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Тема: Транспарентност и отчетност – за подготовка на Третиот акционен план ОВП 2016 – 2018 

 

Место: ЕУ Инфо Центар (Св. Кирил и Методиј 52 – V, 1000 Скопје) 

 

Датум: 3 март 2016 

 

 

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од 

Европската Унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агендата на граѓанското 

општество и мониторирање на владините акциски планови“ и поддржан од Организацијата за 

развој на Обединетите Нации (УНДП) ја одржа првата работилница со тема Транспарентност и 

отчетност за процесот за креирање на третиот Акционен план за Отвореното владино 

партнерство (ОВП) 2016-2018 година. 
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На работилницата беа поканети претставници од државните институции, граѓанското 

општество (ГО), бизнис заедницата, синдикатите и други засегнати чинители и граѓани. Главни 

теми за кои се дискутираше на работилницата и кои се однесуваа на идентификација и 

промовирање на мерките и заложбите за (1) поголема вклученост на граѓаните во креирањето 

политики, (2.1) фискална транспарентност на националниот буџет и (2.2.) поголема контрола врз 

меѓународната помош/донации, (3) транспарентни јавни набавки, (4) систематско мониторирање 

и евалуација на владините политики, (5) спречување на корупција, (6) градење на системи за 

интегритет и (7) управување со конфликти на интереси. 

 

Работилницата беше поделена на три дела. По поздравното обраќање на извршната 

директорка на ЦИКП, Марија Ристеска, претставници од УНДП и Министерството за информатичко 

општество и администрација (МИОА) претставија дел од предизвиците со кои се соочија за време 

на спроведувањето на вториот Акционен план (АП) ОВП 2014-2016, како и дел од заложбите на 

кои треба да се фокусира новиот АП. Соња Стефановска-Трајановска од УНДП се осврна на 

потребата од посеопфатен пристап во подготовката на новиот Акционен план и потребата од 

вклучување на оддржливите развојни цели во ОВП, за градење на платформа за нивно 

достигнување  . Како една од темите кои беа наведени беше потребата да се интегрираат некои 

од оддржливите развојни цели. Како најсоодветна цел се идентификуваше целта 16, мир, правда  

и силни институции. За таа цел, потребно е да се интегрира Целта 16 од Целите за одржлив 

развој. На тој начин, според неа ќе може да се прекрши синџирот на корупција. Гордана Гапиќ – 

Димитровска, национален координатор за ОВП и претставник од МИОА зборуваше за 

предизвиците со кои се соочија за време на имплементацијата на АП ОВП 2014-2016, како и 

претставување на рамка која треба да се искористи при подготовката и идентификацијата на 

мерките и заложбите за третиот АП ОВП 2016 – 2018.  

По воведот на работилницата, вториот дел имаше за цел да ги идентификува 

предизвиците во рамки на ОВП. Темите кои беа наведени на почетокот на настанот, беа поделени 

и секој учесник или претставник на одредена организација или институција можеше да 

идентификува предизвици кои ќе се разгледуваат и за кои ќе треба да се подготват соодветни 
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мерки со цел да се реализираат. Откако беа идентификувани сите предизвици, се дискутираше за 

нивната релевантност, конзистентност и можноста да се имплементираат во рамките на 

наредниот АП.  

Последниот дел од работилницата беше посветен на идентификување на мерки кои се 

однесуваат на предизвиците, кои ќе бидат предложени во АП. Мерките, исто како и 

предизвиците, беа дискутирани во поглед на нивната релевантност, конзистентност и можноста за 

имплементација.  

Мерките беа поделени во неколку тематски единици: 

 

1. Поголема вклученост на граѓаните во креирањето политики 

 

1.  Отворени денови – директни контакти со владата 

2.   Создавање на секторски бази со податоци на Невладини организации 

и организации / кластери = на овој начин би се олеснила 

комуникацијата меѓу ГО кои се занимаваат со слични/исти тематики.  

 Вклучување на НВО во работни групи = по кластерирањето на НВО во 

кластери, ќе се олесни процесот за нивно вклучување во работни 

групи, бидејќи базите ќе бидат веќе креирани 

3.  Е-собрание = преку оваа мерка ќе се подобри транспарентноста на 

собранието, а граѓаните ќе можат поблиску да бидат вклучени во процесот 

на креирање политики и донесување мерки, а истовремено ќе можат 

поблиску да вршат контрола врз пратениците. 

4.  Воспоставување на INTRANET во институциите. 

5.  Инвестирање во постоечките алатки ЕНЕР и е-демократија = потребно е да се 

надоградуваат постоечките алатки, бидејќи доколку постојано се инвестира 

во нови, пропаѓа сè што е инвестирано во постоечките, како финансиски 

капитал, време и дисеминација на информации. 

6.  ЕНЕР да се искористи за подготовка на актите/мерките = развојот на ова 
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мерка се јавува како потреба на недоволната искористеност на ЕНЕР, до сега, 

односно недоволното објавување на законски решенија. 

7.   

8.  Градење на капацитети за застапување 

9.  Форуми на заедници како алатка за вклучување 

10.  Дигитализирање на јавни дискусии/форуми 

 

2.1. Фискална транспарентност на националниот буџет 

 

1.  Граѓански буџет 

2.  Јавни консултации за национален буџет 

3.  Измена на упатство за трезорско работење 

4.  Развивање на национални стандарди за фискална транспарентност според 

ГИФ и ММФ  

5.  Зајакнување на консултативни процеси за подготовка и извршување на 

локално ниво 

6.  Социјална ревизија = граѓаните да имаат можност да оценат дали 

наменентите средства биле наменски потрошени и им ги обезбедиле 

дефинираните услуги. 

7.  Примена на законите за финансиска дисциплина, следење и известување 

8.  Локални граѓански буџети/со графикони = бидејќи не сите граѓани можат да 

ги разберат статистичките решенија кои им се понудени, потребно е 

воспоставување на мерка, со која овој процес ќе се доближи до нив. 

 

2.2.  Поголема контрола врз меѓународната помош/донации 

 

1.  Анализа на потребите/ 
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2.  Вклучување на НВО во програмирање на странска помош 

3.  База со податоци на целокупната странска помош (донации, грантови и 

заеми) за сите државни институтиции и невладини организации и редовно 

ажурирање на истата. 

4.  Да има централизирани бази со податоци со цел да можат да се прават 

споредби и евалуации на политики.  

5.  Објавување на делот од ДЗР што се однесува на секоја институција која е 

засегната од тоа. 

 

3. транспарентни јавни набавки 

 

1. Објава на планови за јавни набавки според препорактана БЈН 

2.  Воведување на отворени договори = оваа мерка се јавува како резултат на 

потребите постојано да се следат јавните набавките. Што значи процесот не 

завршува со доделување на тендерот, туку треба да се мониторира и неговото 

спроведување, како што е практика во некои држави, и која фунцкионира. 

3.  Бесплатни обуки за регистрирани договорни органи и економски оператори 

како дел од електронските набавки 

4.  Објавување на тендерска документација, пред објавување на огласот за 

тендери повисоки од 130.000 евра. 

5.  Воведување на механизми за контрола и надзор врз спроведувањето на 

постапките за јавни набавки и воведување на градација за непочитување на 

ЗЈН 

 

 

4.  Систематско мониторирање и евалуација на владините политики 

 

1.  Воспоставување на M&E систем = ова мерка е неопходна поради 
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недостатокот на систематизирани податоци што можат да се искористат; или 

пак да се има централизирани бази со податоци со цел да можат да се прават 

споредби и евалуации на политики. 

2.  Воведување на социјална ревизија = евалуација преку креирање на групи од 

граѓани за спроведување на методологии за социјална отчетност. 

 

 

5. Спречување на корупција 

 

1.  Подготовка на методологија за анализа на ризиците од корупција, 

вклучувајќи ги локалните самоуправи. 

 

 

6. Градење на системи за интегритет 

 

1.  Етичките кодекси да се стават во сила (јавни службеници и носители на јавни 

функции) = потребно е поради отсуство на мониторинг на етичките кодекси за 

добро управување на деловниот сектор.  

2.  Советник/менаџер за интегритет = се јавува како недостаток на на експерти во 

оваа област. оваа ,,позиција“ ќе помага при градењето на системот за 

интегритет во институцијата/организацијата. Потребно е 

институционализирање на праксите. 

 

7. Управување со конфликти на интереси 

 

1.  Воведување на алатка – соочување 

2.  Сите институции (кои објавуваат тендери за јавни набавки) да објавуваат на 

листа на економски оператори неподобни за конкурирање поради можноста да 
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постои судир на интереси= прво треба да се објасни тенката линија каде што 

има конфликт на интереси, кое може да се постигне преку различни обуки за 

ова, а потоа преку креирањето листа на оператори ќе може полесно да се 

набљудува.  

3.  Регистар на политички агенти 

 


