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Takimi i gjashtëmbëdhjetë i Grupit të Aktorëve për Rajonin Ndërkufitar 
“Sharra” 

 

21 Shkurt 2017, Prizren, Kosovo* 
 

PROGRAMI 
 
10:30 – 11:00  Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes 
 
11:00 – 11:15  Fjalim mirëseardhjes  
  z. Sreten Koceski, president i Grupit ‘Sharra”   

z. Flamur Sylejmani, Nen- president i Grupit  “Sharra”  
znj. Ariola Domi, nen- presidente i grupit  “Sharra”  
z. Emrullah Spahiu, Koordinator  Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra”  

 
10:10 – 10:20  Prezantim i programit 

znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra”  
 

10:20 – 11:30  Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA 
ne Rajonin ndërkufitar “Sharra” për periudhën Janar- Prill 2017 

 Përmbledhje dhe prezantimi i aktiviteteve brenda projektit ABDA; 
- Mbështetje dhe ndihma e SWG/ZMP-se për aktoret rajonal ne lidhje me 

thirrjet te hapura be rajonin ndërkufitar Sharra, me vështrim ne IPA CBC 

- Takimet e Grupit te Aktorëve ne kuadër te ABDA-se 

- Vizibiliteti i veprimeve  

z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra” 
Region  
znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra 
 

11:50 – 12:30  Aktivitetet “Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra”  
Elaborimi i eventeve “Njerëzit për Njerëzit”  te përfunduara dhe te ardhshme ne 
rajonin nder-kufitar  "Sharra" ne periudhën Dhjetor 2016 – Shkurt 2017 
 
- Regional Youth Entrepreneurship Fair 

- Rural Tourism Fair in Prizren 

- Mapping touristic destinations in Zupa 

 

z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra” 
Region  
znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra 

                                                 
* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration 
of independence. 
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12:30 – 12:50    Pauze Kafe   
 
 
12:50 – 13:20 Sesion informues rreth rezultateve nga Thirrja se dytë të Skemës së Grantit ABD 

brenda projektit LEIWW  
z. Darko Buzarovski, Oficer Terreni për rajonin ndër-kufitar “Sharra 
 

13:20 – 13:30  Konkluzione 
 

13:30 – 15:00 Dreka  
                 

Perfundim i takimit   


