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1. Учесници на состанокот: 

 

Структурата на учесбниците на состанокот вклучи 35 престатвници на ГЗС, како и 

новозаинтересирани ученици во ГЗС.  

 

Целосната листа на Учесници и деталите се во прилозите: 

Aнекс 1: Листа на учесници со контакти  

Aнекс 2: SCAN Participants list 7 

 

2. Програма на состанокот: 

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

Господин Бобан Илиќ, Генерален секретар на SWG (се чека потврда)  
Претставник на Општина Пустец (се чека потврда) 

10:40 – 11:30  Интегриран Пристап за економски развој во рамките на проектот ABDA  
  Вклучување на ГЗС во процесот   
  Информации и резултати од повикот во регионите Дрина Тара и Дрина Сава  

 Ирена Џимревска, Извршен директор на SWG  
11:30 - 12:00 Кафе Пауза  
12:00 –13:00  Презентација и дискусија околу програмата Луѓе за Луѓе во проектот 
  Процес за аплицирање, Прашања и Одговори  
  Партнерства и комуникација помеѓу потенцијалните партнери   

Лилјана Таневска, Регионален Координатор на Прекуграничниот регион 
Преспа   

13:00 – 14:00  Ручек    
14:00 – 15:30  ГРУПА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ   

- Презентација на номинациите за ГЗС и исполнувањето на критериумите  

- Избори за претстедавач и заменик претседавач на ГЗС   

Лилјана Таневска, Регионален Координатор на Прекуграничниот регион 

Преспа   

15:30 – 16:00  Заклучоци  
16:00 – 16:30  Заминување  

 

 

3. ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ  

Состанокот се отвори со добредојде од страна на регионалниот координатор на 
прекуграничниот регион Преспа Лилјана Таневска, кој им посака добредојде на 
учесниците и им посака добра соработка на сите членови на ГЗС во рамките на 
регионот Преспа во проектот АБДА.  Лилјана ги инофрмираше учесниците за текот на 
состанокот и го претстави новиот  Технички Асистент Еглон Кондура.  
Поздравен говор одржа и преставникот на Општината Домаќин Г-дин Ило Малевски, 
кој им поска на сите добредојде во Општина Пустец и искажа колку е е  



 

 
 

 
 
 

проектот добар и корисен за развој на регионот Преспа, како и ја искажа готовноста на 
Општината Пустец за соработка во целост во регионот.   
 

Прв дел  на состанокот:  
Интегриран Пристап за економски развој во рамките на проектот ABDA, Вклучување на 
ГЗС во процесот , Информации и резултати од повикот во регионите Дрина -Тара и 
Дрина -Сава  
 
Регионалниот Координатор на проектот направи кратка презентација на  целите на 
пристапот за интегриран економски развој во регионот. Иако напомена таа ова беше 
дел од шестиот состанок на ГЗС, сепак ја нагласи важноста на пристапот и ГЗС во 
целиот процес. Беше истакната потребата и важноста за вмрежување и креирање на 
соработка помеѓу актерите од руралните средини од двете земји дел од регионот 
Преспа.  Фокусот на вмрежувањето и соработката би ја подобриле конкурентноста на 
регионот со зацврстување на хоризонатлните врски помеќу актерите во регионот. 
Заеднички активности во вредносните синџири како што се секторите од програмата 
за развој услуги, земјодеслтво, туризам и агротуризам со потенцирање на традицијата 
во регионот. Ова ја формира конкурентноста на  руралниот развој во регионот Преспа  
Кратко беше објаснет процесот и ситуацијата во регионите„ Дрина –Тара“ и „Дрина –
Сава“ на ГЗС. Беше објаснет процесот за грантовата шема за подобрување на 
вредносните синџири: производствените процеси, брендирањето на производи, и агро 
туризмот. Резултатите кои ќе се постигнат во оие региони ќе бидат резултати за 
тестирањето на грантовата шема.  
Во моментот за овие два региони има и подетална анализа за стратегијата во рамките 
на АБДА поради поплавите во овие два региони. Ситуацијата беше анализаирана од 
група од тимот на АБДА. Додека грантовите проекти беа евалуирани од евалуациона 
комисија на состанок во Белград на 26.05.2014. Цомитетот беше составен од вработени 
во SWG, и официјални претставници на министерствата, како и SWGделегати. После 
состанокот на комисијата тимот на проектот направи посета на двата региони со цел да 
ја утврди состојбата во поплавените подрачја. При тоа беше утврдено дека постојат 
голем број на оштетени земјоделски површини, куќи и домови како и уништени 
земјоделски стопанства. Беше истакнато од Координаторот дека процесот на 
дискусија, идентификување и работа на идеи за развојни проекти во делот на 
интегрираниот еконосмки пристап во Преспа треба да биде интензивирана со цел да 
се затвори успешно оваа фаза на проектот АБДА  
 
Прашања и Дискусија околу првиот дел на состанокот 
 
• Ванѓуш Дишница (Регион Корча) 
П1: Праша за бројот на општини кои биле вклучени во почетокот на проектот 37 а сега 
има само неколку претставници. Праша на што се должи тоа? Дали сеуште ја има 
постојаната ГЗС.  
П2: Дали се плаќаат транспортни трошоци и кога ке бидат исплакани науќесниците на 
состаноците? Предложи да се добиваат практични обуки на состаноците и размена на 
искуства помеѓу членовите  на ГЗС. 
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Лилјана Таневска  
О1.  На сите состаноци се праќаат покани до сите општини. Некои и покрај напорите да 
ги каниме и со телефонски потсетувања не одговараат. Наш приоритет и план е да се 
исконтактираат сите општини кои го потпишале меморандумот. Денес ќе се избери 
претседател и потпретседател со што и групата ќе си завземе некоја форма. Денес за 
прв пат имаме преставник на регионот и тоа потпретседателот на регионалниот совет 
на состанокот.  
О2. Што се однесува на патните трошоци истите не се предвидени како дел од 
проектот бидејки дел од овој проект се и учеснциите и нивните интереси па затоа 
трошоците за транспорт се нивно учество во прокетот.  Но секако пости плаќање на 
дневници за ГЗС кои догааат на состаноците. Барањата и потребите за обуки треба да 
доаѓаат од ГЗС. Може во иднина да се проциркулира и некој формулар со кој ќе може 
да се направи една проценка каков вид на обуки се потребни.  
 
•Науме Ташовски Општина Ресен Дискусија  
Потенцира дека медиумите недоволно вршат покривање на настаните и работатат на 
проектот во регионот и дека треба да се обрне внимание на поголема медиумска 
застапеност. Исто побара да се доставува известај за работата на Проектната единица 
и проектот кој ке се доставува до советите на општините во регионот. Предложи да се 
зголеми учеството на научните институции во регионот, и верува дека после изборот 
на претседател и потпредседател на ГЗС на  регионот ке се олесни работата на ГЗС. Го 
даде и примерот за ЛАГот во Преспа. Тој предложи  ГЗС  да се структуира со цел да има 
појасен фокус на работа. Исто треба да се обучат членовите за апликации во разни 
грантови и во фоусот да си сотанат туризмот и земјодеслтвото.  
 
• Виола Богдани (Доркас Аид)  
Предложи да се вклучат повеќе општините кои што не се многу активни во процесот. Ја 
подржа иницијативата на Проектната единица за управување со пороектот (ПЕУП) за 
обновување на контактите со оппштините од Албанија.Предложи на сите состаноци 
учесниците да се претставуваат с цел да се знае кој е присутен на состанокот.   
 
• Роланд Мецај (Институт за трансфер на технички знаења Корча)  
Ја искажа подготвеноста на институтот за соработка и подршка на процесот на 
имплементација на целите на проектот. Ја искажа подготвеноста и важноста на 
Институтот како научна институција во врска со целите на Проектот. Ја истакна 
потребата за институционализација и формализација на ГЗС.  
 
• Ориета Гложани (ДМО) 
Укажа на туризмот како вредносен синџир при што ја истакна потребата за 
фокусиранје напроектот кон бизнис секотрот со што не би се занимарила ни улогата на 
другите сектори од ГЗС. Би требало да се имаат во предвид и визија да с евидат 
реланите мозжности за заеднички иницијатив. Таа притоа повторно укажа на 
примерот за заедниќки туристички производ користејќи ги туристите што доагаат во 
Охрид и бродот Охрид Поградец кој ке стартува во месец Јуни со работа, како одлична 
можност за заеднички туристички пакети. Заедниќки обуки за тур операторите во 
регионот и заеднички календар на активности како едиснтвена понуда во регионот. 



 

 
 

 
 
 

 
• Александар Јованосвки ( Кластер ЕДЕН Охрид)  
Тој укажа дека кластерот во соработка со Општина Поградец организирале проект со 
кој требало да се одржи некоја манифетсација но истите средства ги вратиле бидејки 
општината не можела да најде финансии нити услови да обезбеди дел од обврските 
кои ги превзела во проектот. Тој вика дека општините треба посериозно да си ги 
откријат потенцијалите за развој на регионот во традицијата и природните богатства а 
не само да инвестираат во урбанизирање на просторот.. 
 
• Kристо Шоре (TWO "transnational in nature")  
Го потенцира фактот дека и кога се зборува за туризам секогаш треба да ја земеме во 
предвид  заштитата на животната средина со цел да имаме одржлив рурален развој. 
Истакна дека фокус треба да се даде и на општината Пустец како еден природен дел 
каде има ретки и автохтони видови на животни.  
 
• Борис Стојанов (Грашница)  
Даде предлог за организирање на заеднички настан на пример јаболкоберот каде ке 
може да се промовира и здрава храна органски произведена. Има партнери од 
Општина Поградец и Институтот за органско производство во Драч. Органицаијата би 
била насочена кон изворни прозиводи и промоција на органската храна. Пројаве 
спремност за соработка со лугето од регионот.   
 
• Tоми Пикули  (АГРИНЕТ)  
Наведе дека веке навлегле во конкретни активности за соработка со неколку партнери 
од македонија за повикот луге за луге. Започнале соработка со Ресен за тоа како да се 
организираат околу Јаболкоберот. Исто и во друга активност за реализација на 
активности за размена на знаења помеѓу производителите на јаболка во регионот.  
 
 Лилјана Таневска истакна дека проектната единица ќе се ангажира за подобра 

медиумска покриенсот на настаните од регионот. Исто така ќе се направат напори да 

се вклучат и истражувачки институции во регионот како и универзитетите. ГЗС е 

секогаш отворена за соработка како и прокетот со цел да вклучи повеке актери кои 

работат во сферите на делување на проектот.  Но секогаш сите не учествуваат на исто 

ниво нити пак сакаат да придонесат во составувањето на процесите во проектот. При 

тоа го наведи слабиот одзив на учесниците од албанија во врска со промотивните 

материјали. Проектните идеи и предлози треба да доаѓаат од страна на ГЗС. Повикот 

луге за луге нуди можност за воспоставување на соработка и реализација на идеите за 

организирање на настани семинари манифестации. Во врска со темите за обуки 

предлозите треба да догаат од ГЗС а Проектната единица ќе ги разгледа и земе во 

предвид. Преоктот ќе воспостави контакти и соработка со иницијативното тело за 

ставање на преспаснко охридското сливно подрачје под целосна заштита на УНЕСКО.   
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Втор дел  

Презентација и дискусија околу програмата Луѓе за Луѓе во проектот, Процес за 
аплицирање, Прашања и Одговори, Партнерства и комуникација помеѓу 
потенцијалните партнери . 
 
Во овој дел беше повтроно преставена можноста за подршка во делот Луѓе за луѓе. Беа 
поканети сите да псотават прашања во врска со апликацијата како и да го искористат 
состанокот со цел да идентификуваат и разговараат со потенцијални партнери за 
соработка и организација на манифестации, настани и сл. Во прилог на записникот се 
презентацијата како и формуларот за пополнување на апликацијата. На учесниците им 
беше посочено што побрзо да ги доставуваат апликациите бидејки за овие фондови се 
аплицираат проекти и од другите три региони. 
 

Сумирани прашања и одговори во сесијата Луѓе за Луѓе  
П1. Која е горната и долната граница на буџет за една апликација?  
О1.  Не постои конкретен лимит но може да се даде пример дека за регатата во Дрина 
Тара и Дрина Сава се потрошени вкупно околу 2000-3000 евра.   
П2. Кој е крајниот датум за доставување на апликациите? 
О2. Не постои краен рок но треба да се пратат што е можно поскоро.  
П3. Со тоа што буџетот е мал дали може да се користи како комплементарен дел за 
друга активност?   
О3. Да ако е во согласност со програмата и апликацијата, целта на програмата  
П4.  Дали може еден апликант да е дел од повеќе апликации?  
О4. Може доколку апликанотот ако нема преклопување  
П5. Дали може да се аплицира за техничка обука за фармери и различни публикации?  
О5. Да доколку тие публикации се дел од настанот или манифестацијата. 
 
Трет дел   
ГРУПА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ   

Презентација на номинациите за ГЗС и исполнувањето на критериумите  
Избори за претстедавач и заменик претседавач на ГЗС 
Во текот на вој дел беше прикаќан на транспарентен начин учеството на ГЗС на сите 
состаноци како и доставувањето на сите номинации и документи за регистрација. 
Понатаму се прејде кон избор на претседател и потпретседател при што беа 
предложени неколку начини за предлагање и гласање. На крајот од дискусијата и 
изјаснувањето на учесниците како да се спровееди процесот беа предложени Виола 
Богдани и Науме Ташовски, како најактивни  најпостојани учесници од ГЗС  во текот на 
целиот процес. Откако кандидатите се изјаснија за нивните ставови во врска со 
изборот, предлозите се ставија на гласање и се гласаше. 
 
Предлозите беа на отворен наќин и веднаш се премина на гласање. 
 
Претседател на ГЗС за Преспа е Виола Богдани  
Заменик е Науме Ташовски  
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Четврт дел 
 
Заклучои и затварање на состанокот  
 
• Проектната канцеларија ке ја подржи изработката на апликациите Луге за Луге за ГЗС  
• Проектната канцеларија и понатаму служи на ГЗС  
• ГЗС ќе вклучува и понатаму  различни актери од регионот во својот состав.  
• ГЗС ке биде информирана за процеост на преговори и одлуките  на Еворпската 
Комисија за проектот. 
• Ќе се посвети поголемо внимание за медиумско покривање на состаноците на ГЗС и 
на активностите на проектот. 
•  Сите ќе бидат информирани за наредниот состанок на ГЗС.  

 

Подготвено од:  

Еглон Кондура  
TА на прекуграничниот регион Преспа   


