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*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 
1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence 
I. Вовед  

Време и место: 

Октомври 26ти, 2015, Ресторан “Код Липе”, Општина Штрпце, Косово* 

Учесници: 

Учесници на 11-тиот состанок беа 25 членови Групата на засегнати страни (ГЗС) и 

претставници од SWG, GIZ, UNDP и Единицата за проектно управување (ЕПУ) за Шара. 

Средбата беше организирана и водена од страна на претставниците на ЕПУ за време на 

сесијата за АБДА, од страна на претставниците од Главната Канцеларија/Секретаријат на 

SWG за време на сесијата поврзана со проектот за Управување со цврст отпад и од 

страна на GIZ експерти за сесијата поврзана со потенцијалниот проект “Рурален развој 

преку интегрирано управување со водните и шумските ресурси во Југоисточна Европа 

(LEIWW)”. 

Листата на учесници и презентациите од состанокот ќе ги најдете на следниве документи:  
ANNEX 1: PDF_Participants list of 11th Sharra SHG MEETING 26.10.2015  
ANNEX 2: PPP_Presentation P2P actions in Sharra 
ANNEX 3: PPP_SWM Project 
ANNEX 4: PPP_SWG_GIZ_LEIWW_SHG meeting Prespa 
ANNEX 5: Prezi_Integrated economic development in Sharra cross-border region 

II. Програма: 

08:30 – 09:00 Пристигнување и добредојде на учесниците  
09:00 – 09:10  Поздравен говор  

Г-дина. Ивица Танасијевиќ Заменик-Градоначалник на Општина Штрпце 
Г-дин Сретен Коцески, Заменик Претседател на Групата на засегнати 
страни 

09:10 – 09:15 Вовед во дневниот ред   
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Шара” ПГР 

09:15 – 09:35 Идни активности поврзани со имплементација на АБДА во 
прекуграничниот регион “Шара”  
Дискусија за идна подршка на “Луѓе за луѓе” акции во прекуграничниот 
регион “Шара” 
Г-дин Емрулах Спахиу, Регионален Координатор за “Шара” ПГР 

09:35 – 09:55 Дискусија за проектни предлози за Интегриран економски развој 
Воспоставување на партнерства за претстојните повици за проекти во 
прекуграничниот регион “Шара”  
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Шара” ПГР 

09:55 – 10:00 Заклучоци и идни чекори 
10:00 – 10:30 Информирање за активностите во проектот за Управување со отпад во 

Југоисточна Европа  
10:30 – 11:30  Преглед на методите за проценка на еколошките и економски влијанија 
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11:30 – 12:00 Пауза за кафе  
12:00 – 13:00 Основна анализа и проценка на влијанието 
 
13:00 – 14:00  Спроведување на проценка врз регионалното прекугранично влијание 

од управување со цврстиот отпад во руралните средини и учество на 
засегнатите страни 

14:00 – 15:00 Ручек 
15:00 – 17:45 Рурален развој преку интегрирано управување со водните и шумските 

ресурси во Југоисточна Европа   
- Идентификување и евалуација на приоритети во четирите 
прекугранични пилот региони, кои можат да бидат вклучени во 
проектната стратегија; 
- Проценка, верификација и приоритизација на мерките за интегрирано 
управување со водните и шумските ресурси; 
- Проценка, верификација и приоритизација на мерките за генерирање 
на приход преку одржлива употреба на природните ресурси во 
прекуграничните региони, со посебен фокус една од мерките за 
еконоските активности спроведени од страна на жени;  
- Дефинирање на основни таргет вредности за идентификуваните 
мерки, како и релевантни извори за верификација; 
- Идентификување на основни потреби и равивање на стратегии за 
развој на капацитетите во прекуграничните пилот региони; 
Модерирана сесисја од страна на експерти од GIZ 
17:45 – 18:00 Заклучоци и идни чекори 
 

III. ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ  
 
Состанокот на Групата на засегнатите страни беше во насока на презентирање на 

завршените, тековните и идните активности поврзани со имплентација на АБДА во 

прекуграничниот регион “Шара”, новости поврзани со проектот за Управување со цврст 

отпад во Југоисточна Европа како и дискусија за можните прифатливи мерки и 

интервенции кои би поттикнале одржлив економски развој преку одржливо искористување 

на природните ресурси (шуми и води).  

 

Состанокот беше отворен со поздравен говор од страна на г-дин Ивица Танасијевиќ, 

заменик-градоначалник на Општина Штрпце, кој им се заблагодари на сите учесници за 

нивното присуство, посакувајќи плодна соработка меѓу засегнатите страни и успешно 

продолжување на проектот. Исто така ја изрази подготвеноста на општина Штрпце да 

учествува и поддржи сите развојни иницијативи на регионално ниво. 

 

Во име на Групата на засегнати страни, г-динот Сретен Коцевски, потпретседател на 

Групата, ги поздрави сите учесници и ја истакнаа важноста од воспоставување и 

консолидација на стабилна Група на чинители. Тој го изрази задоволството да бидат 

вклучени во вакви важни активности за регионот и исто така посака успешна и плодна 

соработка во текот на следниот период. 
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Г-дин Дамјан Сурлевски детално ја претстави програмата на средбата со особен фокус 

на секоја сесија и прашањата кои треба да се дискутираат.  

 

Сесија 1 

 

Идни активности поврзани со имплементација на АБДА во прекуграничниот регион 
“Шара” - Дискусија за идна подршка на “Луѓе за луѓе” акции во прекуграничниот 

регион “Шара” 
 

Првата сесија започна со презентација на Г-дин.Емрулах Спахиу кој направи краток осврт 

на организирани настани во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во претходната фаза. Тој 

ги презентираше резултатите од единаесетте настани/манифестации реализира во 

регионот "Шара" и укажа на научените лекции и значењето на овој акции поврзани со 

промоција на регионот, воспоставување нови партнерства, размена на информации и 

продажба на локални производи. Презентацијата исто така се фокусираше на процесот 

на доставување на барања во рамки на тековната програма “Луѓе за луѓе” и ги 

презентираше резултатите од поднесените апликации за изразување на интерес во оваа 

фаза. Исто така детално ги образложи и  претстојните фази во текот на целиот процес на 

аплицирање, имплементација и известување. 

По претставувањето на пред-одобрените настани за оваа фаза, ЕПУ ги повикаа 

организациите кои не поднесоа барања или не беа одобрени во првиот повик да поднесат 

во следниот повик за изразување на интерес кој ќе биде објавен до крајот на Ноември 

2015 година. Уште еднаш беше потенцирано дека средствата во оваа фаза се 

поограничени и апликациите мора да ги земат во предвид финансискиот придонес и 

учество на што е можно повеќе партнери/засегнати страни од сите земји во регионот. 

Исто така беше истакнато дека целосната апликација треба да биде доставена најдоцна 

два месеци пред организација на настанот. Искуството покажа дека е од клучно значење 

да се земет во предвид и роковите за доставување на извештај (технички и финансиски) 

по настанот. 

Сесија 2 

 

Дискусија за проектни предлози за Интегриран економски развој - Воспоставување 

на партнерства за претстојните повици за проекти во прекуграничниот регион 

“Шара” 

Втората сесија продолжи со презентација на Г-дин Дамјан Сурлевски кој ја истакна 

важноста на интегрираниот економски развој преку вмрежување и соработка помеѓу 

локалното население, претприемачите, занаетчии, мали чинители во земјоделскиот 

сектор, давателите на услуги во туризмот  и други актери во рурална заедница во 

прекуграничните региони, со цел организирање на заеднички работни процеси, делење 

на ресурси и пласман на заеднички понуди на пазарот. Фокусот треба да биде кон 

зголемување на инвестициите за воведување на нови производствени процеси кои ќе ги 

подобрат производите и/или услугите, како и поголема промоција на регионот и неговите 
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ресурси преку уникатни регионални интегрирани туристички производи/услуги и 

брендирање.  

Трите приоритетни проекти на регионот идентификуван од страна на ГЗС се: „Шара без 

граници“, „Одржлива употреба и заштита на шумите во Шара“ и „Три земји во една 

посета“ беа дискутирани како потенцијални можни проекти кои во иднина би можеле да се 

применат во различни отворени повици од Европската Унија или останати донатори кои 

се активни во регионот. 

Исто така беа презентирани резултатите од реализираната грант-шема во рамките на 

претходната фаза од проектот во прекуграничните региони Дрина-Тара и Дрина - Сава, 

како добро искуство со позитивно влијание за регионите. Беше дискутирана и важноста 

на активностите за градење на капацитетите како суштинска поддршка за успешна 

реализација на проекти. 

Во дискусијата беше заклучено дека ЕПУ и SWG ќе продолжат да служат како 

информативни точки каде што членовите на ГЗС ќе ги добијат потребните информации за 

нови повици за предлог проекти и програми. Тие ќе продолжат да ја поддржуваат 

изработката на апликациите за различни повици и ќе обезбедат можни партнери за 

активните програми за повиците во рамки на IPA CBC во регионот, како и други активни 

повици за предлог проекти.  

SWG и Шара ЕПУ континуирано ги бараат потенцијалите за мобилизација на ресурси и се 

фокусирани на изнаоѓање дополнителни можности за генерирање на фондови во рамките 

на програмите на ЕУ и други донатори активни на национално и регионално ниво, се со 

цел да се поддржи интегрираниот економски развој на регионот. Во таа смисла тој ја 

воведе новата иницијатива – проектот (LEIWW) помеѓу SWG и ГИЗ, кој е во почетна фаза 

и може да биде една од можностите за ГЗС. Сесијата продолжи со презентација од 

страна на г-ѓа Љупка Полизовски и г-ѓа. Елена Гаврилова, советници во GIZ, кои 

направија детална презентација на проектот "Рурален развој преку интегрирано 

управување со шумите и водата во Југоисточна Европа" (LEIWW). 

Фокусот на презентација и дискусија беше за програма LEIWW и за мерките кои би 

можеле да бидат поврзани со тековните активности АБДА во регионот. Исто така како дел 

од овој потенцијален проект постои можност за имплементација на грант шема наменета 

за прекуграничните региони во АБДА, фокусирајќи се на интегриран економски развој 

преку одржливото искористување на природните ресурси (шуми и вода). 
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Сесија 3 

 

Информирање за активностите во проектот за Управување со цврст отпад во 

Југоисточна Европа 

Кратка воведна презентација беше направена од страна на г-ѓа Катерина Спасовска, 

информаирајќи ги засегнатите страни во врска со проектот за управување со цврст отпад 

во ЈИЕ. Во текот на оваа сесија беа елаборирани главните цели и активности на проектот 

за управување со цврстиот отпад, тековните активности спроведени во овој период, 

резултатите од иницијалната средбата, како и за напредокот на методологијата што ќе се 

користи во проектот со цел да се развијат ефективни планови за интегрирано управување 

со цврст отпад во регионот. 

Г-дин. Туш Маркај и Г-ѓа Ана Петровска - ангажирани консултанти/експерти за 

управување со цврстиот отпад, го претставија моделот кој се користи со цел да се 

соберат релевантни информации од институциите и регионални компании кои се 

занимаваат со управување со цврст отпад. Покрај тоа, тие ја истакнаа важноста од 

споделување на информации и го истакнаа проблемот со управувањето со отпадот како 

регионално прашање, чие решавање треба да одвива на регионално ниво. 

Во интерактивна дискусија во текот на оваа сесија, главниот фокус на модераторите 

беше за тоа како и кој модел да се користи за време на собирањето на отпадот, особено 

фокусирајќи се на руралните средини. Претставници на заинтересираните страни од 

локалните власти дадоа информации за тоа како и кој е ангажиран за собирање на отпад 

и како се управува со него по собирањето. Тие се согласија дека главните проблеми 

поврзани со цврстиот отпад се појавуваат во руралните средини, бидејќи поголемиот дел 

од отпадот особено во реките и речните корита доаѓа директно од руралните населени 

места. Тоа е затоа што не постојат услуги за собирање на отпад од страна на 

јавни/приватни компании и во многу случаи оддалеченоста на депониите е проблемот. 

Исто така, беше нагласено дека процентот на наплатата на услугите за собирање на 

отпадот е на ниско ниво во руралните области и впрочем тоа е главната работа на која 

треба дополнително да се работи и да се најдат соодветни решенија. 

Седија 4 

Рурален развој преку интегрирано управување со водните и шумските ресурси во 

Југоисточна Европа 

На оваа сесија уште еднаш беше истакната општата цел на програмата АБДА во "Шара" 

прекуграничниот регион која беше презентирана накратко, фокусирајќи се на веќе 

изготвените мерки, I и II: 

 

Мерка 1: Одржлив развој на руралната економија 

Под-мерка 1.1:  Активности за развој на интегрирана понуда на производи и услуги 
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Под-мерка 1.2: Зголемена конкурентност на регионот преку зајакнување на 

вредносните синџири и развој на капацитетите 

Под-мерка 1.3: Поддршка за развој на биснисите преку индивидуални инвестиции во 

рамки на регионалните иницијативи 

Measure 2: Подобрувања во руралната економија на животната средина 

Под-мерка 2.1: Заштита на животната средина и одржливо управување со природните 

ресурси  

“Шара” Програмски мерки 2014-2020 

Г-дин Дамјан Сурлевски ги презентираше заклучоците од работната група за интегриран 

економски развој утврдени во текот на Форумот за земјоделска политика (APF 2015). Во 

работната група сочинета од најразлични меѓународни експерти, претставници на SWG, 

GIZ и членови на АBDA тимот дискутираа за можноста за поврзување на програмата 

ABDA и LEIWW на која се заклучи дека: 

 Идните активности кои ќе бидат насочени кон руралните прекуграничните области 

треба да се надоградуваат на веќе дефинираните мерки во рамките на АБДА 

програмските документи; 

 Можната идна грант шеми треба да се фокусираат на одржлив економски развој со 

посебен фокус на одржливо користење на природните ресурси; 

 Координација на локалните и националните власти во процесот на програмирање на 

руралниот развој е од клучно значење; и 

 Посветеност од страна на Владите од земјите во Западен Балкан, особено преку 

финансиски придонес ќе го поттикнат одржливиот економски развој на руралните 

прекуграничните области. 

Работната група за време на APF 2015 работеше и ги презентираше приоритетите за 

развој на прекуграничните региони и исто така предложи различни видови на акции кои ќе 

ги исполнат условите под АБДА програмата за економски развој на прекуграничниот 

регион на "Шара" (2014 -2020). Предложените видови акции се следните: 

 Озеленување на производството/процесите на преработка и зголемување на 

квалитетот на традиционалните/типичните производи, како и вклучување на 

иновации, маркетинг и стандардизација за зголемување на конкурентноста: 

 Одржливо собирање и преработка на шумски плодови; 

 Органско земјоделско производство и еколошки обработка на земјоделски 

производи; 

 Искористување на обновливи извори на енергија и воведување на мерки за 

заштеда на енергија; 

 Формирање на зелени  кластери и задруги во кратките вредносни синџири во 

земјоделството; 
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  Воведување на стандарди за квалитет врз основа на заштита и брендирање на 

традиционалните земјоделски и шумски производи. 

 Развој на рурален туризам базиран на одржливо користење на природните ресурси: 

 Развој на зелени вредносни синџири во земјоделсвото/прехрамбениот 

сектор/занаетчиството/туристичките производи и понуди на регионот; 

 Искористување на обновливи извори на енергија и мерките за заштеда на 

енергија; 

 Нови туристички производи и услуги базирани на одржливо користење на 

природните ресурси; 

 Воведување на стандарди за квалитет врз основа на брендирање на туристичките 

производи и услуги; 

 Воспоставување на зелени кластери за туризам. 

Сесијата продолжи со вклучување од страна на експерт на ГИЗ, г-дин. Томас Вахингер. За 

време на неговото  модерирање, г-дин Вахингер ги оцени како позитивно искуство 

активностите за градење на соработка, партнерство, спроведените грантови и развој на 

капацитетите во прекуграничните региони Дрина-Тара и Дрина-Сава. Сесијата продолжи 

со отворена дискусија за создавање на повеќе конкретни проектни идеи и дополнителни 

можни акции кои би можеле да бидат поддржани со потенцијален проект LEIWW. 

Учесниците ги предложија следните проектни идеи и дополнителни можни акции под 

потенцијалната грант-шема во рамки на регионот: 

 Прекугранични пешачки патеки и поврзувањето на локалните заедници; 

 Преработка на шумски производи; 

 Преработа на медицински билки и шумски плодови ; 

 Одгледување риба; 

 Мали инфраструктурни зафати за заштита на водните ресурси; 

 Информации за заштитени видови.  

 

Сесија 5 

Заклучоци и идни активности 

Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци: 

 Шара ЕПУ и SWG ќе служат како информативни точки каде што членовите на 

Групата ќе ги добијат потребните информации за нови програми и повици за 

доставување на предлог проекти. ЕПУ ќе ја поддржи подготовката на проектни 

апликации по различни повици и исто така ќе обезбеди информации за 

потенцијалните партнери за Програмата за прекугранична соработка - IPA CBC и 

други повици; 
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 ЕПУ за регионот "Шара" ќе соработува со Групата на засегнати страни за 

создавање на база на податоци за сите настани и манифестации кои се 

организираат во регионот. Главната цел е секој член да биде запознаен со 

настаните кои се одржуваат во регионот и поголемо учество на членовите на ГЗС 

на овие настани;  

 ЕПУ за регионот "Шара" ќе поттикне контакти и средби со деловни субјекти од 

секторот туризам и тур-оператори, со цел да се создадат интегрирани тур-пакет во 

регионот; 

 Процесот на аплицирање во рамките на програмата “Луѓе за луѓе” ќе биде 

постојано следен од страна на ЕУП и соодветна поддршка ќе им се даде на 

членовите на Групата на засегнати страни. Роковите за доставување целосна 

апликација (два месеци пред настанот) треба да се почитуваат, а поради 

ограничените средства во оваа фаза кандидатите треба да обезбедат 

дополнителен финансиски придонес и учество на што е можно повеќе 

партнери/засегнати страни од сите земји во регионот; 

 ЕПУ за регионот "Шара" ќе ги контактира новите структури во албанските општини 

кои ќе бидат основани по новата територијално-административна поделба како и 

претставници од бизнисите и ќе бидат поканети да присуствуваат на состаноците 

ГЗС и да се запознаат со активностите кои се имплементираат во регионот "Шара";  

 Проектот "Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и водата во 

Југоисточна Европа" (LEIWW) е сеуште во подготвителна фаза и финалното 

одобрување за негова имплементација ќе биде дадено на претстојното Собрание 

на SWG во Декември 2015; 

 ЕПУ за регионот "Шара" во соработка со претставници од Групата на засегнати 

страни ќе мапираат и работата на развојот на дополнителни акции и идеи кои би 

можеле да бидат подржани во рамки на грант шема или во рамки на програмата 

“Луѓе за луѓе” за прекуграничниот регион “Шара”.  
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