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16-ти состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион 

"Шара"  
 

21-ви февруари 2017 година, Призрен, Косово* 
 

ПРОГРАМА 
 
 
10:30 – 11:00  Пристигнување на учесниците 
 
11:00 – 11:15  Поздравен говор  

Г-дин Сретен Коцески, Претседател на Групата на засегнати страни за 
прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-дин Фламур Сулејмани, Потпретседател на Групата на засегнати страни 
за прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-а Арјола Доми, Потпретседателка на Групата на засегнати страни за 
прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион 
“Шара“ 

 
11:15 – 11:20  Вовед во програмата 

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

11:20 – 11:50  Преглед на генералните и идни активности од имплементацијата на AБДA во 
прекуграничниот регион “Шара” за периодот јануари – април 2017 

 Преглед на активностите во рамки на АБДА: 
- Поддршка и помош на членовите на Групата од страна на СВГ/ЕУП при 

аплицирање на отворените повици во прекуграничниот регион “Шара”, со 

осврт на IPA CBC 

- Состаноци на Групата на засегнати страни во рамки на АБДА 

- Видливост на активностите 

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

 
11:50 – 12:30 Преглед на активностите во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во 

прекуграничниот регион “Шара” 
Елаборирање на завршените и идните “Луѓе за луѓе” настани во прекуграничниот 
регион “Шара“ за периодот Декември, 2016 – Февруари, 2017:  

                                                 
* Ваквото определување е без оглед на статусот и истото е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност на 
Обединетите нации и мислењето на Меѓународниот суд на правдата во врска со декларацијата за независност на Косово. 
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- Regional Youth Entrepreneurship Fair 

- Rural Tourism Fair in Prizren 

- Mapping touristic destinations in Zupa 

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

 
12:30 – 12:50  Кафе пауза 
 
 
12:50 – 13:20    Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД Грант шемата во 

рамки на LEIWW програмата 
Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски сооработник за прекуграничниот регион 
“Шара“ 

 
13:20 – 13:30  Заклучоци 

 
13:30 – 15:00  Ручек 
                

Заминување на учесниците 


