MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (the “MOU”) is concluded between:
European Policy Institute (EPI) – Skopje, Non-Governmental Organization, address: Antonie
Grubisic 2/2, Skopje 1000, Republic of North Macedonia, represented by Dr. Simonida Kacarska
hereinafter referred to as the “Coordinator”
and
Academy for Judges and Public Prosecutors “Pavel Shatev”, address: bul. .Jane Sandanski 2,
1000 Skopje. Represented by Prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska,
Chamber of Mediators of the Republic of North Macedonia, address: Dimitrija Cupovski no
9, 1000 Skopje. Represented by Mr. Slave Mladenovski,
Mediators Federation Netherlands, adress: Postbus 21499 3001 AL Rotterdam. Represented by
Professor Jan van Zwieten, hereinafter collectively referred to as the “Partners”;
WHEREAS, the Partners desire to memorialize certain terms and conditions of their anticipated
endeavor;
NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained herein, the
Partners agree as follows:

Article 1

This MOU is made on the basis on the approved application for the project “Mediate, Do Not
Hesitate” (the Action), submitted by EPI as project coordinator, and funded by the Embassy of
the Kingdom of the Netherlands in Skopje.
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Article 2
Purpose and Scope

2.1
The Partners intend for this MOU to provide the foundation and structure for any and all possibly
anticipated binding agreement related to their collaboration on the Action.
The project proposal is integral part of this MOU. All the activities of the Partners are stipulated
in the project proposal.
2.2
The Partners shall work together in a cooperative and coordinated effort so as to bring about the
achievement and fulfillment of the purpose of this MOU.
2.3
This MOU should not establish or create any type of formal agreement or obligation. Instead, it is
an agreement between the Partners to work together in such a manner to encourage an atmosphere
of collaboration and alliance in the support of an effective and efficient partnership to establish
and maintain objectives and commitments with regards to all matters related to the Action.
2.4
The purpose of this memorandum is closer regulation of:
- the principle of cooperation;
- the rights and obligations of the partners;
- consulting, planning and execution;
- managing and coordinating;
- financial operations;
- keeping documentation;
- communication;
- visibility;
- the manner of resolving disputes;
- amendments and management of the memorandum.
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Article 3
Rights and obligations

3.1
Parties to this MOU will implement the Action with respect for their rights and obligations, as
determined by the Project proposal document that is approved by the Embassy.
3.2
The Partners undertake the following responsibilities:

EPI
o Official communication with the donor and the stakeholders in the project;
o Developing a communication, visibility and advocacy plan;
o Requesting any needed adjustments from the donor related with the project activities and
budget;
o Conducting tender procedures;
o Making payments and conducting financial affairs;
o Preparing the interim and final narrative and financial report;
o Coordination and the implementation of all the activities in accordance with the time
frame of the application, which is an integral part of the Grant Contract.

Academy for Judges and Public Prosecutors
- Collaborates with full dedication and disposal in the implementation of the activities from the
Cluster 2 (Capacity building), ie implementation of sub-activities that are part of the following
activities:
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o Produce support for the development of an institutionalized training module within the
continuous training programme of the Academy for Judges and Public Prosecutors by the
Netherlands Mediation Foundation;
o Coordinating the activities related with the three sets of trainings on mediation in the
Academy of Judges and Public Prosecutors and communicate with all stakeholders
(participants and trainers) in this regard. For implementation of these activities Training
logistic person from the Academy will be engaged. The three sets of training will be
conducted in mutual cooperation between the Academy of Judges and Public Prosecutors
and the Netherlands Mediation Foundation;
o The Academy will be consulted and will participate in all the promotional events and
conferences that will be organized within this Action.

Chamber of Mediators
- Collaborates with full dedication and disposal in the implementation of the activities from the
Cluster 2 (Capacity building) and Cluster 3 (Promotion), ie implementation of sub-activities
that are part of the following activities:
o Providing support for conducting focus group with the business sector representatives
from the country;
o Conduction of a two-day training on finances and communications for the members of
the Chamber of Mediators;
o Conduction of a three-two days’ training courses on enhancing the concept of mediation
in cooperation with the Netherlands Mediation Foundation;
o Organization of two annual conferences on mediation in cooperation with the Mediators
Federation Netherlands in order to promote the mediation as an alternative dispute
resolution mechanism and to promote the project and the project results.
o Engage (assign) a Conferences logistic person for the abovementioned activities .

Mediators Federation Netherlands
- Responsible to lead in the implementation of the activities from Cluster 2 (Capacity building),
ie implementation of the sub-activities that are part of the following activities:
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o Development of the training module within the continuous training program in the
Academy of judges and public prosecutors;
o Conduction of a three sets of trainings on mediation in the Academy for Judges and
Public Prosecutors through mutual cooperation with the Academy;
o Recommendation of Dutch experts and engagement Dutch experts for the purpose of the
trainings in the Academy;
o

Conduction of a three-two days’ training courses on enhancing the concept of mediation
through mutual cooperation with the Chamber of Mediators and recommendation of
Dutch mediation experts for the training;

o Providing support for the three days’ study- visit to the Netherlands enabling the experts
of mediation from the Netherlands to transfer their know-how and knowledge to the
Macedonian mediators, judges, representatives from the Academy of Judges and Public
Prosecutors and other relevant stakeholders on mediation by arranging some of the
meetings;
o Cooperation with the Chamber of Mediators for the organization of two annual
conferences on mediation in order to promote the mediation as an alternative dispute
resolution mechanism and to promote the project and the project results;
o The Mediators Federation Netherlands will be consulted and will participate in all the
promotional events and conferences that will be organized within this Action.

Article 4
Composition of powers and coordination

4.1
The Action’s activities will be coordinated by the Coordinator.
The Coordinator will be responsible for the timely and effective implementation of all planned
activities of the project within the timeframe of the application.
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The Coordinator will be responsible for sharing information among the Partners of the Action,
related to the project activities.
4.2
The Partners are obliged to inform the Coordinator in advance for each activity and event that is
designed by them for the purposes of the project’s implementation. The partners are obligated to
timely inform the Coordinator on all the needed adjustments regarding the implementation of the
project activities and the schedule of the activities.
Тhe Partners are obliged timely to submitt all the materials from the conferences, the trainings
and focus groups to the Coordinator.
Article 5
Documentation

5.1
The Project Staff is in charge of handling the Action documentation. When needed, all documents
will be placed on shared folders on Dropbox. The Coordinator is in charge of keeping the
documentation of the entire Action. The Partners are responsible for providing the documents to
the Coordinator, during the implementation and after finalization of all the activities that the
Partners are in charge (article 3.2).
5.2
All official documents and promotion materials of the Action will be prepared in templates
provided by the Coordinator and by following the rules and instructions of the Coordinator. Rules
shall be in line with rules and instructions set out from the Embassy of the Kingdom of the
Netherlands in Skopje and the communication plan of the project.

Article 6
Financial operations

All financial procedures and payments will go through the Coordinator.
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Article 7
Meetings

7.1
The project Partners will hold meetings when needed. A meeting can be initiated by each of the
Partners.
7.2
The Coordinator will prepare meeting minutes and will submit them to the Partners.
7.3
Whenever possible, the Coordinator will inform the Partners in advance about its Action-related,
upcoming meetings with the Contracting Authority or/and with third parties, and will consult the
Partners about any issues relevant to the Activity and the Partner’s role in it.
7.4
The Coordinator will inform the Partners about relevant correspondence with the Contracting
Authority. If a particular correspondence is considered to be of outmost importance, the
Coordinator will forward it to the Partners.
Article 8
Modifications

Certain modifications of the activities and the timeframe of the project due to better
implementation of the Action are possible in accordance with the timely information of the
Coordinator by the Partners.
For any adjustments that will be made in relation with the implementation of the project activities
and the timeframe of the project, the Project coordinator shall timely inform the Embassy and
provide revised schedule in this regard.

7

Article 9
Budget

Amount of the Action funds and total budget plan of the implementation of the Action activities,
under the Grant Contract is up to 8,704,009 MKD.
Article 10
Amendments

10.1
Any amendment to this MoU, including the Annexes thereto, shall be in writing.
Article 11
Dispute Resolution

11.1
The Partners and the Coordinator have agreed to settle all disputes and differences arising from
the implementation of this MoU and the Action in mutual cooperation.

11.2
In case an agreement is not reached within a reasonable timeframe, disputes are subject to
Mediation.
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Article 12
Final Provisions

12.1
All issues not covered by this MOU will be handled with respect to good partnership principles
and will be driven by mutual respect and cooperation necessary for achieving the Action’s overall
and specific objectives and in accordance with the approved project application.

12.2
This MOU shall be signed electronically by all parties. All documents required for the
implementation of the memorandum shall be available electronically.

Dr. Simonida Kacarska
European Policy Institute (EPI) –
Skopje

Prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska
Academy for Judges and Public
Prosecutors “Pavel Shatev”

Simonida Kacarska

Natasha Gaber Damjanovska
___________________________________ ___________________________________

Slave Mladenovski, MA
Chamber of Mediators of the Republic
of North Macedonia

Prof. Dr. Jan van Zwieten
Mediators Federation Netherlands

Slave Mladenovski
J. van Zwieten
___________________________________
___________________________________
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МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ

Овој Меморандум за разбирање (МзР) се склучува меѓу:
Институтот за европска политика (ЕПИ)- Скопје, невладина организација, адреса:
Антоние Грубишиќ бр. 2/2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, застапувана од др Симонида Кацарска, во натамошниот текст „Координатор“,
и
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, адреса: бул. Јане Сандански
бр. 2, 1000 Скопје, застапувана од Проф. д-р Наташа Габер-Дамјановска,
Комората на медијатори на Република Северна Македонија, адреса: Димитрија
Чуповски бр. 9, 1000 Скопје, застапувана од г-дин Славе Младеновски,
Холандската федерација на медијатори, адреса: поштенски фах 21499 2001 АЛ Ротердам
(Postbus 21499 3001 AL Rotterdam), застапувана од Професор Јан ван Звајтен (Professor Jan
van Zwieten), во натамошниот текст заеднички именувани како „Партнери“;
Имајќи предвид дека Партнерите сакаат да утврдат определени договорни услови, поврзани
со нивните евентуални идни напори;
И имајќи ги предвид взаемно дадените ветувања и изјавите за преземените обврски дадени
во тие ветувања, Партнерите се договорија за следново:
Член 1

Овој МзР се склучува врз основа на одобрениот предлог проект „Медијација, без дилема!“
(Проект) поднесен од ЕПИ, како Координатор на проектот, финансиран од Амбасадата на
Кралството на Холандија во Скопје.
Член 2
Цел и опфат

2.1
За Партнерите овој МзР ја обезбедува основата и структурата за кој било и сите евентуални
идни обврзувачки договори во врска со нивната соработка во однос на Проектот.
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Предлог проектот е составен дел од овој МзР. Сите дејствија на Партнерите се предвидени
во предлог проектот.
2.2
Партнерите работат заеднички, преземајќи кооперативни и координирани напори насочени
кон постигнување и исполнување на целта на овој МзР.
2.3
Овој МзР не утврдува, ниту пак произведува каков било вид на формална спогодба или
обврска. Наместо тоа, истиот претставува договор меѓу Партнерите за заедничко работење,
на начин со кој се поттикнува клима на соработка и сојузништво, во поддршка на
делотворно и ефикасно партнерство за утврдување и исполнување на целите и заложбите
во однос на сите прашања поврзани со Проектот.
2.4
Целта на овој Меморандум е поподробно да се утврдат:
- начелото на соработка;
- правата и обврските на Партнерите;
- консултациите, планирањето и спроведувањето;
- управувањето и координацијата;
- финансиското работење;
- водење документација;
- комуникацијата;
- видливоста;
- начинот на решавање на споровите;
- измените и управување со Меморандумот.
Член 3
Права и обврски

3.1
Страните кон овој МзР го спроведуваат Проектот, со исполнување на нивните права и
обврски, кои се утврдени во документот со предлог Проектот, кој е одобрен од Амбасадата.
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3.2
Партнерите ги преземаат следниве обврски:

ЕПИ
o Службена комуникација со донаторот и засегнатите страни во рамките на Проектот;
o Дефинирање на план за комуникација, видливост и застапување;
o Поднесување барања до донаторот за какви било прилагодувања во однос на
проектните активности и буџетот;
o Спроведување на тендерските постапки;
o Извршување плаќања и спроведување на финансиското работење;
o Изготвување на периодичен и конечен описен и финансиски извештај;
o Координација и спроведување на сите активности во согласност со временската
рамка за спроведување, која е составен дел од Договорот за грантот.

Академија за судии и јавни обвинители
Соработува со целосна посветеност и волја во спроведувањето на активностите од
Кластер 2 (Градење капацитет), односно во спроведувањето на под-активностите,
кои се дел од следниве водечки активности:
o Давање поддршка на Холандска федерација на медијатори за развивање на
институционализиран модул за обука, како дел од програмата за континуирана обука
на Академијата за судии и јавни обвинители;
-

o Координирање на активностите поврзани со трите серии на обуки за медијација во
Академијата за судии и јавни обвинители и комуникација со сите засегнати страни
(учесници и обучувачи) во врска со ваквите обуки. Во целите на спроведување на
овие активности се ангажира лице за логистичка поддршка за обука при
Академијата. Трите серии на обуки се спроведуваат преку соработка меѓу
Академијата за судии и јавни обвинители и Холандска федерација на медијатори;
o Академијата е консултирана и учествува со сите промотивни настани и
конференции, кои се организираат како дел од овој Проект.
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Комора на медијатори
Соработува со целосна посветеност и волја во спроведувањето на активностите од
Кластер 2 (Градење капацитет) и Кластер 3 (Промоција), односно во
спроведувањето на под-активностите кои се дел од следниве водечки активности:
o Давање поддршка за спроведување на фокус групи со претставниците на деловната
заедница во земјата;
o Спроведување на дводневна обука за финансиите и за комуникацијата за членовите
на Комората на медијатори;
-

o Спроведување на три дводневни курсеви за обука за јакнење на концептот на
медијација, во соработка со Холандска федерација на медијатори;
o Организирање на две годишни конференции за медијација, во соработка со
Холандската федерацијата на медијатори, во целите на промовирање на медијацијата
како механизам за алтернативно решавање на споровите, како и во целите на
промовирање на Проектот и проектните резултати.
o Ангажирање (определување) на лице за логистичка поддршка на конференции, а во
целите на погоре наведените активности.

Холандска федерација на медијатори
-

Одговорна е да го води спроведувањето на активностите од Кластер 2 (Градење
капацитет), односно спроведувањето на под-активностите, кои се дел од следниве
водечки активности:

o Развој на модул за обука, како дел од програмата за континуирана обука на
Академијата за судии и јавни обвинители;
o Спроведување на три серии на обуки за медијација во Академијата за судии и јавни
обвинители, во соработка со Академијата;
o Препорачување на холандски експерти и ангажирање на холандски експерти во
целите на обуките на Академијата;
o

4

Спроведување на трите дводневни курсеви за обука за јакнење на концептот на
медијација, во соработка со Комората на медијатори и препорачување на холандски
експерти за медијација за обуките;

o Давање поддршка за тродневната студиска посета на Холандија, со која на
холандските експерти им се овозможува да го пренесат нивното know-how
(искуство) и знаење на македонските медијатори, судии, претставниците на
Академијата за судии и јавни обвинители и останатите засегнати страни за
медијација, организирајќи некои од состаноците за оваа цел;
o Соработка со Комората на медијатори за организирање на две годишни конференции
за медијацијата, во целите на промовирање на медијацијата како механизам за
алтернативно решавање на спорови, како и во целите на промовирање на Проектот
и проектните резултати.
o Холандската федерацијата на медијатори е консултирана и учествува во сите
промотивни настани и конференции, кои се организираат како дел од овој Проект.
Член 4
Определување на надлежности и координација

4.1
Координаторот ги координира дејствијата во рамките на Проектот.
Координаторот е одговорен за навремено и делотворно спроведување на сите планирани
активности во рамките на Проектот, во склад со временската рамка од предлог проектот.
Координаторот е одговорен за споделување на информации за Проектот меѓу Партнерите,
кои се однесуваат на проектните активности.
4.2
Партнерите имаат обврска однапред да го известат Координаторот за секоја активност и
настан, кои ги планираат во целите на спроведувањето на Проектот. Партнерите имаат
обврска навремено да го известат Координаторот за сите потребни прилагодувања во однос
на спроведувањето на проектните активности и временскиот распоред на активностите.
Партнерите имаат обврска на Координаторот навремено да му ги достават сите материјали
од конференциите, обуките и фокус групите.
Член 5
Документација

5.1
Проектниот персонал е задолжен за управување со документацијата за Проектот. Кога е тоа
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потребно, сите документи се поставуваат во заеднички фолдери во Dropbox. Координаторот
е задолжен за водење на документација за целиот Проект. Партнерите се задолжени до
Координаторот да доставуваат документи во текот на спроведување и по завршувањето на
сите активности, за кои соодветно биле задолжени Партнерите (член 3.2).
5.2
Сите службени документи и промотивни материјали за Проектот се изготвуваат на обрасци,
кои ги обезбедува Координатори и при нивното изготвување се следат правилата и
упатствата дадени од Координаторот. Правилата се во склад со правилата и упатствата
утврдени од Амбасадата на Кралството на Холандија во Скопје и планот за комуникација
од Проектот.
Член 6
Финансиско работење

Координаторот ги извршува сите финансиски постапки и плаќања.
Член 7
Состаноци

7.1
Проектните Партнери одржуваат состаноци кога е потребно. Секој од Партнерите може да
свика состанок.
7.2
Координаторот го изработува записникот од состанокот и истиот го доставува до
Партнерите.
7.3
Секогаш кога е тоа возможно, Координаторот однапред ги известува Партнерите за
претстојните состаноци поврзани со Проектот со договорниот орган и/или трети страни, а
исто така ги консултира Партнерите за секое прашање релевантно за Проектот и улогата на
Партнерите во истиот.
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7.4
Координаторот ги известува Партнерите за релевантната преписка со Договорниот орган.
Доколку се смета дека преписката е од приоритетна важност, Координаторот истата ја
препраќа до Партнерите.

Член 8
Измени

Можни се одредени измени на активностите и временската рамка на Проектот, а во полза
на подобро спроведување на Проектот и следствено на известувањата за оваа цел навремено
доставени од Партнерите до Координаторот.
Координаторот на Проектот навремено ја известува Амбасадата и доставува ревидиран
распоред на проектните активности следствено на какви било прилагодувања кои се
направени во однос на спроведувањето на проектните активности и временската рамка на
Проектот.

Член 9
Буџет

Износот на средствата за Проектот и вкупниот буџетски план за спроведување на
активностите во рамките на Проектот, според Договорот за грантот, е 8.704.009 денари.

Член 10
Измени

10.1
Секоја измена на оваа Спогодба, вклучително и на нејзините Анекси се прави написмено.
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Член 11
Решавање спорови

11.1
Партнерите и Координаторот се согласни да ги решаваат сите спорови и разлики кои
произлегуваат од спроведувањето на оваа Спогодба и Проект преку заемна соработка.

11.2
Доколку не се постигне согласност за споровите во разумен временски период, споровите
се упатуваат на медијација.

Член 12
Конечни одредби

12.1
Во однос на сите прашања кои не се опфатени со овој МзР се постапува во склад со начелата
на добро партнерство и врз основа на заемно почитување и соработка, неопходни за
исполнување на вкупните и конкретните цели на Проектот и во склад со одобрениот
предлог проект.
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12.2
Овој меморандум ќе се потпише електронски од сите договорни страни. Целата
документација што е потребна за спроведување на меморандумот ќе биде достапна
електронски.

Д-р Симонида Кацарска
Институт за европска политика
(ЕПИ)-Скопје

Проф. д-р Наташа Габер-Дамјановска
Академија за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“

Симонида Кацарска

Natasha Gaber Damjanovska

М-р Славе Младеновски

Проф. д-р Јан ван Звајтен (Jan van
Zwieten)
Холандска федерација на медијатори

___________________________________ ___________________________________

Комората на медијатори на
Република Северна Македонија

Славе Младеновски

J. van Zwieten

___________________________________ ___________________________________
Signature:

Jvzwieten

Jvzwieten (Feb 6, 2021 14:44 GMT+1)

Email: j.vzwieten@nlba.nl

Mladenovski
Signature: Slave
Slave Mladenovski (Feb 11, 2021 12:35 GMT+1)
Email: k_m_r_m@yahoo.com
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Signature:

Natasha Gaber Damjanovska
Natasha Gaber Damjanovska (Feb 8, 2021 11:28 GMT+1)

Email: natasha.gaber@jpacademy.gov.mk
Signature:
Email: simonida.kacarska@epi.org.mk

