
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Записник од 12-тиот состанок на Групата на засегнати страни за 

прекуграничниот регион "Преспа" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Март 25ти, 2016 

 Инфо Центар на Националниот Парк Пелистер 

Република Македонија 



 

 

Учесници на состанокот: 

Учесници на 12-тиот состанок беа 26 членови на Групата на засегнати страни 

(ГЗС) и претставници на Единицата за проектно управување (ЕПУ). Средбата 

беше организирана и водена од страна на претставниците на ЕПУ 

потпомогнати од Заменик-претседателот на ГЗС за прекуграничниот регион 

(ПГР) "Преспа". 

 

Целосната листа на учесници како и други дополнителни презентации од 

состанокот се прикачени како како анекси на овој документ:  

ANNEX 1: Participants list of 12th Prespa stakeholder group meeting 25.03.2016 
ANNEX 2: PPP_Prespa achievement and results October 2015 - March 2016 
ANNEX 3: Second ABDA Grant Scheme_Prespa_ENG 

Програма: 

10:00 – 10:30  Пристигнување и добредојде на учесниците 
  
10:30 – 10:40  Поздравен говор  

Г-дин Пеце Цветановски - Национален парк Пелистер 
Г-дин Науме Ташковски Заменик претседател на Групата на 
засегнати страни „Преспа“ 
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 

 
10:40 – 10:45  Вовед во дневниот ред   

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
 

10:45 – 11:05  Генерални достигнувања  од имплементацијата на АБДА 

во Регионот  „Преспа“ (Ноември 2015 – Март 2016) 

Видливост и идната поддршка во рамки на програмата 

"Луѓе за луѓе" 

Г-ѓа Етлева Тимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 
 

11:05 – 11:30  Дискусија за  Оперативниот протокол и Деловникот за 
работа на "Преспа" ГЗС 

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
Г-ѓа Етлева Тимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 
 

11:30 – 11:50 Кафе пауза 
 
11:50 – 12:10 Идни активности поврзани со имплементација на АБДА во 

прекуграничниот регион “Преспа”  
Воспоставување на партнерства за претстојните повици 
за предлог 

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 



 

 

Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 
 

12:10 – 13:30  АБДА Грант шема во рамки на проектот LEIWW  
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
 

13:30 – 13:40 Заклучоци и идни чекори 
13:40 – 14:40 Ручек 
13:45 – 16:30 Теренска посета во Националниот Парк Пелистер 
 

Записник од состанокот: 

Средбата започна со поздравен говор на г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален 

Менаџер на прекуграничниот регион Преспа кој се заблагодари на домаќинот 

на 12-от состанок - Националниот Парк Пелистер, за топлото гостопримство, и 

исто така на сите учесници за нивното присуство и посака плодна соработка со 

сите засегнати страни. 

Во име на Националниот Парк Пелистер се обрати г-дин Пеце Цветановски, кој 

ги поздрави присутните и изрази задоволство од учеството во вакви важни 

активности во најстариот Национален Парк во Република Македонија. 

Потоа г-дин Науме Ташовски, Потпретседател Групата на засегнатите страни 

ги поздрави сите учесници, исто така, и во име на Претседателот на Групата – 

Г-ѓа Виола Богдани, и ја потенцираше важноста на воспоставувањето и идна 

соработка со сите заинтересирани страни во рамките на програмата АBDA. 

Потоа г-дин Дамјан Сурлевски во детали ја презентираше програмата на 

состанокот фокусирајќи на секоја сесија и на прашања кои треба да се 

дискутира. 

Сесија 1 

Генерални достигнувања  од имплементацијата на АБДА во 

прекуграничниот регион  „Преспа“ (период Октомври 2015 – Март 2016) 

  

Сесијата започна со презентација на г-ѓа Етлева Тимо, регионален 

координатор за прекуграничниот регион "Преспа", која се заблагодари на Група 

за учество и даде краток преглед на извршените активности и општите 

достигнувања од имплементација на АБД пристапот за периодот Октомври 

2015 година - Март 2016 година. 

Презентација се фокусираше на напредокот и детали за преземените акции, 

генералени достигнувања, организирање на состаноци со донаторите кои 

активни работат во прекуграничниот регион"Преспа", информации за 

консултантската поддршка до сите заинтересирани страни за подготовка на 

предлог проекти за различни повици, како и детали за идната организација на 

акции во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во регионот Преспа. 



 

 

Презентацијата заврши со отворена дискусија и идеи за идни активности во 

регионот Преспа. 

Во текот на дискусијата беше истакнато дека финализирањето на базата на 

податоци за спроведени проекти во Преспа е од суштинско значење. 

Подготвениот документ - база на податоци од страна на организацијата DMO 

ќе биде дисеминиран до сите заинтересирани страни за дополнителни 

коментари. Беше констатирано дека Единицата за управување со проектот за 

Преспа ќе продолжи да соработува со Групата со цел создавање и 

пополнување на база на податоци за спроведените проекти во регионот. 

Исто така, Единицата за управување со проектот ќе го ревидира формат за 

портфолио и ќе го споделат со сите засегнати страни со цел да се приберат и 

да се ажурираат податоци за спроведени проекти (проекти во различни 

области) во Преспанскиот регион. 

Исто така, за време на дискусијата беше предложено дека во рамките на 

програмата “Луѓе за луѓе” за одредени настани како - "Преспа бизнис форум" и 

"Регионална работилница за промоција на Преспанскиот регион како еден 

туристичка дестинација", треба да биде вклучена и потенцијалниот член на 

Групата – Организација за Маркетинг на Преспа и исто така нивните наоди за 

регионот да бидат споделени со сите други заинтересирани страни. 

Дополнително, Групата предложи и дискутираше дека и други проекти/идеи 

треба да се развиваат како потенцијални активности кои можат да бидат 

поддржани во рамките на програмата “Луѓе за луѓе”. 

 

Во врска со идните активности, во текот на дискусијата беше констатирано 

дека ЕПУ и SWG ќе продолжат да служат како информативни точка каде што 

членовите на Групата (SHG) ќе ги добијат потребните информации за нови 

повици за предлог проекти и програми. Официјалната активна веб-страница и 

Фејсбук страницата за Преспа прекуграничниот регион ќе бидат надградени со 

релевантни информации, со цел да се зголеми видливоста на работата на 

Групата на засегнатите страни. Единицата за управување со проектот ќе 

продолжи со поддршката на подготовка на апликации за различни повици за 

проектни предлози и ќе обезбеди можни партнери за активните програми во 

регионот како што се IPA CBC и други активни повици за проектни предлози. 

Исто така, ЕУП ќе продолжи со мапирање и олеснување на вмрежувањето 

помеѓу јавните и приватни лица кои се заинтересирани да аплицираат на 

различни повици. 

 



 

 

Сесија 2 

Дискусија за Оперативниот протокол и Деловникот за работа на Групата 

на засегнати страни за "Преспа" 

Во оваа сесија г-дин Дамјан Сурлевски побара од учесниците за подетален 

преглед на Оперативниот протокол и Правилникот за работа на Групата, со 

коментари и конкретни предлози. Поради важноста на овој документ, тој 

помина низ конкретните предлози од заинтересираните страни и отвори 

дискусија по  неколку членови во документот. Во врска со член 3 за 

назначувањето и структурата на групата на учесници, дискусијата беше 

фокусирана на одговорностите на Претседавачот. Од Групата беше 

предложено дека во оваа фаза никој нема да биде во можност да превземе 

таква одговорност на Председавач и дека Единицата за управување со 

проектот треба да продолжи да ги организира состаноците на Групата на 

засегнатите страни. Дискусијата потоа беше фокусирана главно на точка 2 во 

член 10, каде: "Членовите на ГЗС ќе ја ги третираат работата на Групата како 

доверлива"; беше предложено дека оваа реченица треба да биде отстранета 

или изменета со цел да им се даде мандат на одредени членови да 

споделуваат информации во врска со нејзината работа, по одобрувањето на 

страната на Групата на засегнатите страни. Во врска со член 12, беше 

договорено дека делот поврзан со изјавата за непристрасност и кодекс на 

однесување треба да се избрише од документот и се додаде како составен дел 

од официјалниот формулар за номинација и влкучување во работата на 

Групата. Сите сугестии од дискусијата во оваа сесија ќе бидат вклучени во 

Оперативниот протокол и Правилникот за работа на Групата на засегнатите 

страни и документот повторно ќе биде споделен Групата, додека на следниот 

состанок ќе се дискутира за негово одобрување.  

 

Сесија 3 

ABDА Грант Шема во рамките на проектот LEIWW 

 

Оваа сесија започна со презентација на г-дин Дамјан Сурлевски - Регионален 

менаџер на прекуграничниот регион "Преспа". Презентацијата даде преглед на 

втората АБДА Грант Шема за интегриран економски развој. Детални 

информации беа споделени за главните цели на Грант повикот, подобност на 

апликантите, временска рамка, поднесување на апликации и процесот на 

имплементација, подобна територија, нацрт критериуми, подобни економски 

сектори за поддршка, прифатливи инвестиции, прифатливи/неприфатливи 

трошоци, распоред на исплата и финансиски обем на повикот. Детално 



 

 

објаснување беше дадено за секоја точка, нагласувајќи ја важноста на 

интегриран економски развој преку олеснување на вмрежувањето и соработка 

помеѓу локалното население, претприемачите, занаетчиите, малиот 

земјоделски сектор, давателите на туристички услуги и другите актери во 

руралната заедница во прекуграничните региони кои придонесуваат за 

организирање на заеднички процеси на работа и размена и споделување на 

ресурси. Сесијата продолжи со отворена дискусија за сугестии и коментари. 

 

Групата потенцираше дека ABDА Грант шемата во рамките на проектот LEIWW 

ќе создаде одлична можност за регионот Преспа и да се искажат вистинските 

капацитети кои ги има, а исто така да придонесе во подобрување на 

интегрираниот економски развој на регионот. За време на активната дискусија 

беше предложено дека во рамките на подобноста на кандидатите во однос на 

јавниот сектор треба да се додадат и јавните претпријатија на општините како 

потенцијални подобни кандидати за грант. 

 

На крајот од дискусијата беше констатирано дека ЕПУ ќе продолжи да изнаоѓа, 

прибира и допринесе да се развијат активности и идеи кои можат да бидат 

поддржани со Грант или во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” и членовите на 

Групата ќе бидат известени и поканети на отворените Инфо ден за Грант 

Шемата. 

 

Сесија 4 

Заклучоци и идни активности 

Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци: 

 ЕПУ за регионот “Преспа” 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. Исто така 

ќе доставуваат информација за потенцијални партнери за активните 

повици во рамки на  IPA CBC програмите и други отворени повици; 

 Официјалните активни веб-страница и Фејсбук-страницата за 

прекуграничниот регион Преспа ќе биде надградени со релевантни 

информации, со цел да се зголеми видливоста на работата на Групата. 

Засегнатите страни треба исто така да испраќаат релевантни 

информации до ЕУП со цел да дисеминираат информации и да се 

зголеми свеста за спроведените активности и активности во рамките на 

регионот; 



 

 

 Единицата за проектно управување ќе продолжи да соработува со 

Групата на заинтересирани страни за создавање на база на податоци за 

спроведените проекти во регионот. Исто така, ќе се сподели базата на 

податоци подготвена од страна на организацијата DMO за дополнителни 

коментари и подобрувања; 

 ЕПУ ќе го ревидира форматот за портфолио на членовите и ќе го 

сподели со сите засегнати страни со цел да се соберат и да се 

ажурираат податоците за спроведни проекти (проекти од различни 

области) во прекуграничниот регион Преспа; 

 Оперативниот протокол и Деловникот за работа за прекуграничниот 

регион “Преспа” ќе биде ревидиран и дополнет со коментарите и 

предлозите од Групата во однос на член 3 (три), 10 (десет) и 12 

(дванаесет). Финалниот документ ќе биде споделен со Групата на 

засегнатите страни и одобрен на следниот состанок; 

 ЕПУ во соработка со членовите на Групата ќе мапираат, прибираат и 

разработуваат дополнителни акции и идеи кои можат да бидат 

поддржани со Грант или во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во 

прекуграничниот регион “Преспа”; 

 ABDА Грант Шемата во рамките на проектот LEIWW ќе создаде одлична 

можност за прекуграничниот регион Преспа да ги покаже своите 

потенцијали, а исто така ќе придонесе за подобрување на интегрираниот 

економски развој на регионот; 

 Беше предложено дека јавните претпријатија на општините треба да се 

додадат како потенцијали подобни кандидати во рамки на Грант Шемата; 

 Членовите на групата ќе бидат соодветно известени и поканети да 

учествуваат на отворените Инфо денови за ABDA Грант Шемата. 

 

Подготвено од: 

 

Етлева Тимо 

Регионален Координатор за Прекуграничен регион “Преспа”  


