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I. Листа на присутни 
 
На состанокот беа присутни членови на Групата на засегнати страни (ГЗС) 

на прекуграничниот регион „Преспа“ како претставници на Општините, 

невладни организации и приватниот сектор.  
 
Aнекс 1: Комплетна листа на присутни на состанокот. 

 

II. Агенда 
 

Пристигнување на учесниците                                 

10:00 – 10:15         Поздравен говор 

Г-дин. Неџип Бацели, Градоначалник на Воскопоје 

Г-дин. Ванѓуш Дишница, Директор за Локален Развој во 

Административниот регион „Корча“  

Г-дин. Кај Мортенсен, СВГ АБДА меѓународен консултант 

 

10:15 – 10:30 Информација за моменталната (тековната) состојба на АБДА 

концептот.  

Г-ѓа. Ирена Џимревска, СВГ Извршен директор 

 

10:30 – 11:15             Презентација и дискусија на предлог Програмски документ за 

економски развој на прекуграничниот регион „Преспа“ 

Г-ѓа. Сузана Ѓорѓевич Милошевиќ, СВГ АБДА Програмски 

експерт   

 

11:15 – 12:15 Презентација и дискусија на комплетираните нацрт проектни 

предлози за прекуграничниот регион „Преспа“  

Г-дин. Иван Тороманоски, СВГ Регионален координатор  

Дискусија за идните проектни предлози за прекуграничниот 

регион „Преспа“  

Г-дин Кај Мортенсен, СВГ АБДА меѓународен консултант  

 

12:15– 13:00 Презентација и дискусија на Оперативниот протокол и 

Процедурални правила на Групата на засегнати страни на 

прекуграничниот регион „Преспа“ 

     Г-дин. Звонко Наумоски, СВГ Регионален Координатор 



   
 
13:00 – 14:00  Пауза за ручек  

14:00 – 17:00  Техничка дискусија со членовите на ГЗС  

 

 Програмски документ за економски развој на прекуграничниот регион „Преспа“ 

 Коплетирани концепти на проектните предлози за прекуграничниот регион 
„Преспа“  

 Концепти за идните проектни предлози за прекуграничниот регион „Преспа“  

 

17:00 Поаѓање на учесниците 

 

III. Резултати од состанокот на Групата на засегнатите страни на АБДА 

прекуграничниот регион „Преспа“ 
 
Предлог агендата беше прифатена без промени од страна членовите 

кои присуствуваа. 
 
Во однос на точка 1 од Агендата: Поздравен говор 
 

Г-дин Бацели, Градоначалникот на Општина Воскопоје, им посака добредојде за 
присутните. Г-дин Бацели ја потврди поддршката за АБДА процесот како посебна 
шанса за градење на добрососедски релации, како водечки принципи на Општините 
кои партиципираат во прекуграничниот регион „Преспа“. 
 
Г-дин Дишница исто така ја потврди поддршката за процесот како и заедничките 
напори на Градоначалниците на Општините кои партиципираат за продолжување на 
нивната соработка со цел да се подобри економскиот развој на регионот. 
 
Г-дин Кај Мортенсен, СВГ АБДА Меѓународен консултант, го искажа својот восхит кон 
Градоначалниците присутни на состанокот  за нивната ангажираност и политичка 
поддршка за процесот. Г-дин Мортенсен повторно ја потврди поддршката на 
Комесарот Чилос1 за процесот и активностите на ГЗС, станувајки платформа која ја 
подигна АБДА од проект во програма. Програмата АБДА има за цел да биде 
насочувачка структура за економски развој за наредните седум години. Исто така 
предложи целите на ГЗС да бидат ориентирани кон вистински економски активности 
наместо да бидат „меки“ мерки. За крај, истакна дека политичките лидери треба да се 
среќаваат двапати годишно како поддршка на групата на засегнати страни со цел да 
им даде насока на за развој на нивните општини.  

 
Не беше барано гласање и носење на одлука 
 

                                                           
1
 Комесар на ЕУ за земјоделство и рурален развој 



   
 

Во однос на точка 2 од агендата: Информација за моменталната 
состојба за концептот заснован на развој на подрачја 
 

Г-ца Ирена Џимревска, Извршен директор на СВГ, ги информира учесниците дека 
процесот има за цел да овозможи регионална соработка, меѓусебен политички и 
економски поттик во Западен Балкан преку аплицирање на пристап за развој заснован 
на оподрачја во избраните прекугранични региони. Уште еднаш акцентот беше ставен 
на две специфицни цели: 
 
Цел 1: Придонес  кон одржлив економски раст во регионот преку овозможување на 
подготвителни активности за имплементација на идентификувани развојни економски 
акции.  
Цел 2: Зајакнување на соработката помеѓу јавната администрација и другите јавни 
институции, приватниот сектор и невладините организации во полето на локалниот 
развој и регионалната соработка преку градење на локалните и прекуграничните 
капацитети.  
 
Беше најавено дека СВГ Главна Канцеларија на секретаријатот во соработка со 
Министерството за земјоделство, храна и заштита на потрошувачите на Албанија ќе 
отвори канцеларија за управување и имплементација на проекти во Корча. 
Во однос на работата на Групата на засегнати страни, беше пренесено дека 
официјалните номинации за учество во групата е при крај. Групата има претставници 
од општините, јавни институции, невладини организации (НВО) како и приватниот 
сектор чии учесници во моментов се на ниско ниво. 
 
На претходните состаноци на групата на засегнати страни, беа идентификувани три 
приоритетни проекти кои исто така се во финална фаза. 
 
Во моментов АБДА за прекуграничниот регион „Преспа“ е во финална фаза на 
отворање на канцеларијата зa имплементација на проекти, финализација на 
стратешката рамка за економски развој и подготовката на Програмскиот документ за 
економски равој кој треба да се имплементира како дел од применетата политика за 
регионална и територијална соработка во рамки на ИПА 2014-2020.  
 
Процесот продолжува со втора фаза од периодот на премостување (Јануари 2014 – 
Септември / Декември 2014).  
 
Резултатите и напредокот на процесот АБДА ќе бидат презентирани на Форумот за 

применета политика во земјоделието 2013. Исто така, ќе бидат презентирани и на 
годишниот Министерски состанок на земјите од Западен Балкан.  

Проектните предлози ќе им бидат презентирани на Европската Комисија и други 

донатори. 

 

Во однос на точката 3 на агендата: Презентација и дискусија за предлог 

Програмскиот документ за економски развој на преку-граничниот регион 

„Преспа“ 



   
 
Г-ѓа. Сузана Ѓорѓевич Милошевиќ, СВГ АБДА Програмски експерт, ги претстави 

чекорите кои доведоа до изработка на АБДА Програмски документ за прекуграничниот 

регион „Преспа“.  

• Основната студија ја испитува моменталната економска состојба, разлики и 
потенцијали за развој во регионот.  (Комплетирано) 

• Стратешкиот и акцискиот план се развиени со цел да презентираат стратегиска 
рамка преку стратегиски цели и нивните соодветни акции.  (Комплетирано) 

• Изработка на Фише со мерки серазвива со цел ги дефинира допустливите 
активности, корисници, критериумите и финансиската структура за 
финансирање на проекти кои се во линија на приоритетните области, цели и 
акции. (Во тек) 

Понатаму  

Идентификуваните цели и акции се дел од 3 приоритетни мерки и 3 подмерки 

кои треба да се имплементираат во период од 2014-2020 со помош на 

национални, локални или други донатори под определени правила.  

• Финалниот Регионален програмски документ и дефинирањето на оперативните 
структури со конечни промени ке биде комплетиран во Октомври 2013. 

• Финална верзија на АБДА програмата (крај на 2013)  

Следниве грлавни мерки се предложени за економски развој:  

Мерка 1: Поддршка за одржлив рурален економски развој  

Мерка 2: Поддршка за одржливо управување со природата и природните 

ресурси 

Мерка 3: Поддршка за подобрување на инфраструктурата и енергетскиот 

потенцијал на регионот. 

Дискусија: 

- Не сите мерки се под надлежности на Министерствата за Земјоделие;  

- Ангажирање на потенцијалот – за вклучување на други релеванти 

Министерства  

- Можна е пре-распределба на мерките  

- Програмата содржи мерки кои се групирани, предожени и прифатени и ќе 

можат да се финансираат.  

- Општините треба да се вклучат со кофинансирање  

- Преспа регионот би имал поголеми можности: поддршка на политичко ниво. 

- Општините во Албанија можат да бидат застапувани од Административниот 

регион „Корча“   

- Потребно е да се доработат фишеата на проектните концепти  



   
 

- Буџетите за секоја мерка треба да се изработат во соработка со Групата на 

засегнати страни. Ова би овозможило изработка на реален буџет за целосната 

програма. 

 Заклучоци:  

- Генералната рамка е прифатена.  

- Групата на засегнати страни ќе биде информирана доколку има промени во 

рамката.  

 

Одлука: 

1. Групата на засегнати страни го прифати Програмскиот документ за 

економси развој на прекуграничниот регион „Преспа“ и предлог мерките без 

промени.  

Во однос на точка 4 на агендата: Презентација на комплетираните концепти за 

Проектни Предлози за прекуграничниот регион „Преспа“ и дискусија за 

концептите за идните Предлог Проекти за прекуграничниот регион. 

Трите проекти кои се развиени од страна на групата на засегнати страни во соработка 

со Секретаријатот на СВГ беа презентирани. 

Беше потврдено дека концептите ќе бидат доработени и финализирани. 

Г-дин. Кај Мортенсен ја елаборираше важноста дека проектите треба да се 

фокусираат на економскиот развој на прекуграничниот регион. Поради ова, концептите 

мора да содржат конкретни резултати и мерливи индикатори.  

Дискусија: 

- Општина Охрид пројави интерес да биде партнер во проектот: „Преспа на 

дланка“. 

- Некои од проектите кои се имплементираат во регионот имаат сличности и 

нивните искуства, цели и резлутати треба да се искористат како би се 

подобриле проектите.  

- Институционалните профили кои содржат информација за донатори и проекти 

кои се имплементирани треба да се комплетираат. Ова е важно како би можело 

да се одбегнат преклопување во проктите кои би се имплементирале преку 

АБДА. 

- Акцентот ќе се стави на привлекување на членови од приватниот сектор.  

- Родовата еднаквост во групата треба да се подобри. 

Заклучоци: Работата на на Предлог проектите продолжува во соработка со членовите 

на групата на засегнати страни. Податоците кои се потребни за проектите ќе бидат 



   
 
испратени од членовите. Фокусот ќе биде променет со цел да има интегриран 

економски развој на регионот.  

 

Во однос на точката 5 на агендата: Презентација и дискусија на Оперативниот 

Протокол и Процедурални правила на групата на засегнати страни на 

прекуграничниот регион „Преспа“.  

Г-дин. Звонко Наумоски, СВГ регионален координатор, ги презентираше Оперативниот 

Протокол и Процедуралните правила на групата на засегнати страни на 

прекуграничниот регион „Преспа“. 

- Оперативниот Протокол и Процедуралните Правила беа испратени до 

членовите на групата за проверка на истите. 

- Беше кажано дека рамката е прифатлива и дека може да се доработи како би 

можела да биде пофункционална за идната работа на групата. 

Одлука: 

1. Членовите на групата на засегнати страни го прифати предлогот за 

Оперативниот Протокол и Процедуралните Правила за прекуграничниот регион 

Преспа, без промени.  

 

Во однос на член 6 на агендата: Техничка дискусија со членовите на Групата на 

засегнати страни 

1. Програмски документ за економски развој на прекуграничниот регион  
„Преспа“. Намаше дополнителни коментари и сугестии. 

2. Комплетирани концепти за Проектните Предлози за прекуграничниот регион 
„Преспа“  

Дискусија за проектниот концепт: Ново семе за Bio-heritage  

- Конкретни чекори треба да се дефинираат 

- Студијата за ситуацијата на жената во Македонскиот дел на Преспа треба да се 
консултира за проектот за социјална кохезија. Можна идеја: правење на 
традиционална облека од регионот.  

3.  Концепти за идни Проектни Предлози за прекуграничниот регион „Преспа“ 

Акцент трба да се стави на развивање на вредносни алки помеѓу можните партнери 
кои би трабало да овозможат подобра издржливост и намалување на проектните 
ризици.  

- Додатни Анекси од Петтиот состанок на групата на засегнати страни 

Анекс 2: Презентација на информација на тековната состојба на концептот АБДА 

Анекс 3: Презентација на Програмскиот документ  

Анекс 4: Оперативен Протокол и Процедурални правила 



   
 
 

Потпици: 

 

Ex-officio Преседавач со Групата на 
засегнати страни 

За Секретаријатот на СВГ 

Г-дин/Г-ѓа/Г-ца Г-дин/Г-ѓа/Г-ца 

Титула Титула 

Потпис Потпис 

Датум: Датум: 

 


