
 БОНА МЕНТЕ 
Подобрување на вклученоста на немнозинските 

заедници на локално ниво преку Комисиите 
за односи меѓу заедниците

 

 

 
Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) - Тетово 

Адреса: Љубо Божиновски Пиш 5 1200 Тетово
Тел/факс: (+389 44) 340 677 

E- mail: info@irz.org.mk
Web- страна: www.irz.org.mk 

Асоцијација на единиците на локалната самоуправа 
на РМ (ЗЕЛС) 

Адреса: Женевска бб 1000 Скопје
Тел: (+389 2) 30 99 033 Факс: (+389 2) 30 61 994

E- mail: contact@zels.org.mk
Web - страна: www.zels.org.mk  

“Оваа публикација е изработена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа 
публикација е исклучиво одговорност на ИРЗ и ЗЕЛС и на ниеден на начин не може да се 

смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.”    



Носител на проектот: 
Институт за развој на заедницата (ИРЗ)- Тетово

Партнерска организација:
Заедницата на единиците на локална самоуправа на РМ (ЗЕЛС)

Организации соработнички: 
Центар за меѓукултурен дијалог – Куманово, Центар за развој на заедницата 
– Кичево, Здружение Асоцијација за унапредување на статусот на жената во 
современите општествени процеси во Македонија „Женска акција“- Скопје, 
Здружение за развој и активизам „Аква“ – Струга, Здружение за економски 
развој АДОРА – Тетово, Фондација за развој на локалната заедница – Штип, 
Центар за едукација и развој – Теарце, Здружение за развој на ромската 
заедница Сумнал – Скопје и Младински културен центар – Битола.

Географско подрачје на предвидените активности: 
30 етнички мешани општини, вклучувајќи го и Градот Скопје.

Времетраење на проектот: 
14 месеци (декември 2012 - февруари 2014)
 
Цел на проектот:
Вклучување на немнозинските етнички заедници во процесите на 
донесување одлуки на локално ниво, со посебен акцент на помалку 
застапените заедници, преку обезбедување континуитет на работата на 
Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ) по локалните избори 
во 2013 г.

Целни групи: 
• новоизбраните членови на општински Комисии за односи меѓу 

заедниците;
• градоначалници, претседатели и членови на Советите на општините, 

општинската администрација;
• локалните граѓански организации што работат на унапредување на 

меѓуетничките односи;
• раѓаните што живеат во етнички мешани општини, со посебен акцент 

на претставниците на немнозинските етнички заедници и на жените.

Очекувани резултати:
•  обезбедување континуитет и непречено функционирање на 

новоизбраните Комисии за односи меѓу заедниците;
• утврдување на фактичката состојба за правичната застапеност на 

немнозинските етнички заедници на локално ниво, особено на 
помалите; 

• зголемена вклученост на сите етнички заедници и на жените во 
новиот мандат на работата на Комисиите за односи меѓу заедниците;

•  засилени капацитети на новоизбраните членови на КОМЗ, 
зголемување на вмреженоста меѓу нив, како и поттикнување на 
меѓуопштинската соработка;

•  зголемена свесност на припадниците на немнозинските заедници за 
работата на КОМЗ во  етнички мешаните општини;

•  олеснет пристап на граѓаните до членовите на Комисиите за односи 
меѓу заедниците.

Целни групи:
•  новоизбраните членови на општински Комисиите за односи меѓу 

заедници;
•  градоначалници, претседатели и членови на Советите на општините, 

општинската администрација;
•  локални grass- root организации;
•  граѓани кшто живеат во етнички мешани општини, со посебен фокус 

на претставниците на немнозинските етнички заедници и на жените.

Активности:  
1. Консултативни средби со градоначалници, претседатели на Совети на 

општините и координатори на советнички групи во 30 етнички мешани 
општини; 

2. апирање на новите состави на Комисиите за одниси меѓу заедниците;
3. Пет работилници за градење на капацитети на новоизбраните членови 

на КОМЗ по воспоставување на новиот мандат; 
4. Реализација на истражување за правичната застапеност и публикување 

анализа; 
5. Организирање четири регионални настани со цел да се презентираат 

резултатите од истражувањето и резултатите од мониторингот на 
работата на КОМЗ; 

6. Завршна конференција за споделување на добри практики од првата 
година на новиот мандат на КОМЗ; 

7. Воспоставување нова интерактивна веб-страница посветена на КОМЗ.


