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Dear Readers, 

Th e strengthening of the capacities of the local self-
government is one of the strategic goals of ZELS, that in 
the past period systematically followed the training needs 
of the municipality administration and elected offi  cials. 
Th rough proper methodology, which was implemented 
in three phases, ZELS developed a Training Programme 
for 2011-2012, composed of 50 thematic units, divided 
in 12 areas. In accordance with this programme, only in 
2011, the organisational unit established within ZELS – 
the ZELS Training Centre, provided training for 1560 civil 
servants of the local government. Th e President of  ZELS,  
Koce Trajanovski, presented all the activities undertaken 
in this area, at the round table, organised by OSCE and en-

titled “Capacity Building of the Local Self-Government”, where the Min-
ister for Local Self-Government, Nevzat Bejta, and the  State Secretary 
of the Ministry of Information Society, Jahi Jahija, stressed the need for 
mutual cooperation with ZELS in this area.

During the month of July, ZELS continued its activities relating to the 
training of municipality administration, which included education advi-
sors, employees in charge of public relations, representatives from the de-
partments of human resources and local economic development. “Adult 
Education in the Function of Local Development” was the topic of the 
training of education advisors, which arises from the need to strengthen 
the activities of municipalities in the fi eld of developing the local econo-
my to meet the needs of the existing business capacities, but also of future 
investors, with adequate professional staff . Th e training of PR employees 
from the municipalities was aimed at integration of marketing and public 
relations in the local government. Th e local government representatives, 
who regularly attended the training sessions for “Utilisation of Local Re-
sources for Sustainable Micro-Regional Development in Agribusiness 
and Tourism in the Southern Balkans”, have gained the appropriate certif-
icate, and the fi rst advisory visits in the four pilot municipalities included 
in the project “Certifi cation of Municipalities with Business Friendly En-
vironment”, were conducted.  Th e representatives from the municipalities 
of the East, Skopje, Northeast and Polog region, responsible for human 
resources management, attended the training sessions for employment 
and systematisation of job positions. 

ZELS and the United Nations Development Programme (UNDP) 
promoted the Handbook to Support Dispute Resolutions in Multicultur-
al Communities and Municipalities, which will serve as a tool for munici-
pality authorities, local organisations, civil society, school administrators 
and other relevant institutions in resolving such states.  

In addition, the results of the analysis conducted by ZELS in the past 
period, were presented. Th e latest analysis includes the PR activities of 
municipalities. In this issue we are also presenting the second part of the 
analysis on the eff ects of the economic and fi nancial crisis on munici-
palities, that relates to the expectations of municipalities regarding the 
support they wish to receive from ZELS in order to strengthen the local 
government and promote the decentralisation process.  

In addition, you will also fi nd the views of several municipalities re-
lating to the need for increasing the funds for block grants for education 
and the observations in terms of changing the methodologies defi ned in 
the draft -ordinances for block grants for secondary and primary educa-
tion. You will also become familiar with the initiative for cooperation of 
the Council of Investors in the Republic of Macedonia and ZELS, estab-
lished at the fi rst meeting of the representatives of these two institutions.  

Sincerely yours,                                                                                Dusica Perisic
Executive Director of ZELS

Почитувани,

Зајакнување на капацитетите на локалната само-
управа е една од стратегиските цели на ЗЕЛС, кој  во 
изминатиот период  системски ги следеше потребите 
за обука на општинската администрација  и избраните 
функционери. Преку соодветна методологија, што се 
спроведуваше во три  фази, ЗЕЛС   изработи Програма 
за обука за 2011 -2012 година, составена од 50 тематски 
единици, распределени во 12 области. Во согласност со 
оваа програма,  само во 2011 година, формираната ор-
ганизациона единица, во рамките на ЗЕЛС - ЗЕЛС тре-
нинг  центарот, обучи 1560  државни службеници  од 
локалната власт. Сите  преземани активности  од оваа 
област, претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, ги  
презентираше на  тркалезната маса, организирана од страна на ОБСЕ, 
под наслов   ,,Изградба на капацитетите  на локалната самоуправа“, на 
која министерот за локалната самоуправа, Невзат Бејта и државниот 
секретар на Министерството за информатичко општество, Јахи Јахија  
ја истакнаа потребата за взаемна соработка со ЗЕЛС на ова поле.

Во текот на месец јули, ЗЕЛС продолжи со активностите за реали-
зација на обуки на општинска администрација, при што беа опфатени 
советниците за образование, лицата за односи со јавност, претставни-
ци од одделенијата за човечки ресурси и за локален економски развој. 
,, Образование за возрасни во функција на локалниот развој“ беше те-
мата на обуката за советниците за образование, која произлегува од  
потребата за зајакнување на активностите на општините на полето 
на развојот на локалната економија за задоволување на потребите на  
постојните бизнис капацитети, но и на  идните инвеститори со адеква-
тен стручен кадар. Обуката на ПР лицата од општините,  беше во насо-
ка на ,,Интеграција на маркетингот и односите со јавност во локалната 
власт“. Претставниците на локалните власти кои  редовно ги следа обу-
ките ,, Користење на локални ресурси за одржлив  микро-регионален 
развој во агробизнисот и туризмот на Јужен Балкан“  се  стекнаа со 
соодветен сертификат, а беа одржани и првите советодавни посети во 
четирите пилот општини опфатени во  проектот ,,Сертификација на 
општините со поволно деловно опкружување“. Претставници од опш-
тините од Источниот, Скопскиот, Североисточниот и Полошкиот ре-
гион, одговорни за управување со човечки ресурси, ги следеа обуките 
за вработување и систематизација на работните места. 

ЗЕЛС и Развојната програма на Обединетите нации (УНДП) го 
промовираа Прирачникот за поддршка  на решавање  спорови во 
мултиетничките заедници и општини, кој ќе служи како алатка за 
општинските власти, локалните организации, граѓанското општество,  
училишните администратори  и други релевантни институции  при ре-
шавање на  вакви состојби.

Во прилог се изнесени и резултатите од анализите, што ЗЕЛС ги из-
работи во изминатиот период.  Понова е онаа која ги опфаќа ПР актив-
ностите на општините, додека од  анализата за ,,Ефектите  од економ-
ската и финансиска криза врз општините“ сега Ви го претставуваме 
вториот дел што се однесува на очекувањата на општините  за поддрш-
ката што сакаат да им ја пружи ЗЕЛС, со цел зајакнување на локалната 
власт и унапредување на процесот на децентрализација. 

Во прилог се и ставовите од неколку општини за потребата од зго-
лемување на средствата од блок- дотациите за образование и размис-
лувањата во правец на промена на методологиите утврдени во пред-
лог–уредбите за блок-дотации  за средно и основно образование, а ќе 
ве запознаеме и со иницијативата за соработка на Советот на инвести-
тори во Македонија и ЗЕЛС изнесена на првата средба на претставни-
ци од овие две институции.

Со почит,                                                                                Душица Перишиќ
                                                                               Извршен директор на ЗЕЛС
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Тркалезна маса „Изградба на капацитетот на локалната самоуправа“ 

СООДВЕТНИ ОБУКИ ЗА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА  - 
ИМПЕРАТИВ ЗА КВАЛИТЕТНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

„Изградба на капацитетот на локалната самоуправа” беше темата  на тркалезната маса, што се одржа на 18 јули, 2012 
година, во Скопје, во организација на ОБСЕ, а на која претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, говореше за потребата, 
организираноста и целокупниот концепт што ЗЕЛС го реализира во оваа насока. На присутните им се обрати и министерот 
за локална самоуправа, Невзат Бејта, како и шефот на Мисијата на ОБСЕ, Ралф Брет.  

Трајановски ја потенцира важноста на градењето на капацитетите  на локалната администрација, активност што во кон-
тинуитет се спроведува од почетокот на децентрализацијата во Македонија, од 2005 година, а е насочена кон обезбедување на 
квалитетно спроведување на преземените надлежности од централната власт. Притоа, Трајановски ја истакна клучната улога 
на ЗЕЛС во овој процес, преку обезбедување на адекватни услуги  за  администрацијата на своите членки за нивно стекнување 
со  конкретни стручни знаења и професионални способности. За комплетно  успешното дејствување на ЗЕЛС во оваа насока, 
ЗЕЛС направи структурно поставување, со посебна организациска единица, која од 2009 година е именувана во ЗЕЛС тренинг 
центар–ЗТЦ.  Во овој период се вршат и технички подготовки за обезбедување соодветно опремени простории, каде ќе се одр-
жуваат обуките, а тоа значи дека општините ќе добијат и свој опремен тренинг центар во рамките на административната зграда 
на ЗЕЛС - „куќата на општините“, со што ќе се рационализираат  трошоците за спроведување на обуките.

Трајановски истакна дека ЗЕЛС системски ги следи потребите за обука на општинската администрација и избраните функ-
ционери преку методологија што се спроведува во три фази, а од која произлезе и првата програма за обука за 2011-2012 година. 
Содржината на програмата се состои од 50 тематски единици (модули), распределени во 12 области. Во текот на 2011 година, во 
согласност со програмата, се обучени  1560 локални државни службеници од вкупно 2700 во Република Македонија. Од нив, во 
согласност со Законот за градежно земјиште, според кој ЗЕЛС е надлежен за организирање и спроведување на обуки и испити, 
околу 400 лица ги проследија обуките, а 307 се стекнаа со овластување за управување со градежно земјиште. При спроведување 
на програмските модули, е воведен инструментот за проверка на знаењето, со што се стекнува увид во слабостите и напредокот 
на способностите на општините во спроведувањето на надлежностите. При реализацијата на секоја обука што ја спроведува 
ЗЕЛС, на крајот, учесниците  добиваат тест со прашања, со што се добива слика за стекнатите знаења од таа обука. Резултатите 
се испраќаат и кај градоначалникот од општината од каде е испратен учесникот. Досегашните евалуации за спроведени обуки од 
страна на ЗЕЛС,  покажуваат високи оценки од  страна на учесниците, што  претставува своевидна сатисфакција за натамошни 
активности на зајакнување на капацитетите на општинската администрација.   

Ралф Брет, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, говореше за реформата во локалната самоуправа и процесот на децен-
трализација. Овие теми се наоѓаат во фокусот на мандатот на мисијата на ОБСЕ. Меѓу нив несомнено спаѓа и изградбата 
на капацитетите на членовите на општинските совети, избраните претставници и градоначалниците. Мисијата на ОБСЕ во 
Скопје, во изминатите години, организирала низа обуки за општинските советници, со цел постигнување соодветно ниво 
за одлучување од аспект на советничко дејствување. Тој истакна дека оваа тркалезна маса е добра можност да се следи до кој 
степен се развил процесот на изградба на капацитетите и кои се претстојните предизвици.

На Конференцијата, ставови и искуства за градење на капацитетите на локалната самоуправа од централната власт споделија 
Невзат Бејта, министер за локална самоуправа на РМ, и Јахи Јахија, државен секретар на Министерството за информатичко 
општество и администрација (МИОА). Министерот Бејта истакна дека општинската администрација е потребно да располага со 
висок степен на знаење и вештини за да може да им пружи квалитетни услуги за граѓаните. Тој говореше и за важноста на сора-
ботка на сите чинители за да може да се испорачаат соодветни обуки за претставниците на локалната власт. 

Државниот секретар при МИОА ги презентираше активностите на ова Министерство во процесот на испорачување на 
генерички обуки за државната администрација. Тој ја потенцираше значајната улога на ЗЕЛС во градењето на капацитетите на 
општинската администрација со испораката на специјализираните обуки, истакнувајќи дека поради ограничените финансиски 
средства на Министерството, тоа не е во можност во целост да испорача обуки  и на локално ниво и  го охрабри ЗЕЛС да про-
должи со испорака на обуки за своите членки. Државниот секретар Јахија говореше и за продлабочената соработка со ЗЕЛС на 
разни нивоа, размената на искуства и знаења како од областа на ИКТ, така и од областа на управување со човечки ресурси. Тој 
потенцираше дека е важно ЗЕЛС да биде вклучен во Националниот совет за обуки, со што би се зголемил квалитетот на ова 
тело, преку пренесување на големото искуство и знаења на претставниците на ЗЕЛС за процесите на континуирано градење на 
капацитетите на општинската администрација.

На тркалезната маса свои видувања за овој процес дадоа градоначалници, претставници на советите на општините и 
општинската администрација, како и други чинители. Генерален заклучок е дека развојот и градењето на капацитетите на 
општинските власти останува императив за квалитетна испорака на услуги за граѓаните на локално ниво. 
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Round table “Capacity Building of the Local Self-Government”

APPROPRIATE TRAINING FOR MUNICIPALITY ADMINISTRATION - 
IMPERATIVE FOR QUALITY SERVICE DELIVERY TO CITIZENS

 “Capacity Building of the Local Self-Government” was the subject of the round table,  held on 18 July 2012 in Skopje and organ-
ised by OSCE, at which the President of ZELS, Mr. Koce Trajanovski, spoke on the need, organisation and the overall concept imple-
mented by  ZELS in that respect. Th e attendees were also addressed by the Minister for Local Self-Government, Mr. Nevzat Bejta and 
the Head of the OSCE Mission, Mr. Ralph Brett.  

Trajanovski emphasised the importance of capacity building of the local administration, an activity that has been continuously conduct-
ed since the decentralisation start in the Republic of Macedonia in 2005, and is targeted at providing quality implementation of the compe-
tences taken over from the central government. Trajanovski stressed the key role of ZELS in this process, by providing adequate services for 
the administration of its members, so that they could acquire specifi c professional 
and expert skills. For the purpose of complete successful action by ZELS in that 
respect, ZELS established a structured setting, with a separate organisational unit, 
which was named ZELS Training Centre – ZTC in 2009. In the current period, 
technical preparations are underway for providing appropriately equipped prem-
ises, where training sessions will be held, and this means that municipalities will 
receive their own equipped training centre in the administrative building of ZELS 
- “ the house of municipalities,” which will rationalise the costs of the training.

Trajanovski stated that ZELS systematically monitors the training needs of 
the municipality administration and the elected offi  cials through a methodol-
ogy that is implemented in three phases, including the fi rst training programme 
for 2011-2012. Th e programme content consists of 50 thematic units (modules), 
divided in 12 areas.  During 2011, in accordance with the programme, train-
ing was organised for 1560 local government employees, out of a total of 2700 
local government employees in the Republic of Macedonia. From them, in ac-
cordance with the Law on Construction Land, pursuant to which ZELS is re-
sponsible for organising and conducting training and exams, about 400 people 
have attended training and 307 gained an authorisation to manage construction 
land. In the implementation of the programme modules, a testing instrument 
was introduced, enabling insight into the weaknesses and the progress of the 
abilities of municipalities in the implementation of their competences. In the implementation of each training conducted by ZELS at 
the end, participants receive a questionnaire, providing an Image of the acquired knowledge from that training. Th e results are also 
submitted to the Mayor of the participant’s municipality. Th e evaluations of training conducted by ZELS so far, show high marks of par-
ticipants, which is a kind of a satisfaction for further actions aimed at strengthening the capacities of  the municipality administration.   

Mr. Ralph Brett, Head of the OSCE Mission in Skopje, spoke about the local self-government reform and the decentralisation pro-
cess.Th ese subjects fall within the focus of the mandate of the OSCE mission. Th ey undoubtedly include capacity building for mem-
bers of municipality councils, elected representatives and mayors, as well. Th e OSCE Mission in Skopje, in the past years, organised 
a succession of training sessions for municipality councillors to achieve the appropriate level of decision making in terms of advisory 
activity. He indicated that this round table is a good opportunity to monitor the extent to which the process of capacity building de-
veloped and to observe the upcoming challenges. 

At the conference, views and experiences on capacity building of local self-government were shared by the central government 
representatives, Mr.  Nevzat Bejta, Minister for Local Self-Government, and Mr. Jahi Jahija, State Secretary of the Ministry of Infor-
mation Society and Administration (MIOA).  Th e Minister Bejta said that municipality administration should have a high degree of 
knowledge and skills to be able to off er quality services to citizens. He also spoke about the importance of cooperation of all stakehold-
ers so that appropriate training could be delivered to the local government representatives. 

Th e State Secretary at MIOA presented the activities of this Ministry in the process of delivery of generic training for state admin-
istration. He emphasised the important role of ZELS in building the capacities of municipality administration by delivering specialised 
training, noting that due to limited fi nancial resources of the Ministry, it is unable to fully deliver training at local level and encouraged 

ZELS to continue the delivery of training to its mem-
bers. Th e State Secretary Jahija also spoke about the 
profound cooperation with ZELS at various levels, 
the exchange of experiences and knowledge in the 
area of ICT, as well as in human resources. He em-
phasised that it is important that ZELS be included in 
the National Training Council, which would increase 
the quality of this body by transferring the great ex-
perience and knowledge of the ZELS representatives 
on the processes of continuous capacity building of 
municipality administration.

Mayors, representatives of municipality councils 
and municipality administration, and other stake-
holders presented their views on this process at the 
round table. Th e general conclusion was that the 
development and capacity building of municipality 
authorities remains an imperative for quality service 
delivery to citizens at local level. 
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СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ПРИ 
ЗЕЛС ПО ПОВОД ПРЕДЛОГ - ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

Мрежата на противпожарни единици при ЗЕЛС одржа свој состанок на 3 јули, 2012 година, на кој беше разгледана 
предлог – иницијативата на општината Виница за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството. Иниција-
тивата се однесува на потребните квалификации на лицата кои треба да бидат исполнети, со цел општините, соодветно 
на потребите утврдени врз основа на Закон, да може да го обезбедат утврдениот минимален број на пожарникари во сво-
ите противпожарни единици. На состанокот беше поканет и присуствуваше и градоначалникот на општината Виница.

Законот за пожарникарството претставува пречка за дел од општините непречено да ја спроведат постапката на 
вработување на нов потребен број на пожарникари, заради објективната неможност во целост да бидат исполнети 
условите утврдени со Закон од страна на кандидатите.

Со Законот за пожарникарството, со членот 11, став 2 и 3 и членот 14 се утврдуваат посебните услови за прием на 
работа на лице - пожарникар, односно покрај општите услови за вработување, лицето мора да е здравствено и психо-
физички способно, како и да има завршено средно образование – противпожарен техничар или средно образование 
од друга насока и образование за противпожарен техничар.

Во рамките на системот на образование во Република Македонија до пред извесно време, не беше обезбедена со-
одветно верифицирана програма за ученици кои би се стекнале со знаење и потврда на статусот на противпожарен 
техничар. Во текот на 2011 година, во рамките на средното хемиско училиште „Марија Кири“ во Скопје, Министер-
ството за образование и наука ги презеде сите потребни активности и изврши верификација на наставната програма 
за стекнување на статус противпожарен техничар. Можност да се запише на програмата има секој заинтересирани 
кандидат од целата држава.

За кандидатите кои би ја следеле соодветната програма, а кои не се од Скопје, би настанале трошоци за нивниот 
престој, школување и обука . ЗЕЛС директно ќе стапи во преговори со 
средното училиште „Марија Кири“ заради обезбедување на еднакви 
услови за сите општини, но и за олеснување на трошоците за сместување 
и престој на кандидатите на општините. 

MEETING OF THE NETWORK OF FIREFIGHTING 
UNITS WITHIN ZELS DUE TO THE DRAFT - 
INITIATIVE ON AMENDING THE LAW ON FIREFIGHTING

Th e Network of Firefi ghting Units within ZELS held its meeting on 3 July 2012, at which the draft -initiative of the Municipality 
Vinica on amending the Law on Firefi ghting, was reviewed. Th e initiative refers to the necessary qualifi cations of persons to be met 
in order municipalities adequately to the needs identifi ed on the basis of law, to be able to provide the prescribed minimum number 
of fi refi ghters in their fi refi ghting units. Th e mayor of Vinica was also invited and attended the meeting.

Th e Law on Firefi ghting constitutes an obstacle for some of the municipalities to be able smoothly to implement the procedure 
of hiring new required fi refi ghters, due to the objective inability of the candidates to fully meet the requirements established by law. 

Th e Law on Firefi ghting, in Article 11, paragraph 2 and 3 and Article 14 determines the specifi c conditions for employment 
of a person - fi refi ghter, i.e. in addition to the general conditions of employment, the person must be healthy and psychologically 
capable, and to have a completed secondary education - Firefi ghting Technician or secondary education in another department and 
education for Firefi ghting Technician. 

Within the education system of the Republic of Macedonia until recently, there was no properly verifi ed programme for stu-
dents who would have acquired the knowledge and confi rmation of the status of Firefi ghting Technician. During 2011, within the 
Secondary School of Chemistry “Marie Curie” in Skopje, the Ministry of Education and Science took all the necessary activities 
and conducted the verifi cation of the curriculum for acquisition of a status of Firefi ghting Technician.  Every interested candidate 
from across the country has the opportunity to enrol in this programme.

For candidates who would follow the respective programme and are not from Skopje, costs would be incurred for their stay, 
education and training. ZELS will directly enter into negotiations with the Secondary School “Marie Curie” in order to ensure equal 
conditions for all municipalities, but also to decrease the cost of housing and residence of municipality candidates.
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ИЗРАБОТЕН ПРИРАЧНИКОТ 
ЗА ПОДДРШКА НА 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ ВО 
МУЛТИКУЛТУРНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ И ОПШТИНИ

CREATED HANDBOOK TO 
SUPPORT DISPUTE RESOLUTIONS 
IN MULTICULTURAL 
COMMUNITIES AND 
MUNICIPALITIES

Заедницата на единици на локалната самоуправа на Републи-
ка Македонија  (ЗЕЛС) и Развојната програма на Обединети на-
ции (УНДП) на 12 јули, 2012 година ,во хотелот Stone Bridge, во 
Скопје, го  промовираа Прирачникот за поддршка на решавање 
спорови во мултикултурните заедници и општини (Handbook 
to Support Dispute Resolutions in Multicultural Communities).  На  
свеченоста присуствуваа претставници  на Секретаријатот за 
имплементација на Рамковниот договор, од локалната власт, 
градоначалници, претставници од невладиниот сектор.

За значењето на прирачникот за локалните власти говореше 
Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, а присутните ги 
поздрави Весна Џутеска -Бишева, помошник постојан претстав-
ник на УНДП. Краток преглед за содржината на Прирачникот 
даде Грегори Конор, главен технички специјалист од  УНДП. На 
овој настан беше презентирана и целта и улогата на Единицата 
за поддршка при решавање спорови , што е дел од Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања. Прирачникот 
ќе служи како алатка за општинските власти, локалните орга-
низации, граѓанското општество, училишните администрато-
ри и други релевантни институции во секојдневното делување. 
Целта на овој Прирачник е да се обезбеди преглед за граѓаните, 
локалните власти и локални организации за практики кои може 
да се користат за решавање на споровите во мултикултурни 
заедници. Тој ги ориентира читателите кон локалните ресурси 
кои можат да бидат користени за да помогнат во решавањето на 
споровите во заедницата. Од посебно значење овој прирачник 
ќе биде за Комисиите за односи меѓу заедниците при општините 
кои имаат и директна обврска да помагаат при појава на евенту-
ални спорови со етнички, верски предзнак и слично.

Прирачникот, исто така, обезбедува практични информации 
за различните методи за решавање на спорот, вклучувајќи при-
мери на успешни практики и искуства.

Прирачникот опфаќа три дела. Првиот дел претставува кон-
цепциска рамка, во кој е посочено како, кога и зошто може да 
започнат споровите во мултикултурни средини, спиралата на 
конфликтот и што да се прави кога се има спор за да се адаптира 
системот на решавање на спорови во општината. Вториот дел е 
именуван како „Ставање на концептите на во акција“ каде се да-
дени практични упатства за  решавање на споровите во заедница-
та , како да се анализираат споровите,принципите на решавање, 
формите на решавање,  преговарање, олеснување, медијација, 
дијалог,помирување. Третиот дел се однесува  на ресурсите, од-
носно, се набројани некои институции, извори на информации и 
поддршка што може да бидат корисни кога се бара пристап до ус-
луги со кои ќе се помогне во решавање на спорови во заедницата.

Прирачникот е издаден во рамките на програмата на Обедине-
тите нации за подобрување на меѓуетничкиот дијалог и сора-
ботка, имплементиран од УНДП, УНИЦЕФ и УНЕСКО, со фи-
нансиска поддршка од Милениумските развојни цели Фондот за 
остварување, финансиран од Кралството Шпанија.

Th e Association of the Units of Local Self-Government of the 
Republic of Macedonia (ZELS) and the United Nations Develop-
ment Programme (UNDP) on 12 July 2012, in the Stone Bridge 
Hotel in Skopje, promoted the Handbook to Support Dispute 
Resolutions in Multicultural Communities and Municipalities. 
Th e ceremony was attended by representatives of the Secretar-
iat for Implementation of the Framework Agreement, from lo-
cal authorities, mayors, representatives of the NGO sector. Th e 
importance of the Handbook for the local authorities was em-
phasised by Ms. Dusica Perisic, Executive Director of ZELS and 
the attendees were greeted by Ms. Vesna Dzuteska-Biseva, UNDP 
Assistant Resident Representative. Th e summary of the contents 
of the Handbook was presented by Mr. Gregory Connor, Chief 
Technical  Specialist of UNDP. At this event  the purpose and role 
of the Unit for Support in Resolving Disputes, within the Institute 
for Sociological, Political and Legal Research, was also presented. 
Th e Handbook will serve as a tool for municipal authorities, lo-
cal organisations,  civil society, school administrators and other 
relevant institutions in their daily activities. Th e purpose of this 
Handbook is to provide an overview for the citizens, local au-
thorities and local organisations on practices that may be used to 
solve disputes in multicultural communities. It focuses readers 
on the local resources which may be used to assist in resolving 
disputes in the community. Th is Handbook will be of particular 
importance for the Commissions for relations between commu-
nities in the municipalities which have a direct obligation to assist 
in cases of possible disputes with ethnic, religious features and 
the like. Th e Handbook also provides practical information on 
various methods for solving disputes, including examples of suc-
cessful practices and experiences.

Th e Handbook includes three sections. Th e fi rst section pres-
ents a conceptual framework, which illustrates how, when and 
why disputes in multicultural environments may occur, the spiral 
of the confl ict and what should be done in the event of a dispute, 
in order  to adapt the system for resolving disputes in the munici-
pality.  Th e second part is entitled “Putting the Concepts into Ac-
tion”, which provides practical guidelines on resolving disputes in 
the community, how to analyse arguments, principles of resolv-
ing, the forms of settlement, negotiation, facilitation, mediation, 
dialogue, reconciliation. Th e third section deals with resources, 
i.e. it provides a list of some institutions, sources of information 
and support that may be useful when seeking access to services 
that will assist in resolving disputes in the community.

Th e Handbook is issued under the United Nations Programme  
for  improvement of the Inter-Ethnic Dialogue and Cooperation, 
implemented by UNDP, UNICEF and UNESCO, with fi nancial 
support from the Millennium Development Goals of the Imple-
mentation Fund, fi nanced by the Kingdom of Spain.
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ЧЕТИРИТЕ ПИЛОТ ОПШТИНИ СО ИНТЕНЗИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА БИЗНИС ПРИЈАТЕЛСКИ СЕРТИФИКАТ

Во согласност со Акцискиот план и предвидените активности  за имплементирање на регионалниот проект „Сертифи-
кација на општините  со половно деловно опкружување“,  што го спроведува ЗЕЛС, во соработка со Сојузот на стопански 
комори на РМ, со Министерството за економија и Агенцијата за странски инвестиции,  на трети, четврти, петти и 13 јули, 
2012 година беа одржани првите советодавни посети во четирите пилот општини: Велес, Струмица, Струга и Штип. Посе-
тите ги реализираа претставниците на тимот на  евалуатори и тимот за сертифицирање, кои се сретнаа со  претставниците 
од општините, заедно со нивните градоначалници и дискутираа за проблемите во текот на подготовките и преземањето на 
потребните задачи за исполнување на условите за стекнување на потребниот сертификат на општината.

На посетите евалуаторите заедно со општинскиот тим ги разгледуваат детално  критериумите, дискутираа, даваа соод-
ветни мислења и совети, како и прецизни и јасни насоки за најефикасно и најдобро исполнување на потребните обврски, 
предвидени во  проектот. На средбите беа презентирани и услови за сертификација на општината, како и  задачи кои треба 
да ги исполнат општините до првата предевалуациона посета,  планирана за крајот на август и почеток на септември. 

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија -ЗЕЛС на осми мај, 2012 година, потпиша 
меморандум за соработка со ССК на РМ, со МЕ и АСИ на РМ, за имплементација на проект „Регионална сертификација 
на општините со поволно деловно опкружување - бизнис пријателска сертификација“.  Во овој процес, општините ќе бидат 
поддржани во подобрување на нивните услуги и во градење на нивните капацитети во локалниот економски развој. Печа-
тот за квалитет ,не само што ќе им обезбеди на инвеститорите сигурни и вредни информации за општинските услуги, туку 

ќе овозможи поедноставна и подобра промоција на инвестициите. Рас-
полагањето со сертификат значи дека општините исполнуваат одредени 
стандарди, факт кој претставува одредена сигурност за потенцијалните 
инвеститори да добијат услуги и информации, на начин кој ги олеснува 
работите и дејностите кои се во надлежност на локалните власти.  Севкуп-
ниот проект е поддржан од Отворениот регионален фонд за Југоисточна 
Европа – Подобрување на општинските услуги при Германското друштво 
за интернационална соработка (ГИЗ), финансиран од Германското сојузно 
министерство за соработка и развој. ЗЕЛС заедно со Сојузот на стопански 
комори е имплементатор на овој 18-месечен проект за сертификација на 
општи ните, кој треба да заврши во јуни следната година. 

Главната цел на проектот, е да ја развие регионалната соработка за по-
добрување на ефикасноста на општините во растечката меѓународна кон-
куренција во економскиот сектор. Искуството од овој процес ЗЕЛС ќе го 
сподели и со останатите општини во Р. Македонија со цел да се применат 
добрите практики и да се подобрат условите за живот на граѓаните.дд рр рр дд дд рр уу рр

In accordance with the Action Plan and the envisaged activities for implementation of the regional project “Certifi cation of 
Municipalities with Business Friendly Environment”, implemented by ZELS in cooperation with the Union of Economic Cham-
bers of the Republic of Macedonia, the Ministry of Economy and the Foreign Investment Agency, on 3, 4, 5 and 13 July 2012 the 
fi rst advisory visits in the four pilot municipalities: Veles, Strumica, Struga and Stip, were held. Th e visits were conducted by rep-
resentatives of the team of evaluators and of the certifi cation team, who met the representatives from the municipalities, together 
with their mayors and discussed the problems in preparing and taking the necessary tasks to fulfi l the conditions for obtaining the 
required certifi cate by the municipality.

During their visits, the evaluators together with the municipality team reviewed in detail the criteria, discussed, delivered 
opinions and advice, as well as precise and clear guidelines for most effi  cient and best accomplishment of the required obligations 
envisaged in the project. At the meetings the conditions for certifi cation of the municipality, as well as the tasks to be fulfi lled by 
municipalities prior to the fi rst pre-evaluation visit, planned for late August and early September, were also presented. 

Th e Association of the Units of Local Self-Government of the Republic of Macedonia-ZELS on 8 May, 2012, signed a Memo-
randum of Cooperation with the Union of Economic Chambers of RM, the Ministry of Economy and the Foreign Investment 
Agency of RM for implementation of the project “Regional Certifi cation of Municipalities with Business Friendly Environment 
- Business Friendly Certifi cation”.  In this process, the municipalities will be supported in improving their services and in building 
their capacities in local economic development. Th e quality seal will not only provide investors with reliable and valuable infor-
mation on municipality services, but will allow easier and better promotion of investments. Th e possession of a certifi cate means 
that municipalities meet certain standards, a fact that represents a particular security for potential investors to obtain services and 
information in a manner that facilitates the tasks and activities that are the responsibility of local authorities. Th e overall project 
is supported by the Open Regional Fund for Southeast Europe - Improving municipal services within the German Society for In-
ternational Cooperation (GIZ), funded by the German Federal Ministry for Cooperation and Development. ZELS, together with 
the Union of Economic Chambers, has been implementing this 18-month project for certifi cation of municipalities, which should 
be completed by June the following year. 

 Th e main objective of the project is to develop the regional cooperation for improvement of the effi  ciency of municipalities 
in the growing international competition in the economic sector. ZELS will share the experience from this process with the other 
municipalities in the Republic of Macedonia in order to apply the good practices and to improve the living conditions of citizens. 

THE FOUR PILOT 
MUNICIPALITIES WITH 
INTENSIVE ACTIVITIES TO 
OBTAIN A BUSINESS FRIENDLY 
CERTIFICATE
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За претставниците од локалните власти кои се одговорни за управување со човечки ресурси, а припаѓаат на  Источниот, 
Скопскиот, Североисточниот и Полошкиот регион, ЗЕЛС организира дводневна обука на тема „Изработка на Правилник 
за организација, Правилник за систематизација на работните места и изработка на Годишен план за соодветна и правична 
застапеност на заедниците во општинската администрација“. Обуката беше реализирана во соработка со Министерството 
за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација на Република Македонија и се одржа на 
петти и шести јули, 2012 година во хотел „Радика“, во Маврово. Одговорните лица од УЧР од  општините од другите четири 
региони, оваа обука ја следеа  во претходниот месец, кога, исто така, беа ангажирани стручните лица од  МИОА и  од Аген-
ција за администрација. 

Преку практични примери, вежби и практична работа, присутните на обуката беа запознаени со потребата од правилна 
изработка на функционална анализа пред пристапување кон креирање на акти за организација и систематизација, како и 
со начините за изработка на акти за организација и систематизација во функција на подобрување на работењето. На крај, 
обуката беше завршена со разгледување на чекорите и потребата од изработка на План за соодветна и правична застапеност 
на заедниците и негова имплементација во согласност со направената функционална анализа. Притоа, учесниците на обу-
ката ги истакнаа и своите проблеми и потреби кои произлегуваат при работењето на овие области, за што стручните лица 
им дадоа дополнителни насоки и сугестии за нивно решавање и ги охрабрија да преземаат свои иницијативи и креативни 
решенија кои ќе им помогнат при реализирањето на обврските од законските решенија. 

Учесниците покажаа голема заинтересираност за темата, но истовремено сугерираа во иднина ваква обука да се орга-
низира и за секретарите во општините, односно градоначалниците со цел изработка на функционална систематизација на 
работни места во  општините. Истите истакнаа дека со адекватно планирање на работните места, за што е потребно да се 
направи анализа најмалку еднаш во текот на една година, ќе се постигне  обезбедување на  ефикасна, ефективна и одговорна 
општинска администрација.

Во периодот септември-октомври оваа година, за учесниците од  овој модул се планира реализација на продолжение на 
обуката, кога ќе се изврши и проверка на стекнатите информации од обуките, преку пополнување на тестови за проверка на 
знаењето од одржаните обуки.

For the representatives of the local authorities who are responsible for human resources, and belong to the East, Skopje, Northeast 
and Polog Region, ZELS organised a two-day training session on “Preparation of a Rulebook on Organisation, Rulebook on System-
atisation of Job Positions and preparation of an Annual Plan on Adequate and Equitable Representation of Ethnic Communities in the 
Municipality Administration”. Th e training was conducted in cooperation with the Ministry of Information Society and Administra-
tion and the Agency for Administration of the Republic of Macedonia, and was held on the 5th and 6th of July 2012 in the Radica 
Hotel, situated in Mavrovo. Th e HR municipality employees from the remaining four regions, participated in such a training session 
in the previous month, when experts from the Ministry of Information Society and Administration and the Agency for Administra-
tion were also engaged.  

Th rough practical examples, exercises and practical work, the persons attending the training were acquainted with the need for 
proper development of functional analysis prior to preparing acts for organisation and systematisation, as well as with the ways of 
drawing up acts for organisation and systematisation aimed at performance improvement.  Finally, the training was completed by 
reviewing the steps and the necessity of making a plan for adequate and equitable representation of ethnic communities and its imple-
mentation in accordance with the created functional analysis. In addition, the participants in the training also stressed their problems 
and needs that arise from their work in these areas, so that the experts gave them additional guidance and suggestions for solving such 
issues and encouraged them to take their own initiatives and creative solutions that will help implement the obligations arising from 
the legal solutions.  

Participants showed great interest in the subject, but also suggested that in the future such training should be organised for the sec-
retaries of the municipalities or mayors in order to create functional systematisation of job positions in municipalities. Th ey indicated 
that with adequate planning of job positions, which requires making an analysis at least once in a year, provision of effi  cient, eff ective 
and responsible municipality administration will be achieved. 

In the period from September to October this year, implementation of training follow-up has been envisaged for the participants 
of this module, when a check up on the information acquired from the training will be conducted by means of completing tests aimed 
at checking  the knowledge obtained though the held training sessions. 

ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА УЧР ОД ОПШТИНИТЕ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ОБУКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕЛС

HR MUNICIPALITY OFFICIALS INTERESTED IN TRAINING 
FOR EMPLOYMENT AND SYSTEMATISATION OF JOB 
POSITIONS ORGANISED BY ZELS



9

Во рамките на ТЕМПУС  програмата, на 10-ти јули, 2012 година, во просториите на ЗЕЛС се одржа состанок на коор-
динаторите од Универзитетот во Сегедин ( Република Унгарија) со претставници од ЗЕЛС. На состанокот беше направена 
ретроспектива на досега спроведените активности, во соработка со Темпус програмата и беа дискутирани активностите за 
следната фаза на проектот. Се дискутираше за позитивните  резултати и можностите за надградување на процесот, врз основа 
на спроведените  трите циклуси на обуки, што ги реализираше ЗЕЛС, на тема: „Користење на локални ресурси за одржлив 
микро-регионален развој во агробизнисот и туризмот во Јужен Балкан“. Обуките ги следеа претставници од општинската ад-
министрација, од  одделенијата за локален економски развој (ЛЕР),  урбанизам и животна средина, од сите општини од земјава 
, при што беше  утврдена цифра од   вкупно 83 учесници. Претставниците од општинската администрација  кои учествуваа на 
сите обуки и се стекнаа со знаење од областа на земјоделството, водостопанството, еко–туризмот, руралниот туризам, добија  
сертификати за посетување на обуката .

Главната цел на обуките е претставниците од локалната власт да добијат значајни информации  за новитетите и можностите 
за позабрзан развој на земјоделството, шумарството и туризмот во нивните општини или региони. Преку добиените сознанија 
тие треба да создаваат стратегиски пристап на локалната власт за забрзан  развојот на овие области, односно за обезбедување 
на адекватни услови за микро -регионалниот развој на  овие области во рамките на својата локална власт и регионот. Обуките 
ги спроведоа истакнати универзитетски професори од нашата земја, од институциите каде  се реализираа  предавањата.

Втората фаза  од реализацијата на  ТЕМПУС  програмата, предвидува пренесување на стекнатите  сознанијата од областа на 
земјоделството, водостопанството, еко-туризмот и руралниот туризам, непосредно и кај самите земјоделци од земјава и други 
заинтересирани лица кои сакаат да развиваат ваков вид на  микро-бизниси. Обуките ќе ги реализираат сертифицираните учес-
ници кои  се стекнаа со знаења кои ги добија од наставата реализирана во првата фаза. 

Имено, обуки беа реализирани од 14 до 18 ноември 2011 година,  на Факултетот за биотехнички науки, на  Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ од Битола, потоа на 7,9,12,13 и 14 декември 2011 година, на Универзитетот на Југоисточна Европа, 
во Тетово и третиот циклус на обуки се одржа од 25 до 27 Јануари 2012 година,  на Земјоделскиот факултет на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

ТЕМПУС програмата поддржува интензивна соработка помеѓу високообразовните институции и градење на капацитети за 
поддршка на социо-економски трансформации од Република Македонија, земјите- членки на ЕУ и земјите од Западен Балкан. 

Within the TEMPUS programme, on 10 July 2012, at the premises of ZELS, the coordinators of the University of Szeged (Hungary) 
held a meeting with representatives from ZELS. At the meeting, a presentation of the activities conducted to date in cooperation with 
the Tempus programme was made and the activities for the next phase of the project were discussed. Th e attendees discussed the posi-
tive outcomes and possibilities for upgrading the process, based on the three cycles of conducted training, which ZELS implemented 
relating to the issue:  “Using Local Resources for Sustainable Micro-Regional Development In Agribusiness and Tourism in Southern 
Balkans”. Th e training sessions were followed by representatives of the municipality administration of the units for local economic 
development (LED), urbanism and environment of all the municipalities in the country, or a total of 83 participants. Th e representa-
tives from the municipality administration who participated in all training sessions and acquired knowledge in the area of agriculture, 
water management, eco-tourism and rural tourism received certifi cates for attending the training.

Th e main objective of the training sessions is that the local government representatives obtain signifi cant information about 
the novelties and opportunities for accelerated development of agriculture, forestry and tourism in their municipalities or regions. 
Th rough the acquired knowledge, they should create a strategic approach of the local government for rapid development of these 
areas, i.e. for providing adequate conditions for micro-regional development of these areas within their local government and region. 
Th e training sessions were conducted by eminent professors from our country, teaching at the institutions where the lectures were 
conducted.

Th e second phase of the implementation of the Tempus programme envisages transfer of the acquired knowledge in the fi eld of 
agriculture, water management, eco-tourism and rural tourism directly to the farmers within the country and other interested parties 
who wish to develop this kind of micro-businesses. Th e training sessions will be implemented by the certifi ed participants who gained 
such knowledge from the lectures conducted in the fi rst phase.  

Namely, the training sessions were held from 14 to 18 Novem-
ber 2011, at the Faculty of Biotechnical Sciences, at the University 
“St. Kliment Ohridski “ in Bitola,  then at 7,9,12,13 and 14 Decem-
ber 2011, at the University of Southeast Europe in Tetovo and the 
third cycle of training was held from 25 to 27 January 2012, at the 
Faculty of Agriculture at the University “ Goce Delchev “ in Stip.

Th e Tempus programme supports intensive cooperation be-
tween higher education institutions and capacity building to sup-
port socio-economic transformations of the Republic of Macedo-
nia, the EU Member States and the Western Balkans countries. 

ПРЕКУ  ТЕМПУС ПРОГРАМА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ 
СЕ СТЕКНАА СО  СЕРТИФИКАТИ „КОРИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛНИ РЕСУРСИ 
ЗА ОДРЖЛИВ МИКРО-РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО АГРОБИЗНИСОТ И 
ТУРИЗМОТ ВО ЈУЖЕН БАЛКАН“ 

THROUGH THE TEMPUS PROGRAMME LOCAL GOVERNMENT 
REPRESENTATIVES HAVE GAINED CERTIFICATES ENTITLED “USING LOCAL 
RESOURCES FOR SUSTAINABLE MICRO-REGIONAL DEVELOPMENT IN 
AGRIBUSINESS AND TOURISM IN SOUTHERN BALKANS” 



Вкупно 21 проект од прекуграничниот регион, со вкупна вредност од 5.349.406,00 евра се одобрени за финансирање, во 
согласност со одлуката на Заедничкиот комитет за следење на програмата, во рамките на втората покана за предлог-проекти 
во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија.  Главната цел на финансира-
ните проекти е да обезбедат можности за заеднички иницијативи и практики за економска соработка и социјална кохезија и 
подобрување на квалитетот на живот во прекуграничниот регион.

 По тој повод,  на 25 јули, 2012 година, во хотелот „Глигоров“ во Струмица, Република Македонија и на 27 јули, 2012 година, во 
хотел „Сандански“ во Сандански, Република Бугарија, беа одржани свечености на  кои  на успешните апликанти им беа врачени 
договорите за  грантовите од вториот  повик за проектни предлози во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработ-
ка, помеѓу  овие две  соседни држави.  Во рамките на церемониите беше одржана и обука за корисниците на договорите на тема 
„Имплементација на проектот“. Свеченостите беа организирани од Заедничкиот технички секретаријат во соработка со глав-
ната дирекција „Управување на територијалната соработка “ при Министерството за регионален развој и јавни работи на Ре-
публика Бугарија (управувачки орган) и Министерство за локална самоуправа на Република Македонија (национален орган). 

Поголем број на општини од пограничниот регион на Македонија активно се вклучија во аплицирањето и  може да се 
пофалат со одобрување на проектот, по што ќе стартува нивна реализација. Општина Македонска Каменица со општина Бе-
лица, добија средства за два проекта во висина од 667. 265,52 евра. Заеднички проект имаат и општина Ново Село со општина 
Сандански од Бугарија, во висина од 499.720,74 евра. Слична сума за инвестициски проекти добија и општините Берово со 
општина Сандански,  општината Крива Паланка со општина Ќустендил, потоа  општина Старо Нагоричане со општина Рила 
и  општина Василево со Струмјани. Нешто помалку средства од европските фондови за инвестиционен проект ќе користат 
општината Босилово со општината Гармен, во висина од 305.499,72 евра, а исто така беше прифатен и проектот на општина 
Босилово со општина Симитли.  И во останатите општини од овој регион  Струмица, Крива Паланка, Пехчево, Куманово, 
Гевгелија, Делчево, Пробиштип, директно или индиректно, преку други институции лоцирани во општината, ќе се слеат 
средства од ИПА програмата за прекугранична соработка, со кои ќе бидат реализирани одредени проекти корисни за  инсти-
туциите и граѓаните од општините од двете земји.

21 projects for the cross-border region, with a total value of EUR 5,349,406.00, were approved for funding, in accordance with the 
decision of the Joint Committee for monitoring of the programme within the second call for project proposals within the IPA Cross-
Border Cooperation Programme for the Republic of Bulgaria and the Republic of Macedonia.  Th e main goal of the funded projects 
is to provide opportunities for joint initiatives and practices for economic cooperation and social cohesion and improving quality of 
life in the cross-border region.

 On that occasion, on 25 July 2012, in the Gligorov Hotel  in Strumica, Republic of Macedonia and on 27 July 2012 in the San-
danski Hotel in Sandanski, Republic of Bulgaria, festivities were held at which the successful applicants were awarded contracts for 
grants from the second call for project proposals under the IPA Cross-Border Cooperation Programme for these two neighbouring 
countries. Within the ceremonies training was also held for the contract benefi ciaries on the subject “Implementation of the project”. 
Festivities were organised by the Joint Technical Secretariat in collaboration with the main Directorate “Management of Territorial 
Cooperation” within the Ministry of Regional Development and Public Aff airs of the Republic of Bulgaria (governing body) and the 
Ministry of Local Self-Government of the Republic of Macedonia (national authority).  

A number of municipalities in the cross-border region of Macedonia were actively involved in applying and can be proud about the 
approval of the project, the implementation of which will follow. Th e Municipality of Makedonska Kamenica with the Municipality of 
Belica received funding for two projects in the amount of the EUR 667.265.52.  Th e Municipality of Novo Selo and the Municipality 
of Sandanski in Bulgaria also have a joint project in the amount of EUR 499,720.74. A similar amount for investment projects was also 
received by the Municipality of Berovo and the Municipality of Sandanski, the Municipality of Kriva Palanka and the Municipality 
of Kyustendil, then the Municipality of Staro Nagoricane and the Municipality of Rila, as well as the Municipality of Vasilevo with 
Strumjani.  A slightly smaller amount from the European funds for investment projects will be used by the Municipality of Bosilovo 
and the Municipality of Garmen in the amount of EUR 305,499.72, and the project of the Municipality of Bosilovo with the Munici-
pality of Simitli was also appoved. In the other municipali-
ties of the region such as: Strumica, Kriva Palanka, Pehcevo, 
Kumanovo, Gevgelija, Delcevo Probistip, directly or indi-
rectly through other institutions located in the municipality 
funds from IPA Cross-Border Cooperation Programme will 
be granted, which will be used for implementation of certain 
projects benefi cial to the institutions and citizens of the mu-
nicipalities of the two countries.

ОПШТИНИТЕ ЌЕ РЕАЛИЗИРААТ ПРОЕКТИ СО СРЕДСТВА 
ОД ИПА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 
ПОМЕЃУ МАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА

MUNICIPALITIES WILL IMPLEMENT PROJECTS FUNDED BY 
THE IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME FOR 
MACEDONIA AND BULGARIA

10
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,,ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВОЗРАСНИ ВО 
ФУНКЦИЈА НА ЛОКАЛНИОТ РАЗВОЈ“

ADULT EDUCATION IN THE FUNCTION 
OF LOCAL DEVELOPMENT

„Образованието за возрасни во функција на локал-
ниот развој “ беше темата на дводневната обука што 
ЗЕЛС, во соработка со ДВВ Интернационал, ја органи-
зира за членовите на Мрежата за образование, составе-
на од одговорните лица за образование од општините. 
Обуката се реализира на трети и четврти јули, 2012 го-
дина, во Маврово и претставува дел од активностите 
за зајакнување на капацитетите на општинската адми-
нистрација, утврдени во Програмата на ЗЕЛС  тренинг 
центарот.

Изборот на темата на обуката беше сугериран преку 
барањата на лицата за образование од одредени опш-
тини, а произлегува од зајакнувањето на активностите 
на општините на полето на развој на локалната еко-
номија и изразената потреба да им излезат во пресрет 
на постојните бизнис капацитети за обезбедување на 
адекватни можности за доквалификација, преквали-
фикација и образување на локалното население, со по-

“Adult Education in the Function of Local Develop-
ment” was the subject of the two-day training session, which 
ZELS, in cooperation with DVV International, organised 
for the members of the Network for Education, composed 
of municipality employees responsible for education. Th e 
training was held on the 3rd and 4th of July 2012, in Ma-
vrovo and is part of the activities aimed at strengthening 
the capacities of municipality administration, determined 
in the ZELS Training Centre’s Programme. 

Th e choice for the subject of the training was suggested 
by the requests of employees responsible for education is-
sues in certain municipalities, and arises from the strength-
ening of municipality activities in the area of development 
of local economy and the expressed necessity to meet the 
existing business capacity needs for provision of adequate 
opportunities for supplementary training, retraining and 
education of the local population, so that it could acquire 
the necessary work skills. In addition, municipalities in 
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требни работни вештини. Но, исто така, општините 
во „потрага“ по нови инвеститори, сè повеќе се со-
очуваат со потребата, не само да обезбедат повол-
ни услови и услуги за инвестирање, туку и да пону-
дат соодветна образовна структура и можности за 
нивна брза и квалитетна образовна адаптација, или 
надградба на работните вештини. Од друга страна 
пак, и во Националната стратегија за образование, 
потенцирана е заложбата на нашата земја за зајакну-
вање на образованието на возрасни и доживотното 
учење, како една од најзначајните форми за обезбе-
дување на континуиран економски развој на една 
држава.

Како резултат на квалитетна взаемна соработка 
меѓу Министерството за образование и ЗЕЛС, на 
обуката учествуваше претставник од Министерството 
за образование, Дана Бишковска. Таа на присутните им 
говореше за Законот за отворени граѓански универзи-
тети за доживотно учење (ОГУДУ), во кој се уредува 
дејноста, управувањето, раководењето, финансирање-
то, надзорот и други прашања, поврзани со работата 
на отворените граѓански универзитети. Овие установи 
се дефинирани како установи кои вршат јавна услуга, 
како дејност од областа на формалното и неформал-
ното образование на млади и возрасни лица. Беше 
објаснето што опфаќа формалното, а што неформал-
ното образование. Средствата за финансирање на овие 
ОГУД, според законот, може да се обезбедат  од соп-
ствени приходи, од основачот, од Буџетот на РМ, како 
и од легати, подароци, донации и други извори. Во  пре-
одните и завршните одредби на овој Закон е утврдено 
дека со денот на неговото влегување во сила, постојни-
те работнички универзитети  продолжуваат да работат  
како отворени граѓански  универзитети  за доживотно 
учење на општините и на градот Скопје. Ако општи-
ните и градот Скопје со одлука не ги преземат,  постој-
ните  работнички и народни универзитети можат да се 
трансформираат во приватни установи, во согласност 
со одредбите за трансформација на јавна установа во 
приватна установа, во согласност со Законот за уста-
новите. Беше истакнато дека досега дел од советите на 
општините, каде има вакви работнички универзитети,  
се изјасниле дека го преземаат основачкото право, а за 
дел, советите се изјасниле негативно или сè уште не до-
неле конечна одлука. 

their search for new investors, are increasingly faced with 
the need not only to provide favourable conditions and 
services for investment, but also to off er an appropriate 
educational structure and opportunities for its prompt and 
quality educational adaptation or upgrading of labor skills. 
On the other hand, the National Strategy for Education 
also stressed the commitment of our country to strengthen 
adult education and lifelong learning, as one of the most 
important forms of ensuring continuous economic devel-
opment of a country. 

 As a result of the quality mutual cooperation between 
the Ministry of Education and ZELS, a representative of 
the Ministry of Education, Ms. Dana Bishkovska, partici-
pated in the training. She spoke about the Law for Open 
Civil Universities for Lifelong Learning (LOCULL), which 
regulates the activity, management, leading, fi nancing, su-
pervision and other issues related to the work of the open 
civil universities. Th ese institutions are defi ned as institu-
tions that perform public service, as an activity in the fi eld 
of formal and informal education of youth and adults. It 
was explained what formal and informal education means.  
Under the Law, the funds for these OCULL, may be pro-
vided from own revenues, by the founder, from the bud-
get of RM, as well as by legates, gift s, donations and other 
sources. In the transitional and fi nal provisions of this Law, 
it is determined that as from the date of entry into force 
thereof the existing workers’ universities shall continue to 
operate as open civil universities for lifelong learning of the 
municipalities and the City of Skopje. If the municipalities 
and City of Skopje do not adopt a decision to take them 

over, the existing workers’ 
and public universities may 
be transformed into private 
institutions, in accordance 
with the provisions for 
transformation of a public 
institution into a private 
institution, pursuant to the 
Law on Institutions. It was 
stated that, so far, some of 
the councils of municipali-
ties where such workers’ 
universities exist, indicated 
that they would take over 
the founding right, and for 
some of them, the councils 
had responded negatively, 
or have not stated their 
opinion yet.  

Th e representative of the 



13

Претставникот од Центарот за  образование на 
возрасни, Маја Коробар, ги запозна присутните  со 
легислативата и стратегиските документи во нашата 
земја, поврзани со системот за образование на возрас-
ни. Беа истакнати препораките  од Програмата за об-
разование на возрасни, наведени во Националната 
програма за развој на образованието во РМ 2005-2015 
година. Потоа, беа изнесени надлежностите на ЕЛС 
(општините) во областа на образование на возрасните, 

утврдени со Законот за образование на возрасни, меѓу 
кои, Советот да врши анализа на потребите на пазарот 
на трудот на локално ниво и да ги искажува согледу-
вањата за потребите до Центарот, установите за обра-
зование и институциите за образование, дека може да 
основа установи за образование на возрасни, да доста-
вува предлози до Центарот за потребите за развој на 
програмите за образование за возрасни, да донесува 
програми за образование на возрасни кои се финан-
сираат од средства на локалната самоуправа, да дос-
тавуваат предлози за уписната политика во образова-
нието на возрасни до МОН. Притоа, присутните беа 
запознаени и со активностите на ЦОВ, со досега доне-
сените законски, подзаконски  и стратегиски акти во 
правец на развивање на образованието на возрасни. 
Притоа, беше посочено дека ЦОВ  подготвил  прирач-
ници за верификација на посебни програми, за лицен-
цирање на установи и институции за образование на 
возрасни и модел за посебна програма за образование 
на возрасни. 

На покана на ДВВ Интернационал, на дел од обу-
ката присуствуваа и директорите на постојните отво-
рени граѓански универзитети за доживотно учење на 
возрасните, кои развија дискусија со претставниците 
од локалните власти за можностите за заедничко меѓу-
себно поддржување и реализација на взаемно корисни 

Centre for Adult Education, Ms. Maja Korobar, acquainted 
the attendees with the legislation and strategic documents 
in our country related to the adult education system. Th e 
recommendations outlined by the Programme for Adult 
Education determined in the 2005-2015 National Pro-
gramme for Development of Education in RM were stated. 
Th en the responsibilities of ELS (municipalities) in the area 
of adult education, established by the Law on Adult Educa-
tion, were stated, including the one that the Council should 

analyse the needs of the labor market at local level 
and should present the fi ndings of the needs to the 
Centre, the education institutions and organisations,  
that it may establish institutions for adult education, 
submit proposals to the Centre relating to the needs 
to develop education programmes for adults, adopt 
programmes for adult education fi nanced by means 
of the local self-government, submit proposals for 
enrollment policy in adult education to the Ministry 
of Education and Science.  In addition,  participants 
were made familiar with the activities of the AEC, 
with the laws, by-laws and strategic acts adopted to 
date in the area of development of adult education. 

Furthermore, it was pointed out that AEC prepared guide-
lines for verifi cation of special programmes for licensing 
institutions and organisations for adult education and a 
model for special programme for adult education. 

Being invited by DVV International, directors of the ex-
isting open civil universities for lifelong learning of adults 
attended a part of the training and developed a discussion 
with the local government representatives on the possi-

bilities for mu-
tual support and 
implementation of 
activities for mu-
tual benefi t. Th ey 
presented the chal-
lenges they have 
been facing and 
expressed the need 
for support from 
the local govern-
ment for the pur-
pose of mutual 
satisfying of needs 
and interests. It 
was also pointed 
out that some mu-
nicipality councils 
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активности. Тие ги изнесоа  предизвиците со кои се со-
очуваат и ја изразија потребата за поддршка од локал-
ната власт, со цел взаемно задоволување на потребите 
и интересите. Притоа, беше истакнато дека одредени 
општински совети веќе донеле одлука за прифаќање 
на основачките права на овие институции, меѓи кои 
е и општина Струмица. Директорот на струмичкиот 
универзитет, Стојан Дончевски говореше зошто е ва-
жно доживотното учење, при што 
изнесе одредени статистички пода-
тоци според кои околу 10% од насе-
лението во РМ се со некомплетирано 
основно образование, а околу 30% 
се без квалификации, односно само 
со основно образование. Тој говоре-
ше и за постапката за преземање на 
основачкото право на работничкиот 
универзитет од страна на општината 
Струмица.

Претставниците од ДВВ Интерна-
ционал, Маја Аврамовска и Билјана 
Мојсовска, ги презентираа   искуства-
та од некои европски земји, особено 
од Република Германија за начинот 
на организирање, финансирање и 
понуда на услуги од страна на отворените граѓански 
универзитети. Беше истакната поддршката што ја дава 
централната власт за отворањето на вакви капацитети, 
но беше потенцирано дека и бизнис секторот и локал-
ната или регионалната власт, исто така, учествуваат со 
средства за активно функционирање на отворените 
граѓански универзитети, чиј број во оваа земја е рела-
тивно голем. Во 2005 година, во оваа земја биле издво-
ени 40 милијарди евра за образование за возрасни, а 
има вкупно 987 народни универзитети, при што самос-
тојни институции за образование на возрасни се околу 
19.000. 

Присутните изразија задоволство од  обуката, при 
што истакнаа и други теми кои им се потребни за зајак-
нување на  активностите во  областа на образованието 
во својата општина. На посебна сесија беа разгледува-
ни актуелните состојби во образованието, каде беше 
потенцирана алармантната состојба за недостаток  на 
средства во блок дотациите за образование. Тие истак-
наа дека неисплатена  едномесечна транша уште повеќе  
ја влошува состојбата и побараа ЗЕЛС интензивно да 
лобира во МОН и Министерството за финансии за  
експресно зголемување на средствата за оваа намена.  

have already adopted a decision to accept the founding 
rights of these institutions, among which is also the munici-
pality of Strumica. Th e Director of the Strumica Univer-
sity, Mr. Stojan Donchevski,  spoke about the importance 
of lifelong learning, presenting some statistical data which 
showed that about 10% of the inhabitants in RM have not 
completed their primary education and about 30% have no 
qualifi cations, i.e. have only completed their primary edu-

cation.  He also spoke about the procedure for taking over 
the founding right of the workers’ university by the Munici-
pality of Strumica. 

Th e representatives of DVV International, Ms. Maja 
Avramovska and Ms. Biljana Mojsovska, presented the 
experiences of some European countries, especially the 
Republic of Germany on the way of organising, fi nancing 
and delivering of services by open civil universities. Th e 
support given by the central government for opening of 
such facilities was stressed, but it was also emphasised that 
the business sector and the local or regional governments 
should also contribute to the funding in order to enable ac-
tive functioning of the open civil universities, the number  
of which is relatively large in this country. In 2005, 40 bil-
lion Euros were allocated in this country for adult educa-
tion and there is a total of 987 national universities, with 
approximately 19.000 independent institutions for adult 
education.  

Th e participants expressed satisfaction with the train-
ing, also emphasising other issues needed for strengthening 
their activities in the fi eld of education in their municipality.  
At a separate session they discussed the current develop-
ments in education, highlighting the alarming situation of 
shortage of funds in block grants for education. Th ey noted 
that the unpaid monthly installment further worsened the 
situation and asked ZELS for intense lobbying with the 
Ministry of Education and Science  and the Ministry of Fi-
nance for urgent increasing of funds for this purpose.   

14
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Министерството за образование и наука до ЗЕЛС достави 
Предлог- уредби за методологии  за блок-дотации за основ-
но и средно образование за 2013 година, со цел изнесување 
на став од страна на локалните власти. ЗЕЛС, по електрон-
ски пат, го испрати Документот  до своите членки и побара 
нивно мислење. Одговор доставија општините: Битола, Стру-
мица, Гостивар, Велес, Јегуновце, Кочани, Тетово, Македонска 
каменица, Кавадарци и Василево,  со интересни предлози за 
дополнувања на формули методологиите.

Општина Битола посочи на првиот критериум -основната 
сума по општина, дека никаде  не е истакнато од кои елемен-
ти се состои основната сума по општина. При тоа предложи 
стриктно да се наведе сумата за бруто платите, со цел да се 
направи реска граница за остатокот од средствата за трошоци 
во образованието. Ова произлегува од  одговорите што МОН 
и ги упатува на оваа општина, во нејзините реакции за недос-
таток на финансиски средства во образованието, каде МОН 
наведува дека  најголем дел од блок-дотациите општините  
ги трошат за бруто плати со математичко докажување дека 
има вишок на вработени во училиштата. Но математичкото 
докажување е произлезено од простата аритметичка опе-
рација: фондот на часови поделен со максималниот број на 
ученици по паралелка. Праксата дава поинаква слика. Затоа 
оваа општина предлага МОН да ја утврди најрационалната 
организација на воспитно -образовниот процес и како основ-
на сума да се утврди бруто плата на вработените  Истакнато 
беше дека критериумот за густина на население е несоодветен 
од причини што има населени места со мала густина и висока  
старосна структура. Наместо овој критериум се предлага кри-
териум должина на линии за превоз на ученици, од најоддале-
ченото место до најблиското училиште, коригирано за бројот 
на ученици кои користат соодветни превозни средства. Беше 
предложено и обврската за финансирање на превозот на уче-
ници во средно образование од различни општини да биде 
на товар на општината од каде доаѓа ученикот, а не каде се 
реализира наставата. Предложено е да стане пракса МОН на-
времено да пристапи со подготвување на  симулации со пока-
затели кои ќе ги презентира пред локалните власти. 

Од општина Струмица беше истакнат предлог за  член 4, 
став 1, дополнително да се утврдат и критериумите: број на 
подрачни училишта, површина на  училишните објекти и 
старост на објектите. Подрачните училишта  најчесто се во 
ридско неразвиени подрачја, со слабо развиена патна инфра-
структура и без јавен превоз, објектите се стари и за нив се 
потребни повеќе средства за загревање, но и за одржување на 
дезинфекција и за подните површи и столаријата, тоалетите, 
почесто варосување поради користењето на печки на дрва. 
За Методологијата за средните училишта се предлагаат како 
дополнителни критериуми : вкупна површина на училишта и 
старост на објектите. 

Од општина Гостивар потенцираат дека нема никакви 
промени во Методологиите и за основно и за средно образо-
вание, во однос на низа претходни години. Укажуваат дека не 
е утврден и објавен СТРАНДАРД ПО УЧЕНИК (не стандард 
за ученички дом) и дека досегашниот начин  на утврдување не 
е воопшто коректен  и логичен бидејќи се определува во зави-
сност од одобрени средства од Буџетот на РМ за 2013. Предла-
гаат стандардот по ученик, да се одреди според растот на тро-
шоците за ученик, кој треба да биде објавен, и  не би можел да 
биде ист  како претходната година, бидејќи има континуирано 

Th e Ministry of Education and Science sent to ZELS a Draft -or-
dinance on the methodologies for block grants for primary and sec-
ondary education for 2013 with the purpose of getting the feedback 
of the local authorities.  ZELS sent the document electronically to all 
members are requested their feedback. Th e following municipalities 
replied: Bitola, Strumica, Gostivar, Veles, Jegunovce, Kochani, Tetovo, 
Makedonska Kamenica, Kavadarci and Vasilevo and they all submit-
ted very interesting suggestions on the supplementing of the method-
ologies with formulas.

Th e Municipality of Bitola emphasized the fi rst criterion- the basic 
sum paid per municipality, and stated that there are no regulations 
defi ning the elements comprising the basic sum of money per munici-
pality. Th e Municipality suggested that the amount of gross salaries 
should be clearly stated in order to have clear boundary as to the rest 
of the funds assigned to cover the costs in the area of education.  Th is 
suggestion is a result of the responses that MES sent to this municipal-
ity as a response to its reactions regarding the lack of fi nancial means in 
the education, and MES stated that the majority of the block grants are 
spent by the municipalities for covering the gross salaries on the basis 
of mathematical proofs that there is excess of employees in schools. 
Such mathematical proofs come from a simple arithmetical operation: 
the number of classes is divided by the maximal number of students 
per class. However, the practice speaks diff erently. Th erefore, this mu-
nicipality suggested that the MES should establish the most rational 
organization of the educational process and the basic amount should 
be composed of the gross salary of the employees. Th e municipality 
also suggested that the criteria of population density is inappropriate 
because there are settlements with low density and high age structure.  
Instead of using this criteria, the municipality suggested relying on 
the criteria of the length of transportation lines of students, from the 
farthest location to the closest school, corrected for the number of stu-
dents that use transportation means.  Th e municipality also suggested 
that the obligation for fi nancing of the transportation of students in 
secondary education from diff erent municipalities to be born by the 
municipality of origin of students and not the municipality where the 
classes are held. Th e municipality has also suggested that MES should 
timely start the preparations of the indicators simulations that it will 
present to the local authorities.  

Th e Municipality of Strumica gave a suggestion related to the Ar-
ticle 4, Paragraph 1, in order to additionally establish the following 
criteria: number of regional school, surface of school buildings and 
the year of construction of the buildings. Th e regional schools are usu-
ally located in hilly underdeveloped areas with poorly developed road 
infrastructure and without public transportation services, the build-
ings are old and more fi nancial means are needed for their heating, but 
also for maintenance and disinfection of the fl oors and the woodwork, 
the toilets, more frequent painting which is indispensable due to usage 
of wood-burning stove for heating.  As to the Methodology for the 
secondary schools, the municipality suggests the following additional 
criteria: total surface of the schools and year of construction. 

Th e Municipality of Gostivar stresses out that there no modi-
fi cations have been made in the Methodologies for elementary and 
secondary education during the last few years. Th e municipality also 
points out that no STANDARD PER STUDENT has been established 
and published (not standard for primary and secondary schools dor-
mitory) and that the manner of establishing the standards applied so 
far is not correct and logical at all because the standard is established 
depending on the funds approved by the Budget for 2013 of the Re-
public of Macedonia. Th e municipality also suggests that the standard 
per student should be established on the basis of the growth of the 

ОПШТИНИТЕ БАРААТ  ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ВО БЛОК-ДОТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИ Е ИЛИ 
ПРОМЕНИ ВО МЕТОДОЛОГИИТЕ 

THE MUNICIPALITIES REQUEST INCREASING OF THE 
FINANCIAL MEANS IN THE BLOCK GRANTS FOR EDUCATION 
OR AMENDING OF THE METHODOLOGIES USED 
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зголемување на цените не само на  енергенсите за греење, туку 
и на другите материјали, како и да биде утврден од страна на 
независна институција (Биро за домаќинство или друга) (а не 
од МОН), со цел добивање на реална вредност на стандардот 
по ученик и истиот да биде објавен. Општина Гостивар по-
сочува дека МОН и ЗЕЛС треба да  изработат Правилник за 
утврдување на критериуми за регулирање на превоз на учени-
ците по општините. Тие укажуваат дека неисплатените сред-
ства за блок дотации за месец декември треба да се исплатат.

Општина Тетово се залага за поголема транспарентност 
во постапката при утврдувањето на методологиите за обра-
зование, со навремена изработка и презентирање на симу-
лации пред локалните власти и ЗЕЛС. Исто така, ја истакну-
ваат нејасноста  врз основа на кои критериуми  се одредува 
основната сума по општина  и се залагаат за нејзино јавно 
објавување. Исто така, се залагаат за транспарентност во од-
редувањето на стандардот по ученик и како ќе се одредува ко-
ефициентот за стручно образование. Општината бара МОН 
да  ги информира сите општини за членовите на Меѓуресор-
ската група, што ги разгледува методологиите , и се залага за 
поголем број на претставници од локалната власт во истата. 

Од општина Кочани во сумата за основно образование за 
ПУо, предлагаат  во коефициентот за густина на население 
реперот да биде, наместо досегашните 100 жители/ на км2 да 
биде 110 жители/ на км2. Предлагаат во ПУо (пондерирани 
ученици во општината) како критериум да се додаде ПрУо 
(број на ученици кои користат превоз над 2 км во основното 
образование) со коефициент 1,5 или коефициент 0,2 за вкуп-
ните километри кои ги поминуваат учениците дневно. Во 
врска со бројот на паралелките во основното образование во 
општината предлагаат  Прл (број на паралелки во основно об-
разование) со коефициент 0,2. Доколку бројот на учениците 
во руралните средини (ПрРс) е помал од 10 ученика по пара-
лелка предлагаат  КПрРс (коефициент на бројот на учениците 
во руралните средини е помал од 10 по паралелка) со коефи-
циент 50. Односно формулата би изгледала вака: ПУо = Уо + 
(Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп + ПрУо х КПрУо + Прл х КПрл 
+ ПрРс х КПрРс) или: Да се издвојат средствата за превоз од 
блок-дотациите во посебна програма, кои Министерството 
за образование ќе ги трансферира кон општините, а тие на-
менски ќе ги користат за превоз на ученици. Распределбата на 
средно образовани е според формулата:БДСо = О + ПУо + С 
ПУо = Уо + Ус х Кс. Сметаат дека е потребно да се додаде ПрУс 
(број на ученици кои користат превоз над 2 км во средното 
образование) со коефициент 5 или коефициент 0,2 за вкуп-
ните километри кои ги поминуваат учениците дневно. Ова се 
предлага да се однесува на резидентни ученици во средното 
образование т.е. оние ученици кои патуваат и учат средно об-
разование во други општини, односно формулата би изгледа-
ла вака: ПУс = Уо + Ус х Кс + ПрУс х КПрУс.

Од општина Василево посочуваат дека БЛОК-ДОТАЦИ-
ИТЕ ТРЕБА ДА СЕ ЗГОЛЕМАТ и укажуваат дека тие не се 
засноваат на реалните трошоци направени во образование-
то. Предлагаат, во рамките на истата предлог–уредба утврду-
вањето на долен и горен праг при пресметката на блок дота-
циите, да се утврди ист праг за основно образование за сите 
општини. Повторно посочуваат дека во  пресметката на тро-
шоци на наменски дотации за превоз на децата и за загревање 
на училиштата, никогаш не се добиени реалните трошоци, 
особено што не се зема во предвид континуираниот тренд 
на зголемување на енергенсите за превоз и греење. Од оваа 
општина укажуваат дека во критериумите треба да се пред-
види и еден корективен фактор и нагласуваат дека се иззе-
мени средствата кои општините ги плаќаат за дезинфекција, 
дератизација, дезинсекција, санитарни прегледи, анализи на 
исправност на водата, полнење на противпожарни апарати, 
осигурување на објекти и опрема и друго

И општина Велес смета дека Методологијата треба да се 
изготвуваат врз основа на утврден СТАНДАРД по ученик, кое 
ќе го извршува независно тело, за да може реалните трошо-
ци по ученик да одговараат на средствата што ги определува 
Министерството за финансии. Предлагаат при изготвување 
на Методологијата да се земе во предвид: просторните   ка-
пацитети (старост) на училишните објекти, двосменско или 
тросменско работење на училиштето, диверзификација на 
подрачните училишта, состојбата со топловодните системи 
и видот на енергенсот, порастот на цените на енергенсите и 
останатите влезни трошоци. 

costs per student which should be published and it may not be the 
same as the previous year, since there is continuous increasing of the 
prices not only of the heating, but also the prices of other materials, 
and it also suggests the standard to be established by an independent 
institution (Housing Offi  ce or other institution) (not by MES), in or-
der to get the objective value of the standard per student and publish 
such standard.   Th e municipality of Gostivar points out that MES and 
ZELS should prepare Rulebook on the establishing of the criteria regu-
lating the transportation of students to and from diff erent municipali-
ties. It also points out that the fi nances from the block grants for De-
cember that have not been paid yet should be paid as soon as possible.

Th e municipality of Tetovo advocates for higher level of transpar-
ency in the procedure of establishing the methodologies in the area 
of education, accompanied with timely preparation and presentation 
of the simulations to the local authorities and ZELS.  In addition, the 
municipality emphasizes the lack of clear presentation of the basis on 
which the criteria for the basic amount per municipality is established 
and requests its publication. Moreover, the municipality advocates for 
transparency in the procedure of establishing the standard per stu-
dent and in the manner of establishing the coeffi  cient for vocational 
education.  Th e municipality requests from MES to inform all mu-
nicipalities on the members of the Inter-Departmental Group which 
is responsible for the methodologies and advocates for higher number 
of representatives of local authorities in this Group. 

Th e Municipality of Kochani suggests that concerning the sum 
for primary education for PUo, in the coeffi  cient for the density of 
population, instead of the current benchmark of 100 inhabitants/km2, 
the benchmark should be modifi ed and should be 110 inhabitamts/
km2. Th e municipality also suggests that in the PrUo (Weighed Stu-
dents in Municipalities) to add another criterion called TSm (number 
of students using transportation for more than 2 km in the primary 
education) with coeffi  cient 1.5 of coeffi  cient 0.2 for the total number 
of kilometers that students pass daily. As to the number of classes 
in the primary education, the municipality suggests Prl (number of 
classes in the primary education) with coeffi  cient 0.2. If the number 
of students in rural areas (PrRs) is lower than 10 students per class, 
then the municipality suggests KRpRs (coeffi  cient of the number of 
students in rural areas is lower than 10 per class) with coeffi  cient 50. 
Th e suggested formula would look like this:  PUo= Uo+(Uo x Kr + 
Up x Kp + Upp x Kpp + PrUo x KPrUo + Prl x KPrl + PrRs x KPrRs) 
or: To separate the funds for transportation from the block grants in a 
special program that the Ministry of Education would transfer to the 
municipalities and they would use such funds exclusively for students’ 
transportation. Th e distribution in the secondary education would be 
made according to the formula: BDSo=O+PUo+S PUo = Uo + Us x 
Ks. Th e municipality also considers that the PrUs (the number of stu-
dents using transportation for more than 2 km in the secondary edu-
cation) with coeffi  cient 5 or coeffi  cient 0.2 for the total kilometers that 
the students pass daily. Th e municipality suggests that this should refer 
to residential students in the secondary education, that is, the students 
that travel and attend secondary education in other municipalities. 
Th e formula would look like this: PUs= Uo+UsxKs+PrUsxKPrUs.

Th e Municipality of Vasilevo suggests that the BLOCK GRANTS 
SHOULD BE INCREASED and it points out that the block grants are 
not based on the actual costs incurred in the education. Th e munici-
pality suggests that within the framework of the draft -ordinance for 
establishment of the lower and the upper threshold upon the calcula-
tion of the block grants it should be established the same threshold for 
the primary education for all municipalities. Th e municipality points 
out that in the calculation of costs for the grants for transportation of 
students and heating of schools, the actual costs have never been es-
tablished, because the continuous trend of increasing of the price of oil 
for transportation and heating has not been taken into consideration. 
Th is municipality points out that the criteria should also envisage one 
corrective factor and it stresses out that the funds that the munici-
palities spend on disinfection, disinsection, deratisation, sanitary ex-
aminations, analysis of the state of potable water, maintenance of fi re 
extinguishers, insurance of the buildings and the equipment etc. are 
not included.   

Th e Municipality of Veles considers that the Methodology should 
be prepare on the basis of the established STANDARD per student 
which will be done by an independent body in order for the actual 
costs per student match the funds allocated by the Ministry of Fi-
nance. Th e municipality suggests that the Methodology should take 
into consideration the following: the spatial capacities (the year of 
construction) of schools, manner of operation of the schools in two 
or three shift s, diversifi cation of regional schools, the state of the hot 
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Општина Јегуновце укажува дека немаат целосно инфор-
мации по однос на формулата за распределба на средства од 
блок-дотациите. Предлагаат СЕГАШНИТЕ ДОТАЦИИ ДА СЕ 
ЗГОЛЕМАТ ЗА 30%. Исто така при утврдувањето на крите-
риумите да се земат во предвид: бројот на подрачните учи-
лишта, кои најчесто имаат  мал број на ученици, а потреба од 
соодветен број на наставници за секој предмет, потоа да се 
утврди ОБЈЕКТИВЕН стандард по ученик, со специфициран 
износ, да се земе во предвид инфраструктурата на училишта-
та ( стари прозори-го  зголемуваат трошок за греење....) како 
и географската поставеност (ридско–планински училишта), а 
не само густина на населеност.

И од Општина  Кавадарци укажуваат дека е потребно  во 
формулата да се додаде дополнителен критериум: корисна по-
вршина, а не само бројот на ученици. Ова е особено важно за 
училишта во руралните средини каде не е овозможена опти-
мизација на училишната мрежа и средните стручни училишта 
во кои има паралелки кои се отворени во согласност со потре-
бите на пазарот на трудот а се со помал број на ученици. Тие 
посочуваат дека кога Бирото за развој и Министерството за 
образование и наука го променуваат наставниот план и про-
грама во поглед на воведување на нови наставни предмети, 
потребно е МОН да ги планира и средства за вработување на 
новиот наставен кадар. За намалување на сегашниот недос-
таток на средства за превоз на учениците, предлагаат  да се 
направи категоризација на теренот за превоз, утврдување на 
цена според категорија  доделување на средства  по утврдена 
километража за превоз на учениците. Беше побарано во фор-
мулата да се вметнат и средствата за исплатите за пензиска 
отпремнина и посмртнина за работник или негов член на се-
мејството, (преку МОН), бидејќи платите на вработените се 
надлежност на МОН (согласно член 163 од ЗОО), по тој случај 
и  исплатата на отпремнината треба да ја доделува МОН, а не 
општината .

Од општина Штип предлагаат општините што имаат уче-
ници кои посетуваат училишта во други општини, самите да 
го организираат превозот на истите и за тоа да добијат по-
голема блок-дотација. Исто така укажуваат дека е неопход-
но МОН да обезбеди повисок износ на блок-дотациите, или 
пак, во формулите да се утврди коефициентот (пондер) со 
кој општините во чии училишта учат поголем број на деца од 
други општини, да добиваат повеќе средства во блок-дотаци-
ите за превоз на овие ученици. 

water systems and the type of fuel used for heating, the increasing of 
the price of fuels and other costs. 

Th e Municipality of Jegunovce points out that the municipality 
does not have the complete information on the formula used for al-
location of the funds from the block grants. Th e municipality suggests 
that the CURRENT GRANTS SHOULD BE INCREASED FOR 30%. 
In addition, the following items should be taken into consideration 
upon the defi ning of the criteria: the number of regional schools that 
have the least number of students and if needed, the number of teach-
ers per subject, then establishing of OBJECTIVE standard per student 
with specifi ed amount, the infrastructure of the schools should also 
be taken into consideration (old windows increase heating costs...), 
as well as the geographical location (hilly and mountain schools), and 
not only the density of population.

Th e Municipality of Kavadarci suggests that additional criterion 
should be added into the formula:  useful surface and not only the 
number of students. Th is is especially important for the schools locat-
ed in rural areas where the optimization of the school network has not 
been yet provided, as well as in the secondary schools where classes 
have been opened in accordance with the needs of the labor market, 
but have fewer students. Th e municipality points out that when the 
Bureau for Development of Education and the Ministry of Education 
and Science modify the curriculum and program with the purpose of 
introduction of new subjects, it is necessary for the MES to plan funds 
for employment of new teaching staff . In order to reduce the current 
lack of funds for transportation of students, the municipality suggests 
to make a categorization of the transportation terrain, establishment 
of price according to category, and allocation of funds on the basis 
of the number of kilometers of transportation.  Th e municipality also 
suggested that the formula should also include the funds for payment 
of pension severance payment and death related benefi ts for employee 
of his/her member of the family (trough the MES), since the salaries 
of the employees are within the competence of MES (pursuant to the 
Article 163 from the Law of Obligations), so in such case the payment 
of death benefi ts should be done by MES, not by municipalities.

Th e Municipality of Shtip suggests the municipalities that have 
students attending schools in other municipalities should be able to 
organize the transportation by themselves and get higher block grants.  
Moreover, the municipality points out that it is indispensable for MES 
to provide higher amount of the block grants or establish the coef-
fi cient in the formulas (weight) with which the municipalities whose 
schools are attended by higher number of children from other munici-
palities can get higher funds from the block grants for transportation 
of these students.  

ЗЕЛС тренинг центарот во својата Годишна програма за регионални обуки за претставниците на општинската администра-
ција, предвиде  активности за зајакнување на капацитетите и за лицата за односи со јавноста, од  општините    ( ПР лица). Во 
рамките на оваа програма, на 12 и 13 јули, 2012 година, во хотел „Радика“,  во Маврово ( Леуново) ЗЕЛС  реализира обука со 
тема „Интеграција на маркетингот во односите со јавноста“. Изборот на темата произлезе од барањата што лицата одговорни 
за односи со јавноста ги упатија до ЗЕЛС. Обуката имаше за цел на лицата одговорни за односи со јавноста  во општините да 
им обезбеди теоретски и практични познавања, применливи во секојдневното исполнување на работните задачи.

Присутните имаа можност да ги следат презентациите од ангажираните експерти, М-р Славица Биљарска - Мирчески од 
„Еволвинг“ и Проф. Ленче Петреска, од „Европскиот универзитет“,  од Скопје. Тие говореа  за посочените теми: ,,Основи на 
маркетингот и поврзаноста со медиумите”, ,,Развој на маркетинг-стратегија на општината”, потоа „ Насочување на маркетин-
гот кон остварување на општинските стратегии (особено стратегијата за односи со јавноста)  и за „Улогата на маркетингот во 
подобрување на задоволството на корисниците на услугите“. Во интерактивниот пристап на обуката, ПР лицата од општините  
и практично работеа на СВОТ анализа за интегрирање на маркетинг во активностите што ги реализираат општините, а кои 
се од областа на односите со јавноста. Присутните добија  основни  сознанија за улогата на маркетингот и неговата примена 
во зајакнувањето на улогата на односите во јавноста во општината. Исто така,  беа презентирани начините на подготвување 
на одредени алатки, како што се медиа планот и прес-клипингот, а се говореше и за значењето на евалуацијата со цел, преку 
утврдување на пропустите и слабите страни, да се дојде до најадекватна понуда на квалитетни услуги  на општината за своите 
граѓани. 

Клучот на ефикасната  и ефективната комуникација на локалната самоуправа со своите граѓани, но и со пошироката јав-
ност е во однапред планирани и стратегиски поставени насоки, кои ќе ù обезбедат разбирање и поддршка за активностите и ќе  
предизвикаат задоволство кај јавноста од работата на општинската администрација. Оттука, практикувањето на маркетингот, 
кој има за цел задоволување на поединечни или заеднички  потреби на целната јавност и на односите со јавноста, како процес 
на стратегиска комуникација, е од особена важност за остварување на планираните цели на општината.

Во првата сесија, од вкупно четири,   беше потенцирано значењето на општествената одговорност, како столб за одржлив 
развој на општината, а беше нагласена и потребата од создавање на  локален и регионален идентитет на општината. Стана збор 
и за промоцијата, како дел од  маркетинг-миксот и можностите за интеграција на огласувањето, односите со јавност, персонал-

,,ИНТЕГРАЦИЈА НА МАРКЕТИНГОТ И ОДНОСИТЕ СО 
ЈАВНОСТА ВО  ЛОКАЛНАТА  ВЛАСТ“ 
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ната продажба и директниот маркетинг при 
промовирање на активностите и плановите на 
локалната самоуправа. Беше посветено вни-
мание на комуникацијата на локалната власт 
со граѓаните во насока на градење на имиџ 
на општината. Внимание предизвика сесија 
посветена на насочувањето на маркетингот 
во остварување на општинските стратегии, 
особено онаа за односи со јавноста. Беше реа-
лизирана и практична вежба за развивање на 
маркетинг планови. Планирањето на времето 
и каналите кои ќе се употребат со цел една по-
рака ефикасно и ефективно да се пренесе до 
целната јавност е особено значајно во секоја 
одржлива и исплатлива маркетинг комуни-
кација за што, исто така, се говореше на обу-
ката. Се дискутираше и за прес–клипингот, 
како алатка за мониторинг на медиумите, а 
беше потенцирана потребата од евалвацијата 
на испорачаните медиа планови.

Присутните истакнаа  задоволство од темата, при што ја посочија потребата од разработка на нови теми, преку кои ќе ги  
подобрат своите капацитети во извршувањето на работните обврски, а пред сè ќе обезбедат поголема транспарентност на 

својата општина и поквалитет-
но информирање на граѓаните 
и целата јавност за работата на 
општината.

На крајот на обуката учес-
ниците пополнуваа и тест, 
преку кој се следи степенот на 
стекнатите знаења,  а чии ре-
зултати се испраќаат до градо-
началникот на секоја општина 
од каде имало присутен прет-
ставник.  

Th e ZELS Training Centre, in its annual programme of regional training sessions for representatives of municipality administration, also envisaged 
activities aimed at strengthening the capacities of municipality employees responsible for public relations (PR persons). Within this programme, on 
the 12th and 13th of July 2012, in the Radica Hotel, situated in Mavrovo (Leunovo), ZELS implemented a training session entitled “Integration of Mar-
keting in Public Relations.” Th is subject was chosen due to the requests submitted to ZELS by the employees responsible for public relations. Th e training 
was aimed at providing theoretical and practical knowledge to the persons in charge of public relations, applicable in the daily fulfi lment of their tasks. 
Th e persons present were able to follow the presentations by the engaged experts, MA Slavica Biljarska- Mircheski from Evolving and the Professor 
Lence Petreska from the European University in Skopje. Th ey spoke on the selected subjects: ”Fundaments of Marketing and its Relations to Media”,  
“Development of a Municipality Marketing Strategy“,  also, “Directing Marketing towards the Achievement of Municipality Strategies” (especially 
the strategy for public relations) and   “Th e Role of Marketing in Improving Customer Satisfaction from Services”. Within the interactive segment of 
the training, the municipality PR persons also worked practically on a SWOT analysis for the integration of marketing in the activities implemented 
by the municipalities, which are in the fi eld of public relations.  Participants received basic knowledge about the role of marketing and its applica-
tion in strengthening the role of public relations in the municipality.  Th e ways of preparing certain tools, such as media plan and press-clipping, 
were also presented and the importance of evaluation was discussed, in order to achieve most adequate supply of quality municipality services for 
the citizens, by determining the fl aws and weaknesses.  

Th e key to effi  cient and eff ective communication of the local self-government with its citizens, as well as with the general public, is in previously 
planned and determined strategic directions that will provide understanding and support to its activities and will cause public satisfaction with the 
work of municipality administration. Hence, the utilisation of marketing, which aims to satisfy individual or collective needs of the target audience 

INTEGRATION OF MARKETING AND PUBLIC RELATIONS 
IN LOCAL GOVERNMENT  
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and public relations, as a process of strategic commu-
nication, is essential for achieving the municipality 
objectives.

In the fi rst, out of four sessions, the importance 
of social responsibility was emphasised, as a pillar 
for sustainable development of the municipality and 
the need for creation of local and regional identity 
of the municipality was also stressed. Th e promotion, 
as part of the marketing-mix and opportunities for 
integration of advertising, public relations, personal 
sale and direct marketing in promoting the activities 
and plans of the local self-governments, was also dis-
cussed. Attention was dedicated to the communica-
tion of the local government with its citizens in terms 
of building the municipality image. Th e session dedi-
cated to guiding marketing towards achievement of 
municipality strategies, especially the one on public 
relations caused particular attention. A practical ex-
ercise on development of marketing plans was also 
conducted. Th e planning of time and channels that 

will be used so that one message can be effi  ciently and eff ectively con-
veyed to the target audience, is particularly important in any sustain-
able and profi table marketing communication. Th is was also discussed 
during the training. Th e press clipping, as a tool for monitoring the 
media, was explained and the necessity of evaluating the delivered me-
dia plans was emphasised.

Participants expressed their satisfaction with the subject, whereby 
they indicated a need for development of new topics that will strengthen 
their capacities in performing their duties, and particularly will ensure 
greater transparency in their municipality, as well as improved inform-
ing of citizens and the overall public on the municipality performance.   

Aft er the training session, the participants also completed a test, 
used to monitor the level of the acquired knowledge and the results of 
those tests were submitted to the Mayor of each municipality that had 
a representative present.  

ЗЕЛС  НАПРАВИ АНАЛИЗА 
НА ПР АКТИВНОСТИТЕ 
ВО ОПШТИНИТЕ

ZELS CREATED AN 
ANALYSIS OF MUNICIPALITY 
PR ACTIVITIES

По успешно спроведената анализа   на ЗЕЛС  ,,Ефектите од 
економската финансиска криза врз општините“ ,  со која беа ма-
пирани  областите на влијание  од кризата врз финансиската со-
стојба на  локалните власти и чии податоци беа презентирани и 
од некои медиуми , ЗЕЛС се нафати на реализација на уште една 
анализа, посветена на состојбата со односите со јавност (ПР) во 
општините. За да ја процени ситуацијата со ПР во општините, 
ЗЕЛС спроведе анкета помеѓу своите членови во мај и јуни 2012 
година. Целта на анкетата беше да се обезбедат информации за 
моменталните ПР ресурси на општините и активностите како 
и користењето на ПР каналите. Како резултат, 58 општини (или 
68,2% од целната популација) обезбедија вредни информации за 
тековниот статус со ПР во нивните општини. 

Оваа студија за ПР во македонските општини е дел од конти-
нуираните напори на ЗЕЛС да го услужи своето членство со ин-
формации од истражување спроведено според најдобрите прак-
тики, информации кои се корисни за неговото членство и уште 
повеќе информации кои ќе му помогнат на ЗЕЛС понатаму да ги 
поддржува општините со постоечки, дополнителни, подобро на-
сочени услуги и иницијативи. На пример, недостатокот на обу-
ки за ПР е втора најчесто споменувана пречка за ПР напорите 
(57,9%) по недоволните финансиски средства (66,7%), но е далеку 
најспоменувана услуга која ЗЕЛС може да ја обезбеди за своите 
членови за да ги подобри нивните ПР активности (89,7%), додека 
брошурите, прирачниците и добрите практики се најдоа на вто-
рото место (70,7%), на третото место се најдоа терковите кои се 
готови за користење (46,6%). ЗЕЛС со веќе постоечките ресурси, 
како ЗЕЛС тренинг центарот и пристапот до голема база на пода-

Aft er the successfully conducted analysis of ZELS entitled “Ef-
fects  of the Economic and Financial Crisis on Municipalities”, 
which mapped areas of impact of the crisis on the fi nancial position 
of local authorities and the data of which were also presented by 
some of the media, ZELS agreed to conduct another analysis, dedi-
cated to the state of public relations (PR) in the municipalities. In 
order to assess the situation relating to PR in municipalities ZELS 
conducted a survey among its members in May and June 2012. Th e 
purpose of the survey was to provide information on the current PR 
resources and activities of municipalities and the use of PR chan-
nels.  As a result, 58 municipalities (or 68.2% of the target popula-
tion) provided valuable information about the current PR status of 
their municipalities. 

Th is study of PR in Macedonian municipalities is a part of the 
ongoing eff orts of ZELS to serve its members with information from 
research conducted under best practices, information that is useful 
for its members and what is more, information that will help ZELS 
to continue its support to municipalities with existing, additional, 
better targeted services and initiatives.  For example, the lack of PR 
training is the second most frequently mentioned barrier to PR ef-
forts (57.9%), aft er the insuffi  cient funds (66.7%), but is by far the 
most mentioned service that ZELS can provide for its members to 
improve their PR activities (89.7%), while brochures, manuals and 
best practices were found in second place (70.7%), the third place 
was for ready-to-use templates (46.6%).  ZELS, utilising its existing 
resources, such as the ZELS Training Centre and the access to the 
large expert database,  is ready to meet this request.

It is a fact that PR is important for municipalities. Elected by citi-



20

Извештајот на ЗЕЛС,  ,,Ефектите од економската и финан-
сиска криза врз општините“,  во  вториот дел ги анализира изне-
сените очекувања од страна на општините, за видот и обликот 
на поддршката што  сакаат да им ја пружи ЗЕЛС со цел  зајак-
нување на  локалната власт и унапредување на процесот на де-
централизацијата. Со оглед на темата на извештајот, ,,Ефектите 
од светската економска и финансиска криза врз општините“, 
локалните власти беа запрашани за посочување на конкретни 
предлози кон ЗЕЛС во правец на нејзиното лобирање кон цен-
тралната власт. Прашалници беа доставени до сите општини, а 
ЗЕЛС доби 49 одговорени, односно одговорија 58 % од локални-
те власти. Податоците се класифицирани во неколку категории: 
зголемување на приходите, навремено и целосно префрлање на 

 Th e Report of ZELS, “Eff ects of the Economic and Financial 
Crisis on the Municipalities”, in its second part, analyses the stat-
ed expectations by the municipalities, the type and form of the 
support they want ZELS to provide so as to enable the strength-
ening of the local authority and promotion of the decentralisa-
tion process. Taking into consideration the topic of the Report 
“Eff ects of the Economic and Financial Crisis on the Municipali-
ties”, the local authorities were asked to point out specifi c propos-
als to ZELS in reference with its lobbying with the central au-
thority. Questionnaires were submitted to all municipalities, and 
ZELS received 49 answered questionnaires, that is, 58% response 
of the local authorites. Th e data were classifi ed in several catego-
ries: increase in income, timely and full transfer of funds, lobby-

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ЗАФАЌАЊЕТО ОД ДДВ 
И ПЕРСОНАЛНИОТ 
ДАНОК- ПРИОРИТЕТИ ВО 
ЛОБИРАЊЕТО НА ЗЕЛС 

INCREASE IN THE VAT AND 
PERSONAL TAX COLLECTION 
– PRIORITIES OF THE ZELS 
LOBBYING 

zens, local authorities should communicate regularly with citizens 
in a way that they will reach out to as many of them for diff erent rea-
sons, whether it is for accountability, security, awareness, promotion 
or image. Th erefore, most municipalities (77.6%) have recognised 
this fact by having appointed a PR employee.

However, while most of the municipalities indicated that PR ac-
tivities today have increased in comparison to the levels  seven, fi ve 
and two years ago (95%, 85% and 75%), the trend refl ected in these 
percentages shows that the increase in PR activities has gradually 
reduced with a 20 percent diff erence between today versus the time 
period seven years ago and 10 percent versus two years ago.  

Th e analysis showed that the majority of PR employees had at-
tended PR training (67%). To understand their experience by pro-
viding PR coverage, municipalities were asked which media they 
use to convey their message to the public. Th e vast majority of 94.7% 
use the Internet, next is television with 86%, followed by newspa-
pers 77.2%, radio 68.4% and new social media 64.9% . Billboards are 
used only by 33% of the municipalities. 

Municipalities that have provided coverage in the media men-
tioned above were asked to rate the easiness or diffi  culty of provid-
ing coverage in such media. Th e majority of municipalities believe 
that providing coverage by the internet is the easiest, while it is 
the hardest by billboards. 77.8% of the municipalities considered 
that the Internet is very easy to use, followed by new social media 
(61.4%), radio (51%) and television (35.4%). Newspapers are very 
easy to use for only 30.2% of the participants while billboards are 
very easy for only 26.3%.

When asked which media they publish, most municipalities (71 
.9%) stated that they publish brochures, while 57.9% publish reports 
and 50.9% newspapers.

In terms of training that municipalities would like ZELS to orga-
nise in the future, a large number of municipalities (14) would like 
to receive training on how to attract media attention, how to com-
municate with the media, promoting the activities of municipalities 
in the media and media tools.

Th e following category (11) were the municipalities that had 
complaints regarding the format of the training that they would like 
to receive. Firstly, they wish training to be delivered by experienced 
and renowned trainers.  Secondly, training should be interactive 
and focused more on practical PR aspects.  Th irdly, they would like 
to see specifi c examples, ready-to-use templates and obtain profes-
sional literature in this fi eld.  Finally, they would like training where 
media representatives would be present, in order to ensure exchange 
of experiences. 

тоци за експерти, е спремен да излезе во пресрет на ова барање.
Факт е дека ПР-от е значаен за општините. Избрани од граѓа-

ните, локалните власти треба да комуницираат со граѓаните ре-
довно на начин на кој тие ќе допрат до што повеќе од нив и за 
различни причини, било тоа да е поради отчетност, сигурност, 
свесност, промоција или имиџ. Затоа, најголем дел од општините 
(77,6%) го имаат препознаено овој факт со тоа што имаат назна-
чено ПР лице.

Сепак, додека повеќето од општините укажаа дека ПР актив-
ностите денес се имаат зголемено во споредба со нивоата пред 
седум, пет и две години (95%, 85% и 75%), трендот кој се рефлек-
тира во тие проценти покажува дека зголемувањето на ПР ак-
тивностите со време се намалува, со 20 проценти разлика помеѓу 
денес наспроти периодот пред седум години и 10 наспроти пери-
одот пред две години . 

Анализата  покажа дека мнозинство од ПР лицата имаа по-
сетено ПР обука (67%). За да се разбере нивното искуство со 
обезбедување на ПР покривање, општините беа прашани кои 
медиуми тие ги користат за да ја пренесат нивната порака до јав-
носта. Големо мнозинство 94,7% го користат интернетот, следна 
е телевизијата со 86%, следена од весниците 77,2%, радиото 68,4% 
и новите социјални медиуми 64,9%. Билбордите се користат само 
од 33% од општините. 

Општините кои имаат обезбедено покривање во медиумите 
наведени погоре беа замолени да ја рангираат леснотијата или 
тежината на обезбедување покривање во тие медиуми. Мнозин-
ството од општините сметаат дека обезбедување на покритие 
преку интернет е најлесно, додека преку билборди е најтешко. 
77,8% од општините сметаат дека интернетот е многу лесен за 
употреба, потоа следуваат новите социјални медиуми (61,4%), 
радиото (51%) и телевизијата (35,4%). Весниците се многу лесни 
за употреба за само 30,2% од учесниците додека билбордите се 
многу лесни само за 26,3%.

Кога беа прашани кои медиуми тие ги издаваат, повеќето 
општини (71,.9%) се изјаснија дека тие објавуваат брошури, доде-
ка 57,9% објавуваат извештаи и 50,9% весници.

Во поглед на обуките кои општините би сакале ЗЕЛС да ги 
организира во иднина, голем број на општини (14) сакаат обу-
ка за тоа како да го привлечат вниманието на медиумите, како 
да комуницираат со медиумите, промоција на активностите на 
општините во медиумите и медиумски алатки.

Следната категорија (11) беа општините кои имаа забелеш-
ки во поглед на форматот на обуката која тие ја сакаат. Најпрво, 
тие сакаат обуките да бидат испорачани од страна на искусни и 
познати обучувачи. Второ, обуките треба да бидат интерактивни 
и фокусирани повеќе на практичните аспекти на ПР. Трето, тие 
би сакале да видат конкретни примери, теркови кои се готови за 
користење и да добијат стручна литература од ова поле. На крај, 
тие би сакале обуки каде претставниците на медиумите ќе бидат 
присутни со цел да обезбедат размена на искуства. 
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средствата, лобирање, блокирани општини,  предизвици со бан-
ките, прашања поврзани со ЕВН, кофинансирање и друго.

Најголем процент, или 65% од општините кои испратија од-
говор, навеле дека ЗЕЛС треба да превземе активности со кои 
ќе им обезбеди на општините да добијат поголем прилив на 
средства од Буџетот на Република Македонија, по различни ос-
нови. Во повеќе од половината од добиените одговори (53%)  е 
потенцирано дека овие активности ЗЕЛС треба да ги насочи кон 
зголемување на процентот од зафаќањето од  ДДВ, во полза на 
локалната власт, а во осум одговори е посочена потребата и од 
зголемување на процентот од персоналниот данок, со цел обез-
бедување на поголема финансиската самостојност на општини-
те. Две општини, пак, наведуваат дека персоналниот данок треба 
во целост да се отстапи на општините како изворен приход. Од 
14 општини, има насоки, ЗЕЛС своето лобирање поинтензивно 
да го насочува кон зголемување на блок дотациите за извршу-
вање на делегираните надлежности. Посебно се истакнува пот-
ребата од зголемување на дотациите за образованието, а шест 
општини сметаат дека треба да се зголемат капиталните дота-
ции, четири општини конкретно посочуваат потреба од зголе-
мување на делот на средства од Агенцијата за државни патишта, 
а две општини истакнуваат дека заложбите на ЗЕЛС треба да би-
дат за обезбедување на одреден процент од концесиите од земјо-
делско земјиште кој треба да биде распределен за општината на 
чија територија се реализира концесијата. Дванаесет општини 
ја нагласија потребата за поинтензивни интервенции од страна 
на ЗЕЛС кон Владата на РМ за навремено и целосно трансфе-
рирање на блок дотациите и средствата од ДДВ до општините. 
Речиси третина од одговорите, односно 14 општини укажуваат 
дека ЗЕЛС е чадор организација на сите локални власти која тре-
ба да стави поинтензивен акцент на лобирањето насочено кон 
централната власт, во правец на заштита на општините. При 
тоа се истакнува улогата на ЗЕЛС во  иницирање на  законски 
предлози или измени во закони кои допираат одредби поврзани 
со надлежностите на локалната власт, особено кога се нудат за-
конски решенија со кои се намалуваат општинските приходите, 
во случајот со Законот за комунални такси и Законот за админи-
стративни такси. Три општини посочуваат дека лобирањето и 
преговорите на ЗЕЛС треба да се насочат кон Министерството 
за финансии. Една од нив  наведува конкретни предлози при ло-
бирањето кон ова министерство, односно да им се  овозможи на 
општините да земат заем со поволни услови, како и да се обезбе-
дат полесни процедури за согласности за кредит, а друга општи-
на, пак, нагласува дека треба да се  обврзе министерство да ги 
исполнува коректно своите законски обврски согласно Законот 
за финансирање на општините. За обезбедување на поддршка на 
општините за полесно справување со ефектите од економска-
та и финансиска криза, четири општини истакнале дека би им 
помогнала поддршката на ЗЕЛС околу деблокирање на нивните 
сметки. При тоа една од нив наведува дека е потребно да се из-
најде решение за одложено плаќање на долговите на општините 
кои се блокирани подолг временски период и дека треба да се 
издејствува отпис на каматата на долгот за кој се блокирани, а 
друга општина бара  поголемо инволвирање на ЗЕЛС при обез-
бедувањето на одобрување на позајмица од  републичкиот буџет 
за деблокада на сметката. Одреден број на општини сметаат дека 
ЗЕЛС би можел да лобира за обезбедување на поволни услови 
за задолжување на општините во комерцијалните банки. Дол-
говите за струја кон ЕВН,  исто така, се оптеретување за некои 
општини, па две општини во своите предлагаат да се подготви 
специјална Комисија при ЗЕЛС, заедно со Државниот завод за 
ревизија и со Министерството за економија, која би направила 
контрола на Извештаите кои ЕВН им ги праќа на јавните инсти-
туции (општините, училиштата и др.), но исто така да се напра-
ват и напори, за промена на поповолна тарифата за наплаќање 
на струја за училштата и градинките. Со цел обезбедување на 
локален економски развој, дел од општините предлагаат лоби-
рање за преземање на соодветни мерки со кои би се сменила 
политиката на наплаќање на високи такси за приклучување на 
стопански субјекти во нивната електрична мрежа. Бидејќи опш-
тините располагаат со прилично помали финансиски средства, 
една општина во својот одговор ја изнела идејата за основање 
на ,,револвинг фонд“ преку кој  локалните власти ќе може да 
користат средства за реализација на проекти за кои е потребно 
ко-финансирање, како и за проекти, кои се обезбедени врз ос-
нова на грант, но за кои општината треба исплатата однапред да 
ја обезбеди, а потоа да се направи повраток на средствата (IPA 
CBC и IPARD). На слично размислување е и друга општина која 
ја истакнува потребата за пронаоѓање на соодветни решенија за 
финансирање и реализација на капитални проекти кои бараат 
кофинансирање.

ing, blocked municipalities, bank challenges, EVN related issues, 
co-fi nancing, etc.

Th e biggest percentage, or 65% of the municipalities that pro-
vided the answers, have stated that ZELS should undertake activi-
ties which shall provide the municipalities with higher infl ow of 
funds from the Budget of the Republic of Macedonia on diff erent 
basis. More than half of the obtained answers (53%) emphasised 
that these activities should be directed by ZELS towards the in-
crease in the percentage of VAT collection for the benefi t of the 
local authority, and eight answers have pointed out the need from 
increase in the personal tax percentage so as to provide higher 
level of fi nancial independence of the municipalities. Two mu-
nicipalities have indicated that the personal tax should be fully 
given to the municipalities as a source income. 14 municipali-
ties have provided suggestions that ZELS should more intensively 
direct its lobbying towards the block grants for the purposes of 
realisation of the delegated competences. Th e need for increase of 
the education grants is particularly emphasised, and six munici-
palities believe that the capital grants should be increased; four 
municipalities specifi cally point out to the need of increase in the 
part of the funds from the State Roads Agency, and two munici-
palities have pointed out that the ZELS eff orts should be directed 
towards the provision of a certain percentage from the agricul-
tural land concessions which should be allocated to the munici-
pality on whose territory the concession is being realised. Twelve 
municipalities have emphasised the need for more intensive in-
terventions by ZELS towards the Government of the Republic 
of Macedonia and full transfer of the block grants and the VAT 
funds to the municipalities. Almost one-third of the answers, that 
is, 14 municipalities, have pointed out that ZELS is an umbrella 
organisation of all local authorities which should place more in-
tensive emphasis on the lobbying directed to the central authority 
and aimed towards protecting the municipalities. In addition, the 
role of ZELS is emphasised in terms of initiating the legal propos-
als or amendments to the laws that have provisions related to the 
competences of the local authority, especially when off ering legal 
solutions which reduce the municipal incomes, as the case is with 
the Law on Communal Fees and the Law on Administrative Fees. 
Th ree municipalities have indicated that the lobbying and the ne-
gotiations of ZELS should be directed to the Ministry of Finance. 
One of them indicated specifi c proposals while lobbying with this 
Ministry, that is, to enable the municipalities to have loans with 
favourable conditions, as well as to provide facilitated procedures 
for obtaining credit consents, whereas another municipality has 
emphasised that the Ministry should be obliged to comply with 
its legal obligations in accordance with the Law on Financing the 
Municipalities. In order to provide support for the municipali-
ties for the purposes of facilitated dealing with the eff ects of the 
economic and fi nancial crisis, four municipalities have pointed 
out that the ZELS support about the unblocking of their accounts 
would be helpful. In addition, one of them has stated that it is 
necessary to fi nd a solution for deferred payment of the debts of 
the municipalities blocked for a longer period of time, and that 
it is necessary to act towards cancellation of the interest of debt 
for which they are blocked, whereas another municipality asked 
for higher level of ZELS involvement in the provision of borrow-
ings from the Republic budget for account unblocking purposes. 
Certain number of municipalities believe that ZELS could lobby 
for provision of favourable conditions for indebting of the mu-
nicipalities with the commercial banks. Th e electricity debts to-
wards EVN also present burden for some of the municipalities; 
two municipalities propose a special Commission of ZELS to be 
formed together with the State Audit Institute and the Ministry 
of Economy which could perform control of the reports sent by 
EVN to the public institutions (municipalities, schools, etc.), as 
well as to make eff orts for change and provision of a more fa-
vourable tariff  for electricity payment for the schools and the 
kindergartens. In order to provide local economic development, 
part of the municipalities propose lobbying for undertaking of 
relevant measures which could change the policy of high taxes 
payment for connection of economic entities to their electricity 
grid. Since the municipalities have signifi cantly lower amount of 
funds available, one of the municipalities in its answer stated the 
idea for establishment of a “revolving fund” through which the 
local authorities shall be able to use funds for realisation project 
that require co-fi nancing, as well as for projects that are provided 
on the basis of a grant, but for which the municipality should pro-
vide the payment in advance, and then make refunds (IPA CBC 
and IPARD). Another municipality has a similar position which 
expresses the need for fi nding suitable solutions for fi nancing and 
realisation of capital projects that require co-fi nancing.
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Од податоците  од Регистарот на државни служ-
беници  за 2011 година 

Регистарот претставува единствена база на податоци која се 
води во електронска форма, од страна на Министерството за ин-
форматичко општество и администрација (МИОА), во согласност 
со Законот за организација и работа на органите на државна упра-
ва. Ви согласност со законската обврска, а поаѓајќи од определу-
вањето за отвореност кон јавноста, МИОА го објави годишниот 
извештај за податоците од Регистарот со вкупниот број на држав-
ни службеници и  нивната структурата (пол, звање, возраст, сте-
пен на образование, национална припадност). Истакнат е вкуп-
ниот број на државни службеници на крајот на 2011 година кој 
изнесува 14821, од кои во  извршната власт се 11225, во самос-
тојни државни  органи и стручни служби во самостојни државни 
органи се 804 и во локалната власт 2792 држави службеници. 

Според звањето, најмногу државни службеници се со звање 
самостојни референти - 3321, советници се 3216, помлади рефе-
ренти има 1041, а раководители на одделенија 1193, државни сове-
тници се 197, а раководители на сектори -396. Поголем е бројот на 
државни службеници од машкиот пол 7893, отколку од женскиот 
пол, кој брои 6928 лица. Според возраста помлади од 24 години 
има 462  државни службеници, најмногу се на возраст од 25 до 49 
години-9601, а 4758 се постари од 50 години. Според степенот на 
образование најголем процент имаат лицата кои имаат 240 бодови 
според ЕКТС 6967, потоа се лицата кои имаат магистратура, или 
3679, а со висока стручна подготовка има 1827, со  средна стручна 
подготовка има 1382. Според националност, од нив  Македонци се 
10470, Албанци се 3428, потоа 239  се Турци, Срби се 197 , Роми - 
139, Власи -111, Бошњаци - 94 и други.

Вкупниот број на државните  службеници во локалната власт, 
на  крајот на 2011 година изнесувал 2792. Според звање секрета-
ри на општини со седиште во град има 15, а во село - 8 лица, ра-
ководители на сектори има 105, а нивни помошници се 40 лица. 
Раководители на одделенија има 342, а најмногу има советници- 
односно 588 лица. Во локалната власт 166 лица имаат звање виш 
соработник, соработници се 269, а помлад соработник 219. Најм-
ногу има самостојни референти -680, потоа се виш референт со 
167 вработени, па референти -138 и 55 помлади референти. Спо-
ред половата опфатеност  и во локалната власт поголем е бројот 
на мажи од жени, односно 1436 наспроти, 1356 државни служ-
беници од женскиот пол. Најголем е бројот на службениците на 
возраст од 25 до 50 години, вкупно 1714, потоа се оние со над 50 
години-1061, а  помлади од 24 години се само 17 лица. Според сте-
пенот на образовани  со висока стручна спрема се најмногу - 1662, 
средно училиште имаат 855, магистратура 29 лица, со 300 кредити 
е едно лице, со 240 кредити две лица, а исто толку лица има и со 
докторат. Според националната припадност има 2228 Македонци, 
а Албанци се 381, Турци се 41 лице, Срби - 35, Власи - 21,Роми - 
осум , Бошњаци се шест и други неопределени.

From the data of the Registry of civil servants for 2011 

Th e Registry is the only database that is kept electronically by 
the Ministry of Information Society and Administration (MISA), 
in accordance with the Law on organization and functioning of the 
national authorities. In accordance with the legal obligations, and 
based on the determination of openness to the public, MISA pub-
lished the annual report on the data of the Registry with the total 
number of civil servants and their structure (sex, profession, age, 
level of education, nationality). Th e total number of civil servants at 
the end on 2011 is 12821, out of whom 11225 work in independent 
state organs and services in independent organs work total of 804 
and in the local authorities working for the local authorities work 
2792.  

According to the professional title, the majority of the civil ser-
vants are independent clerks- 3321, counselors- 3212, junior associ-
ates- 1041, heads of departments- 1193, state councilors- 197 and 
heads of sectors- 396. Majority of the civil servants are male- 7893 
and females- 6928. According to the age, younger that 24 years of 
age- 462 civil servants and the majority of them are at the age be-
tween 25 and 49- 9601, and 4758 are older than 50 years. According 
to the level of education, the majority of the civil servants have more 
than 240 points according to the ECTS- 6967, followed by masters- 
3679, persons with higher education 1827, persons with second-
ary education 1382. According to the nationality, Macedonians are 
10470 persons, Albanians- 3428, Turks- 239, Serbs- 197, Roma- 139, 
Vlach- 111, Bosniak- 94 etc.

Th e total number of civil servants in the local authority at the 
end of 2011 was 2792. According to the title secretaries of munici-
palities in towns there are 15 persons, while in villages, there are 8 
persons, heads of sectors- 105 and their assistants- 40 persons. Th ere 
are 342 heads of departments and the majority are counselors- 588 
persons. In the local authorities, 166 persons work as senior asso-
ciates, 269 associates, 219 junior associates. Th e majority of inde-
pendent servants 680, senior servants- 167 employees, servants- 138 
and 55 are junior servants. Based on the gender, the majority of civil 
servants in the local authorities are males- 1436 and 1356 are fe-
males. Th e majority of them are at the age between 25 and 50 years, 
a total of 1714, then civil servants older than 50 years of age- 1061 
and younger than 24 years of age- only 17 persons. According to 
the level of education, the ones with higher education are the most 
numerous- 1662, with secondary education 855, masters- 29 per-
sons, with 300 ECTS- one person, with 240 ECTS- two persons and 
two persons with PhD degree. According to the nationality, 2228 are 
Macedonians, 381 are Albanians, 41 are Turks, 35 are Serbs, 21 are 
Vlach, 8 are Roma, six are Bosniak and other.

ВКУПНИОТ БРОЈ НА ДРЖАВНИТЕ  СЛУЖБЕНИЦИ ВО 
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ  ИЗНЕСУВА 2792

THE TOTAL NUMBER OF CIVIL SERVANTS IN THE 
LOCAL AUTHORITIES IS 2792

Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и извршниот директор, Душица Перишиќ, на 27 јули, 2012 година, во админи-
стративната зграда на ЗЕЛС, се сретнаа со претставници од Одборот на Советот за странски инвеститори во Македонија, 
формиран во рамките на Стопанската комора на Република Македонија. Тие разговараа со претседателот на Одборот на 
Советот, Даниел Сас, главен извршен директор на Македонски Телеком и потпретседателот на Одборот на Советот, Џатин 
Такрар, генерален директор на фабриката Џонсон Мети во Скопје, кои ги запознаа со улогата и структурата на Советот  на 
странски инвеститори, кој засега  брои околу 140  членови - странски инвеститори во Македонија, а е формиран пред  само 
неколку години. Целта на Советот е заедничко изнаоѓање на решенија за  надминување на предизвиците со кои се сочуваат 
странските инвеститори, во реализирањето на бизнисот во нашата земја, но истовремено тие сакаат да ù понудат на  помош 
на нашата земја, во подобрување на бизнис климата и изнаоѓањето на нови инвеститори. -„ Во тој контекст, потребна ни 
е  соработка со влијателни  институции во земјата, меѓу кои го вбројуваме и ЗЕЛС,  со кој сакаме да воспоставиме релации 
на доверба и дијалог“,  истакна Даниел Сас. Тој  потенцираше дека Советот на инвеститори на своите досегашни состаноци 
разгледувал одредени прашања поврзани со соработката  со локалната власт, со инфраструктурните предизвици, издавање 

ВОСПОСТАВЕНА ИНИЦИЈАТИВА НА СОРАБОТКА НА 
СОВЕТОТ НА ИНВЕСТИТОРИ ВО  МАКЕДОНИЈА И ЗЕЛС  
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на одредени дозволи, плаќањето на локални  даноци, но, исто така, било дискутирано за можностите  за поддршка на земјава 
во привлекување на странски капитал.

Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, истакна задоволство од иницијативата за воспоставување на поинтензивна 
взаемна соработка на локалната власт со Советот на инвеститори. Тој ги нагласи напорите и заложбите на централната 
власт, но и на локалната, за привлекување на странски инвестиции, па оттука интересот  и за поддршка на оние кои веќе ја 
одбрале нашата земја  како своја бизнис локација. ,,- Вие сте  нашиот прозорец надвор во светот на бизнисот, бидејќи Вашето 
задоволство  ќе биде важна препорака  која ќе ја пренесете на идните заинтересирани, потенцијални вложувачи овде“, рече 
Трајановски. „Затоа  е важно да изнајдеме взаемни решенија, бидејќи тоа е од интерес на двете страни“, додаде Трајановски. 

Тој веднаш предложи формирање на  посебно  тело  за странски 
инвестиции во рамките на ЗЕЛС, чие одговорно лице  ќе  оствару-
ва подиректна  соработка со Советот и  постојните инвеститорите, 
каде би биле разгледувани прашања  поврзани со локалната власт. 
Трајановски  истана дека на следниот состанок на Управниот одбор 
на ЗЕЛС ќе биде предложена  дискусија на оваа тема, при што упати 
покана да присуствуваат и претставници од Советот на инвеститори  
кои поконкретно би ги изнеле предизвиците со кои се соочуваат,  но  
и предлози за нивно надминување. Беше предложено соработката  да 
се одвива во одредена рамка, што  ќе се воспостави со меморандум за 
соработка,  потпишан од  двете страни.

Предлозите со задоволство беа прифатени од претставниците од 
Советот, кои ,исто така, возвратија со покана до претставници од УО 
на ЗЕЛС за учество на нивниот следен состанок, закажан за септем-
ври. Исто така, упатија покана за активно вклучување на претставник 
од ЗЕЛС на Конференцијата за странски инвеститори, што  Советот  
ќе ја организира во ноември, оваа  година, на која  ќе  има можност 
да ги изнесе потенцијалите на локалната власт  за привлекување на 
странски капитал во земјава. Средбата  заврши со  ветување за конти-
нуирана натамошна взаемна соработка.
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Th e President of ZELS, Mr.  Koce Trajanovski and the Executive Director, Ms. Dusica Perisic, on 27 July 2012, in the administra-
tive building of ZELS, met the representatives of the Board of the Council of Foreign Investors in Macedonia, established within the 
Economic Chamber of the Republic of Macedonia. Th ey talked to the Chairman of the Board of the Council, Mr. Daniel Sas, CEO 
of Makedonski Telekom and the Vice President of the Board of the Council,  Mr. Jatin Takrar, General Manager of the Johnson Mat-
they Plant in Skopje, and made them familiar with the role and structure of the Foreign Investors Council, which currently has about 
140 members - foreign investors in Macedonia, and was founded only several years ago. Th e aim of the Council is fi nding common 
solutions to overcome the challenges foreign investors face in conducting business in our country, however, they also wish to off er 
assistance to our country in improving the business climate and fi nding new investors.  -”In that context, we need cooperation with 
infl uential institutions in the country, among which we also include ZELS, and want to establish relations of trust and dialogue,” stated 
Daniel Sas. He emphasised that the Council of Investors at its previous meetings reviewed certain issues relating to cooperation with 
the local government, with infrastructure challenges, issuing certain licenses, payment of local taxes, but also the opportunities for 
supporting the country in attracting foreign capital were discussed. 

Th e President of ZELS, Mr. Koce Trajanovski, noted his satisfaction with the initiative to establish a more intensive mutual co-
operation of local authorities with the Council of Investors. He highlighted the eff orts and commitments of the central government, 
and of the local government, as well, to attract foreign investments, hence the interest in supporting those who have already chosen 
our country as their business location. “You are our window into the world of business, because your satisfaction will be a valuable 
reference that you will convey to future interested potential investors here”, said Trajanovski. “Th erefore, it is important to fi nd mutual 
solutions, because it is in the interest of both parties”, added Trajanovski. 

He immediately proposed the establishment of a separate body for foreign investments within ZELS whose responsible person 
would have more direct cooperation with the Council and the existing investors, where issues related to local government would be 
discussed. Trajanovski stated that at the following meeting of the Management Board of ZELS discussion on this subject will be pro-
posed, whereby he invited the representatives of the Council of Investors to attend the meeting, so that they could specifi cally present 
the challenges they have been facing, and make suggestions for overcoming them. It was suggested that the cooperation should take 
place within a framework, that will be establish by a Memorandum of Cooperation, signed by both parties.

Th e proposals were gladly accepted by the representatives of the Council, who also invited the representatives of the Management 
Board of ZELS to attend their forthcoming meeting, convened for September.  Th ey also presented an invitation for active involvement 
of a ZELS representative at the conference for foreign investors, that the Council will organise in November this year, at which he/
she will have the opportunity to present the potentials of the local government to attract foreign capital into the country. Th e meeting 
ended with a promise for continuous further mutual cooperation.
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