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ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА 

Анкета за пред-проценка на интересите и потребите на работните групи за 

Отвореното владино партнерство 

 

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), во рамките на проектот Застапување за 

отворена влада: поставување на агендата на граѓанскиот сектор и мониторирање на 

националните акциони планови кој е финансиран од ЕУ спроведе анкета за пред-проценка со 

поддршка од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП). Резултатите од анкетата ќе се 

користат за време на работилниците за градење коалиции со невладините чинители за 

подготовка на новиот Акционен план за Отворено владино партнерство ОВП 2016-2018.  

 

Анкетата, која се спроведе на Survey Monkey, имаше за цел да опфати што поголем број на 

засегнати страни и затоа користеше неколку извори за распространување на информацијата, како: 

контакт листата на ЦИКП, контакти регистрирани на ТАКСО листата на граѓански организации (ГО), 

како и социјалните медиуми Фејсбук и Твитер. Вкупно одговорија 78 испитаници.  

 

Целта на анкетата беше да ја испита запознаеноста на ГО со глобалната иницијатива Отворено 

владино партнерство и да ја утврди нивната заинтересираност за учество во процесот на 

националниот акциски план за ОВП 2016-2018. Анкета беше изготвена за да се утврди областа на 

делување на испитаниците, односно најдобро да се утврдат нивните интереси и експертизи  со 

цел да придонесат за ОВП. Дополнително, анкетата целеше да собере првични препораки за 

процесот на консултација и имплементација на акционите планови за ОВП (врз основа на 

искуствата од претходните акциони планови), како и предлози за мерки кои треба да се вклучат во 

акциониот план. Со помош на анкетата испитаниците треба да се поделат во групи кои ќе 

соодветствуваат на нивните интереси во понатамошните фази на процесот.  

 

Резултатите од анкетата покажуваат дека само 38 проценти од испитаниците се запознати со ОВП, 

додека пак 16 проценти не знаат за оваа инцијатива. 56 проценти од испитаниците се делумно 

запознати. Понатаму, речиси 77 проценти одговориле дека не биле вклучени во процесот на 
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подготовка и имплементација на акциониот план за ОВП 2014-2016. Само 17 од 78 испитаници 

биле вклучени во овој процес, односно само 9 како активни членови (носител на мерка). 

Испитаниците, 78 проценти, покажаа голем интерес за приклучување кон процесот за подготовка 

на акциониот план за 2016-2018 година.  

 

Некои од испитаниците предложија определени препораки и мерки , кои можат да се 

разгледуваат за време на состаноците на работните групи. Во поглед на процесот на 

консултација и имплементација, некои од предложените препораки се следниве: заемна 

соработка со предлози помеѓу граѓаните и ГО и изготвување на заемно прифатливи мерки; 

доследно спроведување на акциониот план и вградување на препораките на независниот 

механизам за известување; вклучување на ГО при утврдување на приоритетите и предизвиците за 

време на подготовката на третиот акционен план; прецизирање на буџетот на акциониот план и 

соодветна проценка на финансиските импликации; навремено информирање на ГО пред 

донесувањето на одлуки итн. 

 

Што се однесува до мерките предложени од испитаниците, меѓу другите тие вклучуваат: 

подигање на свеста; подобрена соработка меѓу државните институции и ГО; навремено 

информирање; сеопфатна дисеминација на информации и вклучување на ГО и граѓаните при 

подготовката на акциониот план; да се земат предвид извештаите и анализите на ГО; вклучување 

на граѓаните со организирање на јавни дебати, од една страна, и намалување на мерките кои се 

усвојуваат по ,,скратена постапка“; вклучување на експерти во овој процес; промовирање на 

транспарентност и отчетност итн. 

 

Овие информации ќе им послужат на ЦИКП и на националниот координатор за ОВП за подготовка 

на форматот на процесот на консултирање, кој што ќе биде отворен кон засегнатите страни, и ќе 

придонесе за предлагање на поефективни и остварливи мерки во акциониот план. 


