
Предмет: 	Барање номинација на член во работна група за 
имплементација на Акцискиот план за отворено 
владино партнерство 

Почитувани, 

Владата на Република Македонија се приклучи кон 
глобалната инцијатива за Отворено владино партнерство 
во ноември 2011 година. Предуслов за Учество беше секоја 
дрхсава-членка да изработи Акциски план за 
исполнување на столбовите до Декларацијата за отворено 
владино партнерство. Првиот акциски план Владата на 
PM ro  донесе во мај 2012 година и истиот беше објавен на 
официјалната веб страна на меѓународната инцијатива 
opengovparnetrship.org . 

По имплементацијата, од земјите членки беше 
побарано да изготват втор Акциски план во соработка со 
граѓанските асоцијации како основа на отворената влада. 
Министерството за информатичко општество и 
администрација во широк консултативен процес со сите 
релевантни дрхсавни органи, прекУ 40 граѓански 
асоцијации и претставништва на меѓунарвдните 
организации и амбасади во  PM ro  изготви вториот 
Акциски план за отворено владино парнетова за 2014=2016  
година. Владата на Република Македонија иет и'от го усвои' 
на 20.05.2014 година, достапен. на  http //e-  
demokratija.mk/dokumenti;jsessionid=75E84 27F4СбD145528   
8EBD8C85E25500 и на 
http://www.opengovpartnership. org/country/macedonia/ac .  
tion -p1an. 

Имајќи го предвид Вашето активно учество и 
- 	;.. покахсан интерес во насока на имплемеитаци ~

.  'а на' истиот, 
Be  извест ваме ека ќе би е У 	д 	д ормирана работна  група, во  
која ќе биде од особено значење докалкУ номинирате свkој` 
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претставник, соодветно на работните групи согласно 
Нацрт - решението кое Ви го доставуваме во прилог. 

Вашите номинации ги очекуваме до 19.09.2014 
година со контакт детали (маил, телефон) за 
претставникот кој го номинирате. 

Co  почит, 

Архивски бр.14/2-2840/2 
Дата: 
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- Доставено до сите чините.ѓ и  ,како Bti ,~ `рт- решението 
_-=-----~` 

ПОдгОтвил: д-р Ирена БОјациевска 
ОдОбрил: Државен секретар м-р Јахи Јахија 
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Република Македонија 
ВЛАДА  HA  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- Министерство за информатичко општество и 
администрација - 

Врз основа на заклучок  no точка 45 од двеете и шестата седница на Владата на 
Република Македонија одржана на 20.05.2014 година, министерот за информатичко 
општество и админиетрација, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

За формирање работна група со еите чинители за имплементирање на 
Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година 

Член 

Ce образува работна група за приоритетот 1  .Партиципативно  креирање на политики во 
еледниот соетав: 

Гордана Гапиќ Димитровека, Министеретво за информатичко општеетво и 
админиетрациј а — координатор 
Весна Ваеилева, Генерален Секретаријат на Влада, заменик координатор 
Членови: 
	 , Македонски центар за меѓународна еоработка 
	 , Центар за истражување и креирање политики 
	 , Центар за управување ео промени 
	 ,ЕКО-СВЕСТ 
	 , Инетитут за развој на заедницата 
	 , Инетитут за иетражување и европеки студии 
	 , Биосфера — Битола 
	 , Бујрум —Тетово 
	 , Центар за рурален развој — Куманово 
	 , Центар за европски развој и интеграциј а— Битола 
	 , Инетитут за економеки стратегии и меѓународни односи 
Охрид, Скопј е 

Член 2 

Ce образува работна група за приоритетот 2. Отворени податоци во еледниот соетав: 



Ирена Бој аџиевска, Министерство за 
администрација — координатор 
Владимир Радосављевиќ, Миниетеретво 
администрациј а — заменик координатор 
Членови: 

- Надица Јосифовски, Министеретво за 
администрациј а 

информатичко 

за информатичко 

информатичко 

општество и 

општество и 
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Филип Маневски, Министеретво за информатичко општество и админиетрација 
Елена Манчева, Миниетерство за информатичко општество и администрациј а 
Димче Гроздановеки, Министерство за образование и наука 
Мирјана Станковиќ, Министерство за образование и наука 
Димче Гаштареки, Министерство за внатрешни работи 

- Билј ана Ристевска Карај овановиќ, Државен завод за етатиетика 
- Горан Киранџиски, Државен завод за статистика 

Член 3 

Ce  образува работна група за приоритетот 3. Слобода на информации во следниот 
состав: 

	 , Комиеиј а за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, координатор 
	 , Комисија за заштита на правото за слободен приетап до 
информациите од ј авен карактер, заменик координатор 
Членови: 
Убавка Матевска Скаловска, Миниетерство за правда 
Моника Муча, Министеретво за правда 

- 	 , Министеретво за финанеии 
	 , Центар за граѓанеки комуникации 

- 	 , Фондација отворено општество - Македони ја 
- 	 , Здружение за еманципација, еолидарност и еднаквост на 

жените на  PM  (ЕСЕ) 
, Хелсиншки комитет за човекови права на  PM  

Член 4 

Ce  образува работна група за приоритетот 4. Спречување на корупцијата и 
промовирање на принципите на добро управување во еледниот соетав: 

,Државна комисиј а за спречување на корупциј ата, 
координатор 

, Државна комиеиј а за спречување на корупциј ата, заменик 
координатор 

- 	 ,Миниетерство за правда 
	 ,Центар за истражување и креирање политики 

- 	 ,Здружени на граѓани за локален и рурален развој - Тетово 
	 ,Бујрум — Тетово 

- 	 ,Зелена сила 



	 , Центар за европски развој и интеграциј а— Битола 
	 ,Локална развој на агенциј а- Струга, 
	 ,Едукативно-хуманитарна организациј а - Штип, 
	 ,Македонски центар за меѓународна соработка, 
	 ,Коалициј а- Сите за правично судење, 
	 ,Транспарентноет Македониј а, 
	 ,Институт за економски стратегии и меѓународни односи 
Охрид, Скопје, 

,Институт за демократија — Социетас Цивилис 
,UNDP, 
,ОБСЕ 

Член 5 

Ce  образува работна група за приоритетот 5. Ефикасно управување со ј авните ресурси 
(фискална транспарентност) во следниот состав: 

- Тbубица Јовческа, Министерство за финансии, координатор 
- Анка Георгиевска, Министерство за здравство, заменик координатор 

Членови: 
Александар Георгиевеки, Секретаријат за европски прашања 
Џељадин Јbокмани, Секретаријат за европски прашања 
Мирче Миркоски, Министеретво за финанеии - Биро за ј авни набавки 
Горан Богдановски, Министерство за финансии - Биро зајавни набавки 
Елена Клисаровска, Агенциј а за странски инвеетиции 
Мај а Костова, Агенциј а за странски инвестиции 
	 ,Центар за граѓански комуникации 
	 ,Центар за истражување и креирање политики 

Член  6  

Ce  образува работна група за приоритетот  6.  Отвореност на локално ниво во следниот 
еостав 

- Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа, координатор 
- Лиридон Селмани, Министерство за локална еамоуправа, заменик координатор 

Членови: 
- 	 ,Комисија за слободен пристап до информации од јавен 

карактер 
	 ,Дирекциј а за заштита на лични податоци, 
Медина Хоца, Министеретво за информатичко општество и администрација, 

- 	Заедница на единиците на локалната самоуправа на 
Република Македониј а — ЗЕЛС, 

- 	,УНДП 
	 , Центар за граѓански комуникации 

- 	 , Центар за истражување и креирање на политики, 



- 	 Здружение за развој на ромската заедница во Република 
Македониј а (СУМНАЛ), 
	 Центар за европски развој и интеграциј а- Битола , 

- 	 Едукативно-хуманитарна организациј а- Штип, 
	 Грин Пауер-Велее, 

- 	 Инетитут за економски стратегии и меѓународни одноеи 
Охрид, Скопје, 
	Македонеки 	центар 	за 	меѓународна 	соработка 
	 КСР — Единица за координација на Форумите 

Член 7 

Ce  образува работна група за приоритетот 7. Подобрени услуги и заштита на 
потрошувачи и граѓани корисници на услуги и права во следниот соетав: 

,Совет за заштита на потрошувачи на Владата на  PM,  
координатор 

- 	 ,Организација на потрошувачите на Македонија, заменик 
координатор 

Членови: 
	 , Министеретво за образование и наука 
	 , Министерство за животна средина и просторно планирање 
	 , Миниетеретвото за економија, 
	 , Министерството за труд и социј ална политика. 
Розалинда Стој ова, Министеретво за информатичко општество и 
администрациј а 
	 , Полио плуе — Движење против кендикеп 

- 	 ,Здружение на граѓани Интернет Хотлајн Провајдер 
Македониј а 

,Организациј а на жени на Општина Свети Николе 
,Друштво на екологисти на Македонија - ЕД Треека 

Член 8 

За потребите на работната група за одредени епецифични прашања координаторот на 
секоја работна група може да вклучи и други прететавници на органите на државната 
управа, како и на други стручни лица надвор од државната управа. 
Органите и институциите од ставот (1) од овој член мораат да ее вклучат во работата 
на работната група. 

Член 9 

Работната група образувана за поединечен приоритет како во членовите 1, 2, 3, 4, 5,  6  и 
7 изготвува квартален извештај за имплементирање на мерките од одноениот 
приоритет во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година и ги 
доставува до Министерството за информатичко општество и администрациј а. 



Член 10 

Министерството за информатичко општество и администрациј а од извештаите од член 
9 изготвува квартален извештај за имплементација на Акцискиот план за Отворено 
владино партнерство 2014-2016 година и истиот до доставува до Владата на Република 
Македониј а и го обј авува на порталот е-демократиј а www.e-dernokratija.rnk. 

Член 11 

Ова Решение влегува во еила ео денот на неговото донееување. 

Министер 

м-р Иво Ивановеки 

Доетавено до: 
Именуваните 

- Одделение за управување ео човечки рееурси 
- Архива 




