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Промотивен настан 

„РАЗМЕНА НА ИСКУСТВАTA И ПРАКТИКИ НА ОРГАНИЗAЦИИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА“  

 

Почитувани , 

Во благодарам за поканата да се обратам на денешниот настан на темата 
мониторинг и евалуација која е особено значење за носењето на политики на сите 
нивоа на власт. 

На почетокот би сакал да ја  поздравувам иницијативата на македонската мрежа 
на евалуатори за отварање на ова прашање за дискусија во пошироката јавност и 
во рамки на регионот на Западен Балкан.  

Минситерството за локална самоуправа има богато искуство на оваа тема, а еден 
пример на добра пркаса е и доставен од страна на Бирото на регионален развој.  

Важно е да се одбележи дека монитрингот и евалуцијата  веќе подолги години се 
применува во рмаки на минситертвото за локлана самоуправа, посебно во 
областите на: 

 децентрализацијата при  пренесувањето на надлежностите на единиците 
на локалната самоуправа и стратешкото планирање на регионалниот равој  

 реализирање на ИПА програмите за меѓугранична соработка со Грција, 
Бугарија и Албанија 

 Планирањето и имплементацијата на инфраструктрурни објекти за 
рамномерен регионален развој 

 како и при планирањето на годишните програми на министерството, 
поточно кај предлагањето проекти до Владатана РМ 

Примената на систем на мониторингот и евалуација за поделни области што ги 
покрива Министерството за локална самоуправа е се почеста , а истотака се 
донесени и методологии за нивната примена, како што еслучај за евалуација на 
регионалните стратегии за развој  на плансите региони, воспоставениот систем за 
МиЕ  на Бирото за регионален развој и слични други практики. 

Министерството за ЛС, има и база на 100-тина надворешни експерти за ex-ante и 
ex-post евалуација на проектите на МЛС. 

Главни карактеристика на оваа искуство се: 

 Вообичаено барањата и експертизата за мониторинг и евалуција се сотавен 
дел од донатроски програми и процесот на пристапување кон европската 
унија. Односно целиот овој процес е повеќе воден од надвор и со странси 
екперти; 

 И покрај бројните обуки за државните службеници сепак капацитетот на 
вработените во државната администрација и во локалната самоуправа е 



недоизграден и налага потреба за посистематско надоградување доколку 
сакакаме да ги следиме европските и светките искуства во областа на 
мониторинг и евалуација на политиките, а не само на програмите и 
проектите. 

 Користењето на домашни експерти е повеќе застапено кај мониторингот и  
евалуација на проектите, особено кај селкцијата и имплементацијата на 
проекти за меѓуграничната соработка.   

 Постои потреба за алоцирање на повеќе ресурси и буџет за реализирање 
на барањата за МиЕ на политиките на МЛС 

Во наредните години, се повеќе ќе се бара политиките на МЛС да бидат 
докумнетирани, поточно ќе се инсистира на така наречениот принцип evidence 
based policy, каде ќе мораме да даградуваме постојниот систем на МиЕ. 

Предизвиците на овој план се во делот на обезбедување на поволна околина за 
evidence based policy, сосодветни ресури , знаење, пристап до информации и 
особено користење на МиЕ во носењето на одлуките. 

Сметам дека во овј процес значајно место ќе имаат домашните кадри и 
професионалните организации на евалуатори кои треба да бидат силна потпора 
во рамки на националната политика за користењето на МиЕ. Градењето на 
капацитетот на три нивоа, носители на политиките, професионални асоцијации и 
индивидуалните евалуатори е поеднакво важна алка за следење на светксите , 
европските и регионалните трендови вооваа област. 

Затоа се надевам дека овие почетни обиди на Македонската мрежа на 
евалаутори заслужуваат поддршка и во нив да се вклучи потенцијалот со кој 
располага Република Македонија. 

Ви посакувам успешно реализирање на проектот и да дојдете до решенија преку 
кои ќе се обезбеди континуирано градење на капацитет на сите нивоа и преку кои 
ќе се отворат можности за соработка како на национално така и на регинално 
ниво. 

Ви поскаувам успешна работа и доколку има прашања би се вклучил во 
натамошната дискусија. 

 

Ви благодарам на вниманието. 

  

 

 

 


