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INTRODUCTION  
 
 

In September 2011 the Republic of Macedonia joined the Open Government 
Partnership and endorsed the Open Government Declaration1 (the Declaration). By joining 
the Partnership, the Government of the Republic of Macedonia has committed to 
strengthen its efforts for promotion of transparency, fight against corruption, increased 
civil participation and use of new technologies, in order to ensure more efficient and 
accountable governance. By endorsing the Declaration, the Government of the Republic of 
Macedonia has committed to increase availability of information on the government’s 
operation, to support civil participation, to implement the highest standards of integrity in 
the public administration and to increase access to new technologies on openness and 
accountability. The Foundation Open Society – Macedonia2 (FOSM) welcomed the 
Government’s decision to join the Open Government Partnership (OGP) and expressed its 
satisfaction with this first step taken in the process for implementing specific activities 
aimed to promote the government’s openness and encourage greater civil participation. 
Moreover, FOSM3 expressed its willingness to establish a dialogue with the Government, 
participate in the work and support the attainment of commitments assumed by the 
Government under the Open Government Partnership.  
 

FOSM learned about the OGP’s first public event organized by the Ministry of 
Information Society and Administration4 for presentation of the OGP Draft Action Plan of 
the Republic of Macedonia and promotion of the website e-demokratija.mk as modern 
method for public discussion, as late as March 2012. Despite all efforts made, FOSM was 
engaged in one-direction communication with the institutions. However, deprived of the 
possibility to participate in the preparation of the Draft Action Plan, in a very short time 
period FOSM managed to prepare and submit its comments on the OGP Draft Action Plan,5 
notably because it is our belief that civil society, which is formal part of the OGP process, 
should not be ignored. In reference to draft action plans developed by other countries that 
have joined the OGP, we believe that measures proposed in the Macedonian Draft Action 
Plan do not provide continuity between current reforms and previous efforts implemented 
for greater transparency and accountability and the new steps that will be taken. Also, 
the Draft Action Plan does not include indicators for monitoring the implementation.6 In 

                                                           
1 Open Government Declaration, available at http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-
declaration, September 2011 
2 Letter to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Nikola Popovski; 3.10.2011, FOSM’s 
archive number 11-800/1 
3 FOSM is committed to evidence- and information-based policy making and therefore it supports initiatives 
aimed at openness of data disposed by the authorities and participation of all stakeholders in policy-making 
and decision-making processes. 
4 Announcement on the website of the Ministry of Information Society and Administration of the Republic of 
Macedonia, available at http://www.mioa.gov.mk/?q=node/2945 
5 Proposed Amendments to the Open Government Partnership Draft Action Plan (first version) of the Republic 
of Macedonia, 23.3.2012, FOSM, archive number 11-251/1, available at 
http://www.fosm.org.mk/dokumenti/predlog-za-dopolnuvanje-od-foom-na-ap-za-ogp-23032012.pdf 
6 http://www.e-
demokratija.mk/web/guest/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch 

http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration
http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration
http://www.mioa.gov.mk/?q=node/2945
http://www.fosm.org.mk/dokumenti/predlog-za-dopolnuvanje-od-foom-na-ap-za-ogp-23032012.pdf
http://www.e-demokratija.mk/web/guest/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch
http://www.e-demokratija.mk/web/guest/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch
http://www.e-demokratija.mk/web/guest/home?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch
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general, the first version of the OGP Draft Action Plan provided the impression that: (1) 
the Government believes that transparency and openness can be achieved only by means 
of IT-related measures; (2) the Government does not set high goals in order to increase 
transparency and accountability; and (3) the Government lacks an approach to increase 
cooperation with civil society organizations and participatory policy-making. It should be 
noted that two from the total of six recommendations put forward by FOSM were 
integrated in the final version of the OGP Action Plan. They concern promotion of free 
access to public information and the obligation to ratify the Council of Europe’s 
Convention on Access to Official Documents, which the Republic of Macedonia signed back 
in 2009.  

 
 

INDEPENDENT MONITORING OF THE GOVERNMENT’S IMPLEMENTATION OF COMMITMENTS ASSUMED 

UNDER THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP  
 

OGP guidelines require all participating governments to consult their civil society 
and the broader public when developing the OGP Action Plan. Furthermore, they 
recommend the civil society sector, being a formal partner in the OGP implementation, to 
monitor the government’s commitments under the OGP. 

 
Taking into consideration the OGP guidelines for civil society’s engagement in 

conducting independent monitoring of activities anticipated in the Action Plan, in April 
2013 - one year after the Action Plan was adopted - FOSM developed a monitoring 
methodology for implementation of OGP activities and measures. The methodology was 
developed in order to assess whether, i.e. to what extent, deadlines for implementation 
of measures are complied with, by submitting Freedom of Information applications 
(information requests) to relevant institutions competent for implementation of OGP 
measures.7 In cases where several institutions share the responsibility for implementation 
of certain measures or they should cooperate among them, the working method targeted 
all institutions and therefore they were all addressed with information requests on the 
progress made under a particular measure. For example, all ministries were asked about 
their compliance with the obligation to publish information about pending law-adoption 
processes, accompanied with link to the announcement made on the website 
www.ener.gov.mk, as anticipated under Objective 1, Measure 1. In our opinion, it is 
important to measure the progress made in this regard, because the timeframe indicated 
in the Action Plan is not clearly defined, i.e. 30 from total of 35 measures imply deadlines 
of several years, i.e. 2012-2014 or 2010-2015, and in some cases 2013-2014. Also, the 
purpose was to identify the manner in which competent institutions are coordinated in 
implementing the measures, because the Action Plan does not indicate which institution is 
responsible for the overall/complete implementation of the OGP. At the time when the 
methodology was developed, the Action Plan’s contents and other available information 
did not indicate whether coordination is provided by the Government of the Republic of 
Macedonia, which formally joined the OGP, or the Ministry of Information Society and 
Administration, which is competent for implementation of 14 from total of 35 measures. 

                                                           
7 In compliance with the Law on Free Access to Public Information 

http://www.ener.gov.mk/
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FOSM submitted 58 information requests8 inquiring about the status of 35 measures 

defined for attainment of 9 objectives from the Action Plan. In that, it was expected that 
all institutions responsible for implementation of OGP measures will respond immediately 
or within the law-stipulated deadline of 30 days the latest, knowing that one of the four 
OGP values concerns access to information. Without the intention to lead the freedom of 
information procedures until we exhaust all legal remedies available, but for the purpose 
of obtaining responses to the information requests, we had to lodge a total of 24 appeals 
on the grounds of institutions’ silence. This means that almost half of our information 
requests were ignored by the institutions responsible to implement the OGP measures. 
However, this report’s objectivity remains intact, as we managed to obtain responses to 
all 58 information requests, i.e. the institutions disclosed the information requested after 
they were presented with the appeals. Specific responses on OGP’s implementation were 
uploaded on the website spinfo.org.mk9 in order to contribute to implementation of 
Objective 4: improved implementation of the Freedom of Information Act, more 
specifically implementation of Item 2, Measure 2: information received in a procedure led 
in front of the Commission for Free Access to Public Information should be published and 
made available to the general public, and not only to the information applicant.  
 
 
CONCLUSIONS  
 
THERE IS NO COORDINATING INSTITUTION TASKED TO MONITOR THE COMPLETE IMPLEMENTATION OF THE OGP 

ACTION PLAN 
 
Implementation of 35 measures defined in the Action Plan is entrusted to total of 

30 competent institutions indicated as implementing organizations or partners.10 The 
Ministry of Information Society and Administration (MISA) is entrusted with the highest 
number of implementing obligations, i.e. it is indicated as the implementing organization 
for 14 from total of 35 measures. However, the individual analysis of measures that need 
to be implemented as cooperative efforts of the competent institution and all line 
ministries, such as Objective 1, Measure 1, provides the conclusion that although it was 
indicated as the implementing organization, MISA is not monitoring the implementation of 
this measure. Namely, MISA is not informed by other ministries on their compliance with 
item 1 of this measure: all ministries should announce the start of law-adoption processes 
and should include a link to the Single National Electronic Register of Regulations (ENER). 
The Ministry of Information Society and Administration is of the standing that “it is not 
obliged to keep records on the number of draft-laws published on the ministries’ 

                                                           
8 Annex 1: List of requests for free access to public information  
9 For more information see the section “Cases” at www.spinfo.org.mk 
10 In addition, Objective 1, Measure 1 should be implemented by MISA in cooperation with all institutions 
(information holders). It is unclear whether the term “information holders” implies information holders 
pursuant to the definition from the Law on Free Access to Public Information, those being state administration 
bodies and other bodies and institutions established by law, bodies of the municipalities, the City of Skopje 
and municipalities in the City of Skopje, public institutions and services, public enterprises, and legal and 
natural persons performing public competences and activities of public interest determined by law (Article 3). 
In this case, the measure would imply MISA’s cooperation with 1,150 information holders.  

http://www.spinfo.org.mk/
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websites”.11 Hence, unclear is who will assess the attainment of this measure in the 
Annual Report on implementation of measures defined in the OGP Action Plan.  

 
As regards the progress achieved by individual ministries under the same measure, 

according to which every ministry that proposes new laws should publish the law-adoption 
process on their websites and host a link to ENER, the Ministry of Defence assessed that 
“the information request inquires about the OGP Action Plan and will, therefore, be 
forwarded to MISA”.12 The Ministry of Defence believes that the OGP Action Plan falls 
under “the competences of the Ministry of Information Society and Administration and 
therefore the Ministry of Defence cannot respond to the information request that inquires 
about links to the ENER”.13 

 
The current division of competences/responsibilities for implementation of OGP 

measures, without having one institution appointed as the coordinating body, raises many 
questions about the leader in the process. If this role is assumed by the Government, then 
unclear is why it has not established a national coordination body14 that would monitor the 
implementation of the OGP Action Plan. Browsing of Internet-based media and information 
covering public events organized in relation to the Open Government Partnership provides 
the impression that the Ministry of Information Society and Administration is leading the 
process, but the Action Plan does not allow any conclusions on possible coordination 
mechanisms among the institutions responsible for implementation of OGP measures.  
 

IMPRECISELY DEFINED TIMEFRAME FOR IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES  
 

As part of OGP recommendations on developing national action plans, the states 
were instructed to indicate relevant deadlines for implementation of OGP objectives. In 
fact, they were recommended to assign a two-year period for implementation of OGP 
measures, followed by revision of the Action Plan. Macedonia’s OGP Action Plan indicates 
that “[the plan] is foreseen to be implemented in the following two to three years” (page 
3). However, the individual deadlines include longer timeframes, for example, measures 
defined under Objectives 6 and 7 are envisaged to be implemented within a period of four 
years (2012-2015).  

 
Moreover, it is difficult to assess the implementation of 30 from total of 35 OGP 

measures one year after their adoption, in particular because they have been assigned 
deadlines such as 2012-2014 or 2013-2014. Unclear is why year 2012 is indicated in the 
Action Plan, i.e. will the implementation of measures start in 2012 or institutions are 
expected to demonstrate progress on annual level. The fact that competent institutions do 

                                                           
11See MISA’s FOI response no. 14/4 -110/ from 9.5.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/
s2.17-15/odgovor.pdf 
12See Ministry of Defence’s FOI response no. 14/1-173/53 from 18.4.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_odbrana/2013/s2.36-1/odgovor.pdf 
13Ibid. 
14 Fact is that the Government is competent and has established different national coordination bodies tasked 
with monitoring and assessing the implementation of the National Strategy for Protection against Domestic 
Violence 2008-2011; the National Strategy on Fight against Poverty and Social Exclusion in the Republic of 
Macedonia; coordination of activities taken as part of measures aimed to promote the punitive policy, etc.  

http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.17-15/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.17-15/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_odbrana/2013/s2.36-1/odgovor.pdf
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not understand this matter is supported with the FOI response15 provided by the Ministry 
of Economy, competent to implement Objective 9, Measure 2. One year into the Action 
Plan’s implementation, the Ministry of Economy was asked whether it publishes on its 
website information about the safety on roads, quality of air, health and safety of workers 
and the like, in order to make them publicly available for download and browsing, as 
anticipated with the relevant measure. The Ministry of Economy responded that it does 
not publish such data on its website. In its FOI response, the Ministry of Economy indicated 
that “[the ministry] is obliged to implement this activity, in cooperation with other 
institutions, in the period up to 2014”. According to their understanding of deadlines set 
for 30 OGP measures, results can be expected as late as 2014, instead of gradual progress 
demonstrated from year to year.  
 
INDICATORS FOR MEASURING PROGRESS MADE UNDER THE OBJECTIVES ARE NOT DEFINED  
 

OGP guidelines emphasize that all national action plans must contribute to 
resolution of the five grand challenges. When the Macedonian Action Plan was developed, 
the authorities should have identified measures taken and results achieved, especially 
those related to the “grand challenges” in order to allow straightforward and objective 
assessment of progress made under each measure individually, one year after the start of 
implementation. However, the Macedonian Action Plan does not clarify which measures 
had been taken in order to establish a baseline against which progress can be measured 
one year into OGP’s implementation. Moreover, there are no indicators against which 
progress will be measured, meaning that it is difficult to assess what has been achieved, 
because desired achievements/progress were not defined.  
 
 Progress can easily be assessed under the measures that anticipate development of 
new tools for public debates. Hence, MISA’s response on implementation of Objective 1, 
Measure 2, indicates that “from its establishment on 9.5.2013, total of 201 entities have 
registered on the website www.e-demokratija.mk”.16 But, unclear remains what MISA 
understands under public awareness activities: does it refer to the 201 registered entities 
or it has defined that at least 30% of draft laws will be created in participative manner 
through the web portal e-demokratija.mk. Lack of clearly defined indicators against which 
progress will be measured leaves room for discretionary engagement on the part of 
institutions in advancing the areas from the Open Government Partnership. Thus, although 
2012 and half of 2013 have already passed, implementation of Objective 4, Measure 4 
(introducing possibility for electronic submission of requests for access to public 
information) is still not initiated. Website of the Commission for Protection of the Right to 
Free Access to Public Information has not been upgraded and there is no new website 
created, although it was anticipated in the Action Plan.  
 
ESSENTIAL MEASURES ARE NOT BEING IMPLEMENTED  
 

                                                           
15 See Ministry of Economy’s FOI response no. 15-2475/3 from 30.4.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_ekonomija/2013/s2.23-2/odgovor.pdf 
16 See MISA’s FOI response no. 14/4-1099 from 9.5.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/
s2.15-13/odgovor.pdf 

http://www.e-demokratija.mk/
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_ekonomija/2013/s2.23-2/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.15-13/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.15-13/odgovor.pdf
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In summary, the general conclusion inferred is that only “technical” measures from 
the Action Plan are implemented. For example, if a measure indicated establishment of 
new method for public discussion, it has been delivered by the establishment of the 
website www.e-demokratija.mk. This allows the authorities to check this measure as 
delivered, but the question is raised whether this website contributed to participative 
policy-making. In reality, implementation of this measure did not enable greater 
participation, because MISA does not keep records on participatory policy-making. It only 
provides statistics on the number of website visits, number of uploaded documents and 
number of topics discussed on the website’s forum board.  

 
Identical is the situation with Objective 2, Measure 1, which anticipates 

establishment of the www.opendata.gov.mk. Although this measure is implemented, it 
does not contribute to attainment of the essence behind open data (small and medium-
sized enterprises to benefit from such information). In fact, there are no indicators for 
measuring usefulness of these data, although one year has passed from the Action Plan’s 
implementation. MISA believes that this will be realized “in the advance stage of open 
data“,17 whose implementation deadline is 2012-2014. Implementation of this measure has 
not been initiated, although more than a year and half have passed from the Action Plan’s 
adoption.  

 
Contrary to “technical measures” that are being implemented, measures that 

significantly affect and contribute in the fight against corruption, for example, Objective 
6, Measure 2: introduction of integrity systems in the public administration, which has 
been entrusted to the State Commission for Prevention of Corruption (SCPC), have not 
been initiated one year after the Action Plan’s adoption. SCPC’s response to the 
information request inquiring about the status of this measure reads: “[SCPS] does not 
dispose with the information requested”.18 
 
  

                                                           
17 See MISA’s FOI response no. 14/4-1096 from 9.5.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/
s2.12-10/odgovor.pdf 
18 See SCPC’s FOI response no. 03-2788/4 from 19.4.2013, available at 
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Drzavna_komisija_za_sprecuvanje_korupcija/2013/s2.54-
3/zaklucok.pdf  
  

http://www.e-demokratija.mk/
http://www.opendata.gov.mk/
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.12-10/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Ministerstvo_za_informatichko_opshtestvo_i_administracija/2013/s2.12-10/odgovor.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Drzavna_komisija_za_sprecuvanje_korupcija/2013/s2.54-3/zaklucok.pdf
http://www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Drzavna_komisija_za_sprecuvanje_korupcija/2013/s2.54-3/zaklucok.pdf
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ANNEX 1: LETTER TO THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
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ANNEX 2: LIST OF REQUESTS FOR FREE ACCESS TO INFORMATION  
 

Бр. Имател на информацијата Побарана информација Датум на 
поднесување/ кој 

поднесува 
11-

353/1 
Влада на РМ Ве молиме доставете копија од Информациите доставени до 

Владата на РМ од Министерството за информатичко општество и 
администрација  со барањата кои биле предмет на петициите 
согласно цел 1, мерка 3 точка 1 од Акцискиот план за Отворено 
владино партнерство (усвоен од Владата на РМ). Дали до сега е 
донесен Заклучок од Владата по поднесените Информации за 
петициите и каде се достапни за јавноста? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
354/1 

Генерален секретаријат на 
Влада на РМ  

Што е преземено за унапредување на примената на Кодексот за 
добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на 
креирање политики, согласно цел 1, мерка 3 точка 3 од Акцискиот 
план за Отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/1 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk  , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/2 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Податоците 
добиени во постапка пред КОМСПИ да бидат објавени и достапни за 
јавност, а не само за барателот“, согласно цел 4, мерка 2, точка 2 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/3 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Во која фаза се наоѓа проектот за Обезбедување на владините услуги 
преку cloud computing, предвиден согласно цел 3, мерка 4 од 
Акцискиот план за отворено владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/4 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Дали до денот на одговарање на барањево се објавени резултати од 
проектите за евалуација на јавната администрација, согласно цел 3, 
мерка 3 од Акцискиот план за отворено владино партнерство? Ако 
одговорот е да, ве молиме да ни доставите фотокопија од 
објавените резултати. 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/5 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Дали е воспоставен механизам за граѓаните со кој ќе можат да ги 
оценуваат и да ги коментираат услугите на www.uslugi.gov.mk 
согласно цел 3, мерка 1 од Акцискиот план за Отворено владино 
партнерство. Ако одговорот е да, ве молиме посочете ни каде е 
достапен? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/6 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

На кој начин се следи имплементацијата на плановите за отварање 
на информациите на државните институции, согласно цел 2, мерка 5 
од Акцискиот план за Отворено владино партнерство, од денот на 
усвојувањето на Акцискиот план до денот на одговарање на 
барањево? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/7 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Фотокопија од барањата кои се доставени до Владата на РМ со 
приоритетната листа на одобрување за отварање на податоците, 
согласно согласно цел 2, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено 
владино партнерство, од денот на усвојувањето на Акцискиот план 
до денот на одговарање на барањево. 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/8 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Фотокопија од доставените барања за отвoрање на податоците, 
согласно цел 2, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино 
партнерство, од денот на усвојувањето на Акцискиот план до денот 
на одговарање на барањево? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/9 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Дали се креирани индикаторите со кои треба да се мери користа на 
малите и средните претпријатија – бизниси од користењето на 
отворените податоци, согласно цел 2, мерка 2 од Акцискиот план за 
Отворено владино партнерство? Ако се креирани ве молиме да ни 
доставите фотокопија од нив. 

08.04.2013/ФООМ 
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11-
355/10 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Ве молиме да ни обезбедите пристап до Веб каталог каде стојат 
информациите за веб локациите каде можат да се најдат отворените 
податоци, согласно цел 2, мерка 1 точка 1 од Акцискиот план за 
Отворено владино партнерство.    

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/11 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Дали и колку електронски петиции се покренати преку веб 
страницата www.e-demokratija.gov.mk , согласно цел 1, мерка 3 од 
Акцискиот план за отворено владино партнерство, од денот на 
нејзиното активирање, заклучно со датумот на одговарање на ова 
барање? Ве молиме доставете копија од Информациите доставени 
до Владата на РМ со барањата кои биле предмет на петициите. Дали 
до сега е донесен Заклучок од Владата по поднесените Информации 
за петициите и каде е достапен за јавноста, согласно цел 1, мерка 3 
точка 1 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство?   

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/12 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Колку различни субјекти покажале регистрирана активност, согласно 
цел 1, мерка 2 од Акцискиот план за отворено владино партнерство, 
на веб страницата www.e-demokratija.gov.mk од нејзиното 
активирање заклучно со датумот на одговарање на ова барање?   

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/13 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Колку посети се евидентирани на www.ener.gov.mk согласно цел 1, 
мерка 1, точка 2 од Акцискиот план за отворено владино 
партнерство, во периодот пред неговото усвојување, а колку во 
периодот по неговото усвојување, заклучно со датумот на 
одговарање на ова барање?   

08.04.2013/ФООМ 

11-
355/14 

Министерство за 
информатичко општество и 

администрација на РМ  

Колку вкупно нацрт – закони се објавени на веб страниците на 
министерствата согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план 
за отворено владино партнерство, од денот на неговото усвојување, 
заклучно со датумот на прием на ова барање?  

08.04.2013/ФООМ 

11-
356/1 

Министерство за правда на 
РМ  

Во која фаза е подготовката на Нацрт-закон за ратификација на 
Конвенцијата на Советот на Европа за пристап до јавните документи 
согласно цел 4, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино 
партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
356/2 

Министерство за правда на 
РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
357/1 

Министерство за здравство на 
РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
358/1 

Министерство за внатрешни 
работи на РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
359/1 

Министерство за локална 
самоуправа на РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 
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11-
360/1 

Министерство за економија на 
РМ  

Дали на веб страницата на вашето министерство се објавуваат 
информации за безбедност на патиштата, чистотата на воздухот и 
безбедноста на работниците и дали истите можат да бидат 
преземени, согласно согласно цел 9, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
360/2 

Министерство за економија на 
РМ  

Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување 
приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно 
Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), 
во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием 
на ова барање? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
360/3 

Министерство за економија на 
РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
361/1 

Министерство за финансии на 
РМ  

Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување 
приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно 
Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), 
во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием 
на ова барање? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
361/2 

Министерство за финансии на 
РМ  

Дали Буџетот на РМ за 2013 е објавен во отворен формат (отворен 
буџет) согласно согласно цел 7, мерка 1 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? Ако одговорот е да, тогаш упатете не на местото каде е 
објавен. 

08.04.2013/ФООМ 

11-
361/3 

Министерство за финансии на 
РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
362/1 

Министерство за образование 
и наука на РМ  

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
362/2 

Министерство за образование 
и наука на РМ  

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
362/3 

Министерство за образование 
и наука на РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
363/1 

Министерство за животна 
средина и просторно 

планирање на РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 
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11-
364/1 

Министерство за труд и 
социјална политика на РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
365/1 

Министерство за надворешни 
работи на РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
366/1 

Министерство за култура на 
РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
367/1 

Министерство за одбрана на 
РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
368/1 

Министерство за транспорт и 
врски на РМ 

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
369/1 

Министерство за земјоделство 
шумарство и водостопанство 

на РМ  

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на 
министерството почеток на процесот на донесување на законот од 
моментот на усвојувањето на Ацискиот план за Отворено владино 
партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме 
наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk , 
согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено 
владино партнерство?.  

08.04.2013/ФООМ 

11-
370/1 

Државен завод за статистика - 
Комитет за статистичка 

доверливост  

Колку и какви податоци, кои би можеле да бидат преземени и 
употребени од страна на истражувачите, имате објавено во 
обработлив формат од усвојувањето на Акцискиот план за отворено 
владино партнерство, заклучно со датумот на одговор на ова 
барање, согласно цел 5, мерка 3 од Акцискиот план за спроведување 
на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
371/1 

Универзитет заинформатички 
технологии и науки „Св. 
Апостол Павле“ - Охрид  

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
371/2 

Универзитет заинформатички 
технологии и науки „Св. 
Апостол Павле“ - Охрид  

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 
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11-
372/1 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје  

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
372/2 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје  

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
373/1 

Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип  

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
373/2 

Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип  

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
374/1 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола  

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
374/2 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола  

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
375/1 

Државен универзитет во 
Тетово 

Колку и какви податоци со кои се овозможува меѓународна научно – 
истражувачка соработка преку интернет, имате објавено на вашата 
веб страница од 01.01.2013, заклучно со датумот на одговарањето 
на ова барање согласно цел 5, мерка 2 од Акцискиот план за 
спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата 
на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
375/2 

Државен универзитет во 
Тетово 

Колку истражувања финансирани со јавни средства се објавени од 
ваша страна и каде, во периодот од 01.01.2013, заклучно со датумот 
на одговарањето на ова барање, согласно цел 5, мерка 1 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
376/1 

Комисија за заштита на 
правото на слободен пристап 

до информации од јавен 
карактер  

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Податоците 
добиени во постапка пред КОМСПИ да бидат објавени и достапни за 
јавност, а не само за барателот“, согласно цел 4, мерка 2, точка 2 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
376/2 

Комисија за заштита на 
правото на слободен пристап 

до информации од јавен 
карактер  

Во колку предмети разгледувани од страна на Комисијата за заштита 
на правото за слободен пристап до информациите од јавен 
карактерво периодот од усвојување на Акцискиот план за отворено 
владино партнерство, заклучно со датумот на одговор на ова 
барање, имателот на информацијата кој го одбил барањето за 
слободен пристап спровел „тест за штетност“ согласно членот 6 од 
ЗСПИЈК? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
376/3 

Комисија за заштита на 
правото на слободен пристап 

до информации од јавен 
карактер  

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Унапредување 
на пристапот до информации од јавен карактер“ преку објавување 
на информациите на лесен и едноставен начин за пронаоѓање, на 
начин и во форма подготвени за употреба, во согласност со цел 4, 
мерка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 
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11-
377/1 

Државна комисија за 
спречување на корупција  

Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на 
интегритет на локално ниво, согласно цел 8, мерка 3 од Акцискиот 
план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од 
Владата на РМ)? Доколку таква Методологија е дефинирана бараме 
копија од неа и ве молиме да ни обезбедите пристап до 
информацијата дали е извршено пилотирање на системите за 
интегритет во одредени општини од предвидените 10 (за периодот 
2012-2014 година) и во кои до моментот на одговарањето на 
барањево? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
377/2 

Државна комисија за 
спречување на корупција  

Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на 
интегритет во јавната администрација согласно цел 6, мерка 2 од 
Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство 
(усвоен од Владата на РМ)? Ако одговорот е да, тогаш доставете ни 
фотокопија од методологијата? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
377/3 

Државна комисија за 
спречување на корупција  

Дали имате дефинирано процедури за воведување на политики на 
интегритет (антикорупциски политики) во институциите, согласно 
цел 6, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено 
владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)? Ако одговорот е 
да, тогаш доставете ни фотокопија од утврдените процедури. 

08.04.2013/ФООМ 

11-
378/1 

Агенција за странски 
инвестиции 

Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување 
приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно 
Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), 
во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием 
на ова барање? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
379/1 

Биро за јавни набавки Дали е извршена стандардизација на податоците кои треба да се 
сметаат како отворени податоци согласно Акцискиот план за 
отворено владино партнерство, во периодот од неговото усвојување 
заклучно со датумот на прием на ова барање, согласно согласно цел 
7, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино 
партнерство (усвоен од Владата на РМ)? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
380/1 

Заедница на единиците на 
локалната самоуправа 

Дали имате дефинирано Методологија за воведување на системи на 
интегритет на локално ниво, согласно цел 8, мерка 3 од Акцискиот 
план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од 
Владата на РМ)? Доколку таква Методологија е дефинирана бараме 
копија од неа и ве молиме да ни обезбедите пристап до 
информацијата дали е извршено пилотирање на системите за 
интегритет во одредени општини од предвидените 10 (за периодот 
2012-2014 година) и во кои до моментот на одговарањето на 
барањево? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
381/1 

Секретаријат за европски 
прашања  

Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување 
приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно 
Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), 
во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием 
на ова барање? 

08.04.2013/ФООМ 

11-
382/1 

Дирекција за заштита на 
личните податоци 

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Унапредување 
на пристапот до информации од јавен карактер“ преку објавување 
на информациите на лесен и едноставен начин за пронаоѓање, на 
начин и во форма подготвени за употреба, во согласност со цел 4, 
мерка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство? 

08.04.2013/ФООМ 

 


