
Република Македонија 
ВЛАДА  HA  РЕПУ6ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- Министерство за информатичко општество и 
админ ст .  • ција - 

г - о ї7  г л)4  

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа („Службен весник на Република Македонија" број 58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010 и 51/2011) и заклучок  no  точка 45 од четириесепата седница на 
Владата на Република Македонија одржана на 6.7.2016 година, заменик министерот за 
информатичко општество и администрација, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

За формирање работна  rpyna Co  сите чинители за спроведување на 
Националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година 

Член 1 

Ce  формира работна  rpyna Co  чинители за спроведување на Националниот Акциски 
план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година. 

Член 2 

Ce  образува работна група за приоритетот 1.Партиципативно креирање на политики во 
следниот состав: 

Гордана Гапиќ Димитровска, Министерство за информатичко општество и 
админи страција, координатор 

- Марина Шаф-Радеска, Министерство за информатичко општество и 
администрација , заменик координатор на приоритет 

- Весна Василева, Генерален Секретаријат на Влада на РМ, заменик координатор 

Членови: 

3орица Стојановиќ, Генерален Секретаријат на Влада на  PM  
Станко Коруноски, Централен регистар на  PM  
Владимир Наумовски, Централен регистар на  PM  
Марија Саздевски, Македонски центар за меѓународна соработка 



Ќендреса Сулејмани , Центар за истражување и креирање политики 
- Наталија Шикова, Центар за управување  Co промени 

Соња Стефановска-Трајаноска, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Мартин Николиќ, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 3 

Ce образува работна група за приоритетот 2. Отворени податоци во следниот состав: 

Филип Маневски, Министерство за информатичко општество и администрација, 
координатор 
Надица Јосифовски, Министерство за информатичко општество и 
администрација, заменик координатор 
Владимир Радосављевиќ, Министерство за информатичко општество и 
администрација, заменик координатор 

Членови: 

- Мартин Тодевски, Центар за управување  Co промени 
Баже Петрушев, Слободен софтвер 

- Герман Филков, Центар за граѓански комуникации 
- Снешка Илиќ, Реактор 
- Дона Џамбаска, Фондација Метаморфозис 

Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 4 

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

- Оливер Серафимовски, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, координатор; 
Цвета Трајковска, Комисија за заштита на правото за слободен при стап до 
информациите од јавен карактер, заменик координатор; 
Инџи Хоџа, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, заменик координатор 

Членови: 

- Дарко Антиќ, 3дружение за еманципација, солидарно ст и еднаквост на жените- 
ЕСЕ 

- Герман Филков, Центар за граѓански комуникации 
Данче Даниловска Бајдевска, Фондација отворено општество-Македонија 
Соња Стефановска-Трајаноска, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Мартин Николиќ, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 

- Неда Коруновска, набљудувач. 



Член 5 

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

Весна Донева, Државна комисија за спречување на корупцијата, координатор; 
Владимир Георгиев, Државна комисија за спречување на корупцијата, заменик 
коорди натор; 

Членови: 
Елена Димовска, Мини стерство за правда; 
Маја Коневска, Државна комисија за спречување на корупцијата 

- Дона Димов Марковска, Транспаренси Интернашнл-Македонија 
- Ќендреса Сулејмани, Центар за истражување и креирање  non итики 

Миша Поповиќ, Институтот за демократија Societas Civilis 
Герман Филков, Центар за граѓански комуникации 
Моника Вељаноска, Асоцијација за демократски иницијативи 
Марија Саздевски, Македонски центар за меѓународна соработка 
Соња Стефановска-Трајаноска, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 

- Мартин Николиќ, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
- Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 6 

Ce образува работна група за приоритетот 5. Ефикасно управување co јавните ресурси 
(фискална транспарентност) во следниот состав: 

- Љубица Јовческа, Министерство за финансии, координатор 
- бари Исеини, Министерство за финансии, заменик координатор 

Членови: 

билјана бабушковска, Мини стерство за здравство 
Александар Данаилов, Биро за јавни набавки 
Орхидеја Каљошевска, Секретаријат за европски прашања 
Фатмир Шаќири, Министерство за економија 
Ирена Цопа, кабинет на министер без ресор задолжен за промоција на 
деловната клима за привлекување на странски инвестиции Џери Наумоф 

-  AMup bajpaMu, Кабинет на министер за странски инвестиции Арлинд Зеќири 
- Душан Павловски, Кабинет на министер за странски инвестиции Бил Павлески 

Катерина Стојановска, Кабинет на министер за странски инвестиции Bene Самак 
- Александар Чамински, Кабинет на Министер за странски инвестиции Горан 

Мицковски 
Стефан Василевски, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој 
Малинка Николиќ, Комисија за заштита на конкуренцијата 



- Игор Велевски, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот 
- Иван Петрушевски, Дирекција за технолошки индустриски развојни зони 
- Дарко Антиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените- 

ЕСЕ 

- Герман Филков, Центар за граѓански комуникации 
- Габриела Димовска, Центар за економски анализи 
- Александар Николов, Асоцијација 3енит 
- Тони Поповски, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 

Илмиасан Даути, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Диана Жупаноска, Македонски центар за европско образование 
Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 7 

Ce образува работна група за приоритетот 6. Отвореност на локално ниво во следниот 
соста в • 

- Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа, координатор 
- Арсим Фидани, Мини стерство за локална самоуправа, заменик координатор 

Членови: 

Филип Маневски, Министерство за информатичко општество и администрација 
Радмила Сандева, Министерство за финансии 
Душанка Карамитре, Министерство за труд и социјална политика 
Васка Бајрамовска Мустафа, Народен правобранител 
Марија Ристеска, Центар за и стражување и креирање политики 

- Кендреса Сулејмани, Центар за истражување и креирање non итики 
Благица Петрова, 3дружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија 

- Мартин Тодевски, Центар за управување со промени 
- Благица Димитровска, Здружение за промоција и развој на инклузивно 

општество ИНКЛУ3ИВА 
- Тони Поповски, Програма за развој на Обединетите нации УНДП 
- Мартин Николиќ, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 

Драгица Милошевска, Женска Акција  —CKonje 
Сашо Крстевски, Ѕо1е Communication Network - дооел 
Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 8 

Ce образува работна rpyna за приоритетот 7. Јавни ycnyru во следниот состав: 

- Софија Спасовска, Министерство за труд и социјална политика, координатор 
- Елка Тодорова, Министерство за труд и социјална политика, заменик 

координатор 



Членови: 
- Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа 

3оран богдановски, СОС Детско село Македонија 
Марија Ристевска, Центар за истражување и креирање политики 

- Сузана Ахмети Јањиќ, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 9 

Ce  образува работна група за приоритетот 8. Климатски промени во следниот со став: 

- Теодора Обрадовиќ Грнчаровска, Министер ство за животна средина и 
просторно планирање, координатор 

- Членови: 
- Властимир Трајковски, Министерство за економија 

Марјан Копевски, Министерство за транспорт и врски 
Ана Николова, Министерство за финансии 
Сандра Андовска, Сектор за економски политики структурни реформи и 
инвестиции, Генерален секретаријат на Влада на  PM  
Надица Угриноска,Секретаријат за европски прашања 
Сузана Стојановска, Државен завод за стати стика 
Нина Алексовска,Управа за хидрометеоролошки работи 
Антонио Јовановски, Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на 
животната средина Гоу Грин 
Игор Славкоски, 3дружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија 
Павлина 3дравева, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Анита Коџоман, Програма за развој на Обединетите нации —УНДП 
Неда Коруновска, набљудувач. 

Член 10 

3а потребите на работната група за одредени специфични прашања координаторот на 
секоја работна група може да вклучи и други претставници 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 се вклучат во работата на 
работната група. 

Член 11 

Работната група образувана за секој поединечен приоритет како во членовите 2, 3, 4, 
5, 6,7 , 8 и 9 изготвува полугодишен извештај за имплементирање на достигнувањата 
од односниот приоритет во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2016- 
2018 година и ги доставува до Министерството за информатичко општество и 
администрација. 



Член 12 

Врз основа на извештаите од членот 11 се изготвува полугодишен извештај за 
имплементација на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2016-2018 
година и истиот се доставува до Владата на Република Македонија и се објавува на 
порталот е-демократија (www.e-demokratija.mk). 

Член 13 

Ова Решение влегува во  cuna со денот на неговото донесување. 

Доставено до: 
Именуваните 

- Одделение за управување со човечки ресурси 
Архи ва 


