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"Поттикнување на регионалната соработка и рамномерен 

територијален развој на земјите од Западен Балкан во процесот 

за интеграција кон ЕУ" 

 

 

Записник од 13-тиот состанок на Групата на засегнати страни за 

прекуграничниот регион “Шара” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни 28-ми, 2016 

Кукс, Албанија 



 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

 

I. ВОВЕД 

Време и место: 

28 јуни, 2016, Бар ресторан “Шаху”, Кукс, Албанија  

Учесници: 

Структурата на учесниците на 13-тиот состанок на Групата на заинтересирани 

страни вклучуваше 21 член на Групата, од кои 8 од локалните владини 

институции, 11 од НВО секторот и 2 од бизнис секторот; претставници на 

општини, регионални развојни агенции, членови од тимот на Главната 

канцеларија на SWG и на Единицата за управување со проекти во регионот 

“Шара“. Состанокот беше организиран и модериран од страна на ЕУП “Шара“. Во 

текот на состанокот се дискутираа општите активности од имплементацијата на 

АБДА во прекуграничниот регион “Шара“, како и споделување на нови 

информации за идни повици и АБДА Грант шемата во прекуграничниот регион 

“Шара“.  

Целосната листа на учесници и презентации од состанокот можат да се најдат во:  

 

ANNEX 1: PDF_Participants list of 13th Sharra SHG Meeting 28.06.2016  

ANNEX 2: PPP_Presentation P2P actions in Sharra 

 

 

II.ПРОГРАМА НА СОСТАНОКОТ: 

 

ПРОГРАМА 
 
 
10:30 – 11:00  Пристигнување на учесниците 
 
11:00 – 11:10  Поздравен говор  

Г-дин Сретен Коцески, Претседател на Групата на засегнати 
страни за прекуграничниот регион “Шара“  
Г-дин Фламур Сулејмани, Заменик претседател на Групата на 
засегнати страни на прекуграничниот регион “Шара” 
Г-дин Ариола Доми, Заменик претседател на Групата на засегнати 
страни на прекуграничниот регион “Шара” 
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Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 

 
11:10 – 11:30  Вовед во програмата 

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот 
регион “Шара” 
 

11:30 – 12:30  Дискусија за ABDА Грант шемата во рамките на LEIWW 
програмата 

Презентирање на моменталната состојба со Грант шемата 
Воспоставување на партнерства за идни повици за предлози во 
прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски сооработник за прекуграничниот 
регион “Шара“ 
Г-дин Газменд Ахмети, Експерт на ГИЗ за аплицирање и развивање 
на бизнис планови во рамки на програмата LEIWW (TBC) 

 
12:30 – 13:00 Кафе пауза  
 
13:00 – 13:30   Идни активности поврзани со People to People 

активностите во прекуграничниот регион “Шара“ 
Елаборирање на реализираните и идните People to People активности 
во прекуграничниот регион “Шара” 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 

 
13:30 – 13:45  Оперативен протокол и деловни за работа 

Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот 
регион “Шара” 
 

 
13:45 – 14:15  Идни активности поврзани со имплементацијата на АBDA 

во прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот 
регион “Шара” 

 
14:15 – 14:30  Заклучоци 

 
14:30 – 15:30  Ручек 
 
15:30                 Заминување на учесниците 
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III. ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ  

 

Редовниот 13-ти Состанок на Групата на заинтересирани страни имаше за цел да 

ги претстави тековните и идните активности во врска со АБДА во прекуграничниот 

регион “Шара“ и нови информации, како и охрабрување на заинтересираните 

страни да се пријавуваат на АБДА Грант шемата за интегриран економски развој 

во рамки на проектот “Рурален развој преку интегрирано управување со шумските 

и водните ресурси (LEIWW)”, кој исто така го опфаќа прекуграничниот регион 

“Шара“. Исто така, дискусијата беше во насока на прераспоредување на 

предодобрените проекти за настани/манифестации во рамки на програмата “Луѓе 

за луѓе” и на информирање на Групата на заинтересирани страни (ГЗС) за 

реализираните настани, нагласувајќи ја важноста на регионалното учество и 

влијание.  

 

Записник од состанокот  

 

Состанокот започна со поздравен говор на г-дин Сретен Коцески, Претседател на 

Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион “Шара“, кој им посака 

добредојде и им се заблагодари на учесниците за нивното присуство, нагласувајќи 

ја важноста на регионалната соработка за севкупен развој на регионот, и исто 

така истакна дека Групата на заинтересирани страни од “Шара” е консолидирана и 

дека можноста за регионална соработка е важна, нагласувајќи ги можностите во 

рамки на отворената Грант шема и идните настани/манифестации во рамки на 

програмата “Луѓе за луѓе”.  

Во име на Општината Драгаш г-дин Салим Јонузи, исто така, изрази поддршка на 

активностите на SWG и на ГЗС “Шара” во регионот. Во име на канцеларијата на 

Единицата за управување со проекти на SWG во регионот “Шара”, Координаторот 

г-дин Емрула Спахиу им посака добредојде на сите учесници и им се заблагодари 

на нивното учество. Тој уште еднаш ја истакна важноста на редовните состаноци 

на ГЗС, како и важноста на активната улога на заинтересираните страни во 

регионалните иницијативи и активности за развој на регионот.  

 

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Шара”, 

детално ја презентираше програмата на состанокот, фокусирајќи се посебно на 

секоја сесија, како и на темите кои треба да се дискутираат. Имаше мала промена 

на агендата, имено дискусијата за АБДА Грант шемата во рамки на LEIWW 

програмата беше преместена за последната сесија, заради интересот на 
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заинтересираните страни пошироко да дискутираат за процедурите за 

аплицирање, и оваа промена беше прифатена од страна на сите учесници без 

противење.  

 

Сесија I 

 

Идни активности поврзани со “Луѓе за луѓе” активностите во 

прекуграничниот регион “Шара“ 

 

Првиот дел од презентацијата беше резиме на реализираните активностите, како 

и на идните предодобрени активности во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во 

прекуграничниот регион “Шара“. Сесијата започна со презентирање на 

резултатите од четирите успешно реализирани настани, во очекување на успешна 

реализација на деветте предодобрени настани од страна на SWG во наредниот 

период.  

Презентацијата се фокусираше на процесот на аплицирање за локални субвенции 

во рамки на програмата “Луѓе за луѓе”, преку вовед за целиот процес и роковите 

кои апликантите треба да ги почитуваат. Следните чекори треба да се почитуваат: 

- Поднесување на целосна апликација и буџет (најмалку два месеца пред 

датумот на одржување на настанот/манифестацијата); 

- Потпишување на договори (еден месец пред настанот); 

- Барање за прва исплата веднаш по потпишување на договорот (60% од 

одобрениот буџет). 

Најважниот дел од презентацијата беше обврската на организацијата за 

поднесување на извештај и обврската со потпишаниот договор, со фокус на Анекс 

1 од договорот, каде во детали се прецизно опишани документите за поднесување 

на извештајот кои треба да бидат доставени од страна на договорената страна до 

SWG, две недели по реализација на настанот: 

- Технички извештај (со потпис и печат); 

- Финансиска спецификација на трошоците (потпишан и одобрен од 

финансискиот директор); 

- Финансиски извештај и процедури за набавка; 
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- Последна исплата (три недели по одобрување на Техничкиот и 

Финансискиот извештај од страна на SWG). 

ГЗС побара да се презакажат дел од предодобрените настани во рамки на 

програмата “Луѓе за луѓе” поради нивните активности и АБДА Грант шемата. 

Настаните се планирани според следниот распоред: 

- Конференциски панел, посета и обележување на 10 туристички дестинации 

во Жупа – последна недела од септември; 

- Саем на рачни изработки во Кукс - трета недела од ноември ; 

- Регионален саем за претприемнишво за млади – почеток на октомври;  

- Регионален саем за претприемништво – последна недела од август;  

- Регионален гастрономски саем – почеток на септември; 

- Ден на гравот 2016 – септември, да се потврди од страна на апликантот; 

- Ден на сирењето 2016 – да се потврди; 

- Откријте ја Шара (саем за туризам) – да се потврди; 

 

ANNEX 2: PPP_Presentation P2P actions in Sharra 

 

 

Сесија II 

 

Оперативен протокол и деловник за работа  

 

Втората сесија продолжи со презентацијата на г-дин Емрула Спахиу во однос на 

Оперативниот протокол и деловникот за работа на Групата на засегнати страни за 

“Шара”. Тој нагласи дека Оперативниот протокол за соодветно функционирање на 

ГЗС “Шара” треба да биде формализиран и нацртот на Оперативниот протокол ќе 

биде доставен до ГЗС за финален преглед, така што на следниот состанок истиот 

ќе биде одобрен од страна на ГЗС. Во однос на претседателството на ГЗС, тој 

објасни дека ГЗС функционира со Претседател и двајца Потпретседатели, 

претставувајќи ги сите три земји, додека Претседателот се бира со ротација и со 

мандат од една година.  
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Исто така, беа споменати процедурите за прифаќање на нови членови на ГЗС, 

како важен дел од документот на кој треба да му се даде на важност и да се 

постават правилата за регрутирање на нови членови на ГЗС.  

 

Беше предложено од страна на засегнатите страни, членовите на ГЗС да добијат 

некаков вид на сертификат кој ќе го потврди нивното членство во ГЗС “Шара”. Овој 

предлог беше инициран со цел да се зголеми препознатливоста на Групата и 

заради заштита од злоупотреба од страна на други организации/институции кои не 

се членови.  

 

 

Сесија III 

 

Идни активности поврзани со имплементацијата на АБДА во 

прекуграничниот регион “Шара“ 

 

Г-дин Спахиу направи преглед на важноста на интегрираниот економски равој 

како платформа за соработка помеѓу локалното население, бизнис секторот, 

земјоделската заедница и руралната заедница во прекуграничниот регион, преку 

организирање на заеднички активности, споделување на информации за средства 

и маркетинг на заедничките понуди. Главниот фокус треба да биде на 

зголемување на инвестициите, преку воспоставување на партнерства, со цел да 

се подобрат производите и услугите, како и за промоција на регионот и неговите 

ресурси, преку единствени регионални интегрирани туристички производи/услуги 

и брендирање.  

 

Со презентацијата, г-дин Спахиу ги охрабри заинтересираните страни да 

аплицираат за различни отворени повици во регионот “Шара”, напоменувајќи дека 

некои од организациите веќе имаат аплицирано за грантови и некои од проектите 

се веќе одобрени. Тој исто така ја наведе потребата да се интензивира 

соработката со Единиците за управување со проекти, напоменувајќи дека тие ќе 

продолжат да им помагаат на засегнатите страни и ќе продолжат да служат како 

информатори каде членовите на ГЗС ќе можат да ги добијат потребните 

информации за нови повици за предлози и програми.  
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Сесија IV 

 

Дискусија за АБД Грант шемата во рамки на програмата LEIWW 

 

Во четвртата сесија, г-дин Дарко Бужаровски ги презентираше можностите 

отворени со повикот за Грант шемата наменета за прекуграничните региони од 

АБДА, фокусирајќи се на критериумите на прифатливост, потсетувајќи ги 

присутните на крајниот рок за аплицирање кој е многу блиску, како и на важноста 

да се фокусираат на можните партнерства и на зелениот вредносен синџир, кои 

можат да акумулира повеќе евалуациски поени.  

 

Во текот на презентацијата, г-дин Дарко Бужаровски го објасни Прирачникот за 

аплицирање во однос на Грант шемата, споменувајќи ги општите цели на АБД 

програмата во прекуграничниот регион “Шара“, како и некои од планираните 

мерки.  

 

Во рамки на оваа сесија интересот на засегнатите страни беше најмногу поврзан 

со прашањата во однос на партнерствата и дали тој критериум ќе биде рангиран 

со повеќе поени во рамки на евалуацијата, како и прашања поврзани со 

минималниот и максималниот број на грантови, прифатливи инвестиции и 

подобни сектори.  

Повторно, г-дин Дарко Бужаровски ја потврди важноста на соработката и нагласи 

сите нејасни прашања во иднина поврзани со АБДА Грант шемата да бидат 

поставени по пат на официјалниот е-маил за прекуграничниот регион “Шара“.  

 

Сесија V 

 

Заклучоци и идни активности  

 

Во рамки на последната сесија беа донесени следните заклучоци: 

 ЕУП “Шара” и SWG ќе служат како информативни точки каде што членовите 

на Групата (ГЗС) ќе ги добијат потребните информации за нови програми и 

повици за доставување на предлог проекти. Исто така, ќе продолжат да ја 

поддржуваат подготовката на апликации за различни повици за предлози и 
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да овозможуваат потенцијални партнерства за активните повици во рамки 

на IPA CBC програмите и други отворени повици; 

 Крајните рокови за поднесување на целосните апликации и извештаи треба 

да се почитуваат, во согласност со договорите и роковите зацртани со 

договорите; 

 Оперативниот протокол и деловникот за работа на ГЗС “Шара” ќе биде 

пратен до членовите на ГЗС за дополнителни коментари. Прегледаниот 

документ ќе биде одобрен на следниот состанок; 

 ЕУП “Шара”, во соработка со членовите на ГЗС, ќе таргетира, собира и 

развива дополнителни активности и идеи кои би можеле да бидат 

поддржани од некоја грант шема или во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” 

или друг отворен повик во прекуграничниот регион “Шара”; 

 Фејсбук страницата за прекуграничниот регион “Шара” ќе биде постојано 

обновувана и заинтересираните страни ќе праќаат релевантни информации 

поврзани со активности и настани во регионот. Ова ќе придонесе за 

зголемена комуникација и соработка, како и за подигнување на свеста за 

прекуграничниот регион “Шара”; 

 Беше предложено следниот состанок на ГЗС за прекуграничниот регион 

“Шара да биде организиран во општина Теарце.  

 

 

Подготвено од: 

 

Емрула Спахиу 

 

Регионален Координатор за прекуграничен регион “Шара”  

 

 

Бојана Јовановска  

Регионална Менаџерка за прекуграничен регион “Шара” 


