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02.12.2014  Скопје 

       

 

МКА-2000 Здружение на менаџмент консултанти 

 

ММЕ македонска мрежа на евалуатори 

Содржина 

• ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ 

• ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО 

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ 

ПОЛИТИКИ 

– ОБЕМОТ НА ПОТРЕБИТЕ ЗА  

ЕВАЛУАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

– ЕВАЛУАЦИЈА ВО ЕУ КОНТЕКСТ  

• ПРОФЕСИЈА ЕВАЛУАТОР  
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Проект 

  

 

  

 

• International Organization For Cooperation In 
Evaluation (IOCE),  

Донатор 

• MCA 2000 - Macedonian Evaluation Network-
МEN  

Корисник 

• WBEN – Western Balkan Evaluation Network, 
Slovenia 

Партнер 

Проект 

 EvalPartners Initiative 

http://www.mymande.org/evalpartners 

 

обезбедува мали грантови за VOPEs  

(Voluntary Organizations for Professional Evaluation) 

http://www.mymande.org/evalpartners
http://www.mymande.org/evalpartners
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ЗНАЧЕЊЕ НА ЕВАЛУАЦИЈАТА ВО РЕАЛИЗИРАЊЕ 

НА НАЦИОНАЛНИ И ЕУ ПОЛИТИКИ 

Основа за утврдување на национални приоритети 

и политики 

 

Поддршка за: 

• алоцирање на ресурси за поедини политики 

• трошење на финансиски средства по 

програми и проекти 

 

Оценка и валоризација на ефектите од 

реализирани политики, програми и проекти врз  

животот на граѓаните 

ОБЕМОТ НА ПОТРЕБИТЕ ЗА  ЕВАЛУАЦИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

• ЕУ ИПА II, 2014-2020  – 600 милиони евра, за алоцирање, 
доделување и оценка 

• Национални политики годишно 
– Иновации  и конурентост 30 милиони евра 
– Енерегетска ефикасност - 20 милиони евра 
– Заштита на животната средина – 50 милиони евра  
– Капитални инвестиции – 300 милиони евра 

• Регионални развојни политки   
  1 % од БДП пласирани преку регионалното биро за развој  
   одобрување на 50-60 проекти годишно за секој од 8-те плански 

регион  

• Локално ниво – годишно  
–  3 % од републичкиот буџет за општински проекти  
–   400 проектни аплиакции од 4 те програми за меѓугранипчна соработка 

со Грција, Бугарија, Албанија и Косово 

 Друго  
 Образование 200 апликации .годишно еразмус +; , здравство, 

безбедност, судство,  рпиватен сектор  
 Странски инвестиции, индустриски и финасиски зони и слично 
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Европска Унија 

Советот на Европска Унија ги обврза сите свои членки да 

вршат евалуација на финансиската поддршка обезбедена 

од страна на ЕУ структурни фондови. 

 

“Целта на евалуацијата е да се подобри: квалитетот, 

ефективноста и конзистентноста на поддршката преку 

Фондовите како и стратегијата и имплементацијата на 

оперативните програми” 

  

 

Евалуација – ЕУ контекст 

Евалуацијата е објективна проценка на проект, програма 

или политика и тоа на сите нивоа: 

 Планирање 

 Имплементација 

 Мерење на постигнатото 

Обезбедува елаборирана информација која се користи во 

понатамошниот процес на носење на одлуки 
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Евалуации според временски аспект 

 

• Пред започнувањето на NSRFстратегијата или 
оперативната програма 

Еx ante евалуација 

• Во тек на имплементацијата на стратегијата и ОП 

Ongoing или тековна евалуација 

• По завршувањето на стратегијата или ОП 

Еx post евалуација  

Категории на евалуации – Совет на ЕУ 

 Стратешка евалуација – е 
на ниво со цел да оцени и 
анализира постигање на 
стратешките цели.  

 Се проценува 
релевантноста на општите 
насоки на интервенцијата 
дефинирана на програмско 
ниво.  

 

 

 

 

 

 Оперативна евалуација – 
е ниво тесно врзано со 
NSRF (National Strategic 
Reference Framework) кој е 
референтен документ за 
програмирање на ЕУ 
фондовите на национално 
ниво.  

 Целта на оваа евалуација 
да им обезбеди поддршка 
на институциите задолжени 
за спроведување на 
националните стратегии 
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Јавни политики 

 Јавните политики не завршуваат со носење на 

соодветна легислатива и со спроведувањето на 

програмите 

 Следат прашањата – дали иницијативите ги постигнале 

дефинираните цели, какви се ефектите од 

спроведувањето на политиките и дали е потребно да 

се направат измени во политиките. 

 Евалуацијата на политиките ги дава одговорите на 

поставените прашања 

 

Дефинирање на политики 

Носење на политики е процес со дефинирани чекори 

 

Дефинирање 
на агенда 

Формулирање 
на политики 

Усвојување и 
спроведување 
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Евалуација на политики 

 Евалуацијата е финалниот чекор во овој процес со тоа 

да јавните политики се континуиран процес и 

евалуациите често предизвикуваат промени во 

политиките, кои повторно при нивната имплементација 

треба да бидат евалуирани 

 

 Евалуација на политики е систематичен процес на 

проценка на дизајнот, спроведувањето и 

остварувањето постигнато со јавните политики 

Функција 

Евалуација на политиките им овозможува на учесниците 

во процесот да го мерат степенот до кој програмата ја 

достигнала својата цел, оцени ефектот и идентификува 

потребни промени во политиката. 
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Професија Евалуатор  

 Националната класификација на занимања, Не е 

јасно дефинирана, може да се смести во 2421.05 

проектен менаџер 

 Правилници на Влада за Оценувачи на: 

  плански документи за регионален развој 

 Оценувачи на тековни и завршени проекти за 

регионален развој  

 Критериуми академски  и професионални 

(раководење со проекти и учество) 

 

Комплексно прашање 

Евалуација на политиките е комплексно прашање и 

често отежнато поради 

 

 нејасно дефинирани цели на политиките,  

 нејасни индикатори  

 тешко мерење на резултатите од 

спроведувањето,  

 тешкотии со изолација на ефектите на 

политиките од другите фактори 
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Комплексно прашање 

Многу носители на политики 

сакаат брзи информации за 

ефектите од политиките.  

 

Но, многу програми даваат 

ефекти дури на подолг 

период така да евалуацијата  

не може да ги открие 

ефектите веднаш, на краток 

рок, но потребно е 

систематично следење на 

ефектите 

МКА-2000 

 

Ви благодарам на вниманието! 

 

 

Проектен тим 

Влатко Данилов - Проектен координатор 

Зденка Николовска- член на тим 

Васко Карангелески – член на тим 

 

 

 


