп 
защтитенп ппдрашје ‘Куклица’ Кратпвп 

 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Дпбрп владееое на лпкалнп нивп / 
Ефективни јавни услуги 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

Институт за шпвекпви права 
KU.com 

ГИЗ ОРФ 
СОС детскп селп 

ЕСЕ 
Наципнален спвет за рпдпва рамнпправнпст 

Лице за кпнтакт 
 

Мирпслав Драганпв 
Сащкп Крстевски 

???? 
Васка Дращкпвиќ 

Даркп Антиќ 
Савка Тпдпрпвска 

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Нема централнп местп на инфпрмации за 
пдгпвпрни лица кпи рещаваат права, даваат 
инфпрмации или дпставуваат услуга 

 Граданите щетаат пд една дп друга институција, 
немаат ппвратна инфпрмација за дп каде е и кпј гп 
разгледува нивнипт слушај (рещаваое на правп или 
дпставуваое на услуга) 

 Пптребите пд јавни услуги расте, а државата нема 
интерес да навлегува вп ппределени пбласти – 
јавнп приватнп партнерствп и спцијалнп 
претприемнищтвп се нискп развиени 

 Граданите немпжат да прпверат дали вистинските 
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влада: ппставуваое на агендата на граданскптп ппщтествп и мпнитприраое на 
владините акциски планпви". Изнесените ставпви за време на настанпт не секпгащ 
ги пдразуваат мислеоата и ставпвите на дпнатприте. 

 
 
 

услуги се дпставени 

 Закпнпт за лпкална сампуправа не предвидува 
казни за непдржуваое на спстанпци / неактивнпст 
на КЕМ и КОМЗ 

Главна цел 

 Да се пвпзмпжи пплесен пристап на граданите дп 
јавните услуги  

 Ппефективнп дпставуваое на услуги 

 ГО да дпставуваат услуги 

 ГО да ушествува вп следеое и евалуација на 
дпставените услуги на лпкалнп нивп 

Кус ппис на пбврската 
 

 Измена на закпн за лпкална сампуправа сп 
впведуваое на пбврска ппщтините да ги ажурираат 
веб страниците сп кпнтакт инфпрмации за лицата 
кпи се пдгпвпрни за ппределена инфпрмација, 
рещаваое на права, дпставуваое на услуги и 
впведуваое на санкции за ппщтините кпи нема да 
ја ппшитуваат пбврската 

 Впсппставуваое на фидбек механизам преку 
креираое на апликација за пријавуваое на 
прпблеми сп кпмунални услуги и дпбиваое на 
фидбек 

 Впсппставуваое на е-ппщтина (апликација каде 
секпј граданин дпставува бараое, а 
кпмуникацискипт систем пбезбедува пдгпвпр на 
истптп) 

 Дпнесуваое на ппдзакпнски акти сп кпи ќе се 
утврдат стандарди, лиценцираое, дпставуваое на 
услуги пд страна на ГО, кпнтрпла на квалитет 

 Впведуваое на спцијална ревизија сп измена на 
закпнпт за внатрещна ревизија и развпј на 
метпдплпгија, и пбука на градани/изврщители на 
спцијална ревизија 

 Измена на закпн за лпкална сампуправа и 
впведуваое на санкции за ппщтините кпи нема да 
пдржат најмалку 5 спстанпци на КЕМ и КОМЗ 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Пристап дп инфпрмации  
Граданскп ушествп 

Важнпст 
Граданскп ушествп вп дпставуваое на услуги на 
лпкалнп нивп 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
рамки на прпектпт финансиран пд Еврппската унија: ,,Застапуваое за птвпрена 
влада: ппставуваое на агендата на граданскптп ппщтествп и мпнитприраое на 
владините акциски планпви". Изнесените ставпви за време на настанпт не секпгащ 
ги пдразуваат мислеоата и ставпвите на дпнатприте. 

 
 
 

Амбиција 

 30% пд ппщтините имаат пбјавенп кпнтакт 
инфпрмации за даватели на услуги, шуваши на 
инфпрмации и рещаваши на права  

 Измена на закпнпт за лпкална сампуправа  
 Прпцедура за даваое фидбек 
 Една пнлајн апликација за кпмунални рабпти  
 Онлајн апликација е-ппщтина дизајнирана 
 Траснфпрмација на системпт на даваое на 

услуги и вклушуваое на ГО какп даватели на 
услуги (спцијалнп претприемнищтвп) – 
дпставуваое на една спцијална услуга пд 
страна ГО 

 Пилптирани 5 спцијални ревизии на 5 
спцијални прпграми 

 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Фискална транспарентнпст 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

ЕСЕ  
УНДП  

ЦИКП Скппје 
Наципнален спвет за рпдпва рамнпправнпст 

Лице за кпнтакт 
 

Даркп Антиќ 
Споа Трајанпва  
Марија Ристеска 

Савка Тпдпрпвска 

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Нема наципнални стандарди за фискална 
транспарентнпст 

 Нема градански бучет на централнп и лпкалнп нивп 

 Не се пбјавува пплугпдищен извещтај за 
спрпведуваоетп на бучетпт на РМ 

 Оневпзмпжен е пристаппт дп инфпрмации за 
бучетските прихпди, расхпди и трансфери на 
кприсниците на трезпрските сметки  

 Рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое се применува самп 
вп пилпт министерства и пилпт ппщтини 

Главна цел  Да се пбезбеди дпбрп управуваое сп јавните 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
рамки на прпектпт финансиран пд Еврппската унија: ,,Застапуваое за птвпрена 
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владините акциски планпви". Изнесените ставпви за време на настанпт не секпгащ 
ги пдразуваат мислеоата и ставпвите на дпнатприте. 

 
 
 

финансии  

 Да се пбезбеди пристап на граданите дп бучетските 
инфпрмации 

 Унапредуваое на фскалната транспарентнпст и 
птшетнпст 

 Да се впведе рпдпв пристап вп бучетираоетп 

Кус ппис на пбврската 
 

 Развпј на наципнални стандарди за фискална 
транспарентнпст сппред ГИФ и ММФ  

 Развпј на апликација за градански бучет на лпкалнп 
нивп 

 Објавен пплугпдищен извещтај на спрпведуваоетп 
на бучетпт вп брпј на јавни гласила и ушествп на ГО 
вп дисеминацијата на извещтајпт 

 Измени и дппплнуваоа на упатствптп за трезпрскп 
рабптеое сп брищеое на тпшка 23 пд дел IV 

 Измена на упатствптп за нашинпт на трезпрскп 
рабптеое на ФЗО сп брищеое на тпшка 22 пд дел IV 

 Да се впведе рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое какп 
задплжителнп на централнп и лпкалнп нивп преку 
измена на Закпн за бучети 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Граданскп ушествп 
Пристап дп инфпрмации 

Важнпст Пристап дп бучетски инфпрмации на граданите  

Амбиција 

 30% пд ппщтините имаат пбјавенп градански 
бучет на свпјата веб страна  

 Ппдгптвени наципнални стандарди за 
фискална транспарентнпст 

 Објавен пплугпдищен извещтај затрпщеое на 
бучетпт 

 Изменетп упатствп за трезпрскп рабптеое 
 Изменетп упатствп за трезпрскп рабптеое на 

ФЗО 
 30% пд бучетпт (на централнп и лпкалнп нивп) 

се пдделува за ппстигнуваое на рпдпвп 
пдгпвпрни цели 

 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
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Јавни набавки 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

 

Лице за кпнтакт 
  

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Дпгпвприте за јавни набавки не се дпстапни, 
граданите не знаат дп каде е прпцеспт на нивнп 
изврщуваое 

 Граданите /бизнисите не мпжат да кпментираат на 
тендерските дпкументации / тие се недпстапни за 
јавнпста дп мпментпт на пбјавуваое на тендерпт 

 Граданите немпжат да врщат надзпр врз јавните 
набаки  

Главна цел 

 Да се пбезбеди дпбрп управуваое сп јавните 
финансии  

 Да се пбезбеди пристап на граданите дп 
инфпрмации врзани сп јавните набавки 

Кус ппис на пбврската 
 

 Впведуваое на птвпрени дпгпвпри, израбптка на 
апликација кпја ќе ги направи дпгпвпрните 
инфпрмации јавни, па граданите ќе мпже да следат 
какп дпгпвпрпт за јавна набавка се спрпведува 

 Измена на Закпн за јавни набавки и впведуваое на 
шлен за задплжителнп пбјавуваое на тендерската 
дпкументација и даваое на рпк вп кпј 
заинтересираните фирми ќе имаат мпжнпст за 
кпментираое на дпкументацијата за тендери 
ппвиспки пд 130.000 евра 

 Измена на закпн за јавни набавки и впведуваое на 
градација за неппшитуваое на истипт 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Пристап дп инфпрмации 
Граданскп ушествп 

Важнпст Пристап дп бучетски инфпрмации на граданите  



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
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ги пдразуваат мислеоата и ставпвите на дпнатприте. 

 
 
 

Амбиција 
 10% пд институциите / лпкалните сампуправи 

впвеле птвпрени дпгпвпри 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Кпрупција, кпнфликт на интереси и системи на интегритет 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

 

Лице за кпнтакт 
  

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

  Нема метпдплпгија за анализи на ризици пд 
кпрупција (вклушителнп и кај лпкалните 
сампуправи)  

 Усвпени се етишки кпдекси нп нема механизам за 
нивнп ставаое вп сила 

 Неппстпи пракса за пбјавуваое на неппдпбните 
екпнпмски пператпри 

Главна цел 
 Да се пбезбеди дпбрп управуваое  

 Да се пбезбеди целпсна птвпренпст на нпсителите 
на јавна функција  

Кус ппис на пбврската 
 

 Секпја ппщтина да впведе спветник / ракпвпдител 
за интегритет  

 Граданските прганизации систематски да следат 
какп се спрпведуваат етишките кпдекси за дпбрп 
управуваое на лпкалнп нивп 

 Да се впведе алатката сппшуваое  
 Сите институции да пбјават листа на неппдпбни 

екпнпмски пператпри заради кпнфликт на 
интереси 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
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Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Пристап дп инфпрмации 
Одгпвпрнпст на нпсителите на јавни функции 

Важнпст 
 

Амбиција   

 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Слпбпден пристап дп инфпрмации 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

МЦЕО  

БИРН 
ИДСЦС 

Лице за кпнтакт 
 

Диана Жупаноска 

Ристе Змејкоски 

Миша Поповиќ 

Email   

Телефпн   

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 Долг рок за одговор по барања за пристап до 

информации од јавен карактер 

 Имателите на инфпрмации пд јавен карактер не 
пбјавуваат дпвплнп инфпрмации на свпите веб 
страници 

Главна цел 
 Да се пбезбеди пристап дп инфпрмации 

 Прпактивнп пбјавуваое на институциите  

Кус ппис на пбврската 
 

 Кратеое на рпкпт за пдгпвпр пд имателите на 
инфпрмации пд 30 на 15 дена. Ппдразбира 
закпнски измени затпа щтп рпкпт е прппищан вп 
Закпнпт за пристап дп инфпрмации пд јавен 
карактер. (Вп пднпс на намалуваое на денпвите за 
дпставуваое на инфпрмација дп барателите на 
инфпрмациите пд страна на имателите, треба да се 
пптенцира или да се најдат механизми за 
дпставуваое на инфпрмациите и пп електрпнски 
пат. Оваа ппција ппстпи нп имателите на 
инфпрмациите реткп ја кпристат, па шестп дур се 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
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дпстават инфпрмациите ппминуваат и ппвеќе пд 30 
дена. Сп намалуваое на рпкпт на 15 дена, и 
кпристеое на електрпнскипт пат какп нашин за 
дпстава на инфпрмациите, ќе се згплеми 
ефикаснпста вп дпставуваоетп на инфпрмациите.) 

 Институциите (некплку пилпт ппщтини) да се 
пбврзат на свпите страни да пбјавуваат 
инфпрмации кпи ја засегнуваат јавнпста, а кпи веќе 
биле ппбарани пд нив, преку ЗСПИЈК 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
 

Пристап дп инфпрмации 
Транспарентнпст 

 

Важнпст 
 

Амбиција 
 30% пд институциите ги пбјавиле 

инфпрмациите ппбарани преку бараое дп 
пристап дп инфпрмации пд јавен карактер 

 
 
 

Предлпг мерки пд Тематски спстанпци   

Отвпрени ппдатпци 

Предлпг пд : Градански прганизации, приватен 
сектпр и други заинтересирани страни 

Слпбпден Спфтвер Македпнија 

Лице за кпнтакт 
 

Баже Петрущев 

Email b.petrushev@gmail.com 

Телефпн 077 650 344 

Спстпјба или прпблем щтп се ппфаќа сп пбврската 

 На ппрталпт otvorenipodatoci.gov.mk не ппстпи 
назнака на лиценца за дпстапните ппдатпшни 
сетпви 

 Ппстпјат регулативи кпи даваат мпжнпст на 
некпи институции да ги изменуваат пбјавените 
ппдатпшни сетпви 'наместп' (in-place). Ова се 
кпси сп принциппт на ппстпјанпст 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овпј настан е ппдржан пд Прпграмата за развпј на Обединетите Нации (УНДП), вп 
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(permanence), именп, клушнп е птвпрените 
ппдатпци да пстанат птвпрени и неизменети 
засекпгащ. 

Главна цел Назнашуваое на лиценци на ппдатпшните сетпви 

Кус ппис на пбврската 
 

- Сппствениците (owners) на ппдатпшните сетпви треба 
да назнашат лиценца на истите 
- Типпт на лиценца мпра да биде вп птвпрен, пр. 
CreativeCommons 
- Да се лпцираат закпните и ппдзакпнските акти кпи 
пвпзмпжуваат птстрануваое, ппвлекуваое и измена 
'наместп' врз птвпрените ппдатпци и пвие пдредби да 
се птстранат. 

Предизвик на ОВП ппфатен сп пбврската 
  

Важнпст 

 Назнашуваоетп на лиценца е пснпвен принцип на 
птвпрените ппдатпци. 

 Кприсниците секпгащ треба да ги знаат услпвите за 
кпристеое на дпстапните ппдатпци, и пвие услпви 
треба да бидат наведени вп лиценца. 

 Принциппт на ппстпјанпст е еден пд главните 
стплбпви на птвпренпста. Без разлика дали 
ппдатпците се кпристат за академски, градански 
или бизнис прпекти, шестп се ппјавува пптреба за 
крпс-референцираое или пре-прпверка на 
ппдатпците. Затпа е клушнп,еднащ пбјавени, 
ппдатпците да пстанат таму неизменети засекпгащ. 

Амбиција   

 




