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Учесници на состанокот: 
26 учесници присуствуваа на 9-тиот состанок на ГЗС. Средбата беше 

организирана од страна на персоналот на Единицата за управување со проекти 

со помош на Претседателот и Заменик-претседателот на ГЗС за 

прекуграничниот регион "Преспа". 
 
Презентациите од состанокот како и целосната листа на учесниците и 

податоци за контакт може да се најдат на: 
АНЕКС 1: Листа на учесници на 9-тиот Состанок на ГЗС за Преспа 04.03.2015 
АНЕКС 2: Скенирана Листа на учесници на 9-тиот Состанок на ГЗС за Преспа  
АНЕКС 3: ППП - Преглед на активностите во втората фаза од проектот 
АНЕКС 4: ППП - Интегриран економски развој и идни активности во Преспа 
 
Програма на состанокот: 
10:30 – 11:00  Пристигнување и добредојде на учесниците 
11:00 – 11:10  Поздравен говор 

- Г-дин. Илија Дишница, Извршен директор на Доркас Аид 
Албанија 

11:10 – 11:20  Официјално обраќање и вовед во дневниот ред    
Г-ѓа Виола Богдани, Претседател на Групата на 
заинтересирани страни за “Преспа”  
Г-дин Науме Ташовски, Заменик Претседател на Групата на 
заинтересирани страни за “Преспа” 

11:20 – 11:40  Преглед на реализираните активности во втората фаза од 
проектот 
Г-ѓа Етлева Тхимо, Технички асистент “Преспа” ПГР 

11:40 – 12:10  Активности на ГЗС “Преспа” и промоција на регионот на 
други настани  
Г-ѓа Етлева Тхимо, Технички асистент “Преспа” ПГР 
Г-ѓа. Ориета Глозени – ДМО Албанија, Меѓународен саем за 
туризам - Белград 
Г-дин. Владо Ивановски  – Ресгруп, Земјоделски задруги – 
придвижувачи на промени (настан одржан во рамки на 
програмата “Луѓе за луѓе”) 

12:10 - 12:40  Кафе пауза 
12:40 – 13:10  Дискусија за следната фаза на АБДА програмата  

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Кординатор “Преспа”  
13:10 – 13:30  Заклучоци и затворање на состанокот  

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Кординатор “Преспа”  
13:30 - 15:00  Ручек 
15:00    Заминување 
  



 

 

Записник од состанок 
 
Регионалниот координатор на "Преспа" прекуграничниот регион г-дин Дамјан 

Сурлевски одржа поздравен говор и им се заблагодари на сите учесници за 

нивното присуство и посака плодна соработка за време на состанокот. 
 
Г-дин Илија Дишница -  извршен директор на Доркас АИД Албанија, ги 

поздрави присутните учесници и ја изрази важноста на ваквите состаноци 

помеѓу сите засегнати страни. Тој го потенцираше значењето на овие 

состаноци во врска со размената на информации, проектните идеи кои се 

генерирани од страна на целните групи, како и континуираната поддршка од 

страна на Регионалниот совет  на Корча. Г-дин Дишница го изрази своето 

задоволство за можноста да бидат вклучени во вакви важни активности од 

големо значење за регионот и во исто време посака желба за успех и 

продолжување на проектот во иднина. 
 
Г-ѓа Виола Богдани, Претседател на Групата на засегнатите страни за "Преспа" 

ја потенцираше важноста од воспоставување и консолидација на стабилна  
група за "Преспа" прекуграничниот регион, и покрај предизвиците со кои се 

соочувале во почетоците на проектот. 
Потоа, г-дин Науме Ташовски, Потпретседател на Групата на засегнатите 

страни за "Преспа" ја претстави во детали работната програма за состанокот.  
 

Сесија 1 
 

Осврт на реализираните активностите во текот на втората фаза од 

проектот 
 
Состанокот започна со презентацијата на г-ѓа Етлева Тимо, кој направи 

преглед на сите активности спроведени во текот на втората фаза од проектот,  
со детален опис на секоја реализирана активност и настан. Со тоа учесниците 

беа информирани за постигнатите резултатите од секоја активност, нивниот 

напредок, како и значењето од учеството на Групата на засегнати страни во 

овие активности. Фокус на презентацијата беа и сите други организирани 

активности кои послужија како одлична можност за промоција на регионот 

Преспа, а исто така им овозможија на членовите да споделат знаења, искуства 
и информации помеѓу нив. 
Г-ѓа Тимо направи краток преглед и презентација за учеството на дел од 

членовите на други настани, како што е обуката на тема "Партнерства и 

вмрежување" одржана во Бања Ковиљача, Србија, како и за Регионалната 



 

 

конференција "Земјоделски задруги - придвижувачи на промени" реализирана 

во рамки на програмата “Луѓе за Луѓе” која се одржа во Охрид, Македонија. 
 
Во дискусиите што се водеа од страна на засегнатите страни за време на 

средбата беше истакнато значењето на организирање на активности за 

промоција на земјоделските задруги особено за регионот Корча која се соочува 

со значителни предизвици во овој сектор. По оваа дискусија, врз основа на 

социо-економските проблеми во целиот регионот беше предложено да се 
организира промоција на задружниот модел на водење бизнис и за другите 

сектори. 
 
Исто така  беше напоменат проблемот со кој Групата се соочи во текот на 

втората фаза на проектот, поврзано со недостаток на учество на голем број 
претставници од локалните единици – комуни во Корча поради сложената 

административно - територијална поделба на регионот Корча. Во иднина, 

поради новата територијална и административна поделба во Албанија се 

очекува комуникацијата со надлежните органи во регионот Корча да биде 

поедноставна и учество на назначените претставници во Групата на 

заинтересираните страни да биде попродуктивно. 
 

Сесија 2 
 

Активности на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот 

регион "Преспа" и промоција на "Преспа" на различни настани 
 
Во текот на оваа сесија, г-ѓа Ориета Глозени накратко го претстави 

Меѓународниот саем за Туризам во Белград и учеството на дел од членовите 

на Групата на засегнатите страни на овој настан. Г-ѓа Глозени презентираше 

детали од овој настан со фокус на промоцијата и презентацијата на регионот 
Преспа на овој саем. 
За време на презентацијата, таа ја истакна важноста на организирање на 

бизнис средби, презентирање и продажба на производи и промоција на 

туристичките пакети под мотото "една дестинација двете земји". 
Во разните дискусии за време на состанокот беше истакнато значењето на 

дополнителна промоција на Преспа регионот со цел да се привлечат повеќе 

посетители и понатамошен развој на туристичкиот сектор. 
Исто така беше истакнато за развој потребно е време и финансиски ресурсии, 
па недостатокот на финансиска поддршка за конкретни проектни идеи во 

следната фаза може да се смета како пречка, но работата на Групата на 

засегнати страни ќе продолжи и во иднина во оваа насока. 



 

 

За време на состанокот беа дадени различни предлози за потребната 

поддршка за заживување на традиционалните занаети, особено активно 

влкучување на новите генерации, потребата од истражување на пазарот, како и 

создавање на серија на унифициран туристички пакети кој ќе ги опфати и 

македонскиот и албанскиот дел од Преспа регионот. Исто така беше нагласена 

потребата од дополнителни средства за промовирање на регионот, како и 

средства од други проблематични социо-економски прашања. 
  
Г-дин Олси Дума, директор на Националениот парк "Преспа" им предложи на 
учесниците и организаторите следниот состанок да се одржи во Националниот 

парк "Преспа", а потоа да се направи туристичка тура во рамки на паркот со 

цел подобро разбирање на значењето и потенцијалот на овој регион. Овој 

предлог беше прифатен од сите учесници на состанокот. 
 

Сесија 3 
 

Дискусија за следната фаза на програмата ABDA 
 

На почетокот на оваа сесија, г-дин Дамјан Сурлевски изврши презентација на 

потребните активности за интегриран економски развој во регионот Преспа. 

Развојот на регионот треба да се фокусира на вмрежување и соработка меѓу 

локалното население, претприемачите, занаетчиите, малите земјоделски 

стопанства, давателите на туристички услуги и другите засегнати страни во 

руралните заедници во регионот, преку организирање на заеднички активности, 

споделување на ресурсите и заеднички туристички пакети. Во своето излагање 

г-дин Дамјан Сурлевски ја истакна и важноста на создавање на веб-страница 

за Преспа регионот која ќе служи како платформа за подобрување на 

комуникација за разни активности, информации за проектни повици, контакт 

информации и размена други релевантни податоци и информации за регионот. 
Г-дин Сурлевски ги претстави трите проектни идеи кои беа генерирани во 

првата фаза на проектот од страна на Групата на засегнатите страни, како 

потенцијални активности кои може да се реализираат во иднина. Тоа се: 
Преспа на вашата дланка - подобрување и унапредување на регионалната 

туристичка понуда; Нови семиња за био-наследство - Заштита на природниот 

потенцијал; Социо-економска кохезија на жените во Преспа - Зајакнување на 

социјалната и економската положба на жената. Покрај овие три проектни идеи 

беше разговарано за дополнителни проектни идеи кои понатаму може да го 

развијат и имплементираат во регионот преку интегрирани пристап. На крајот 

од своето излагање имаше презентација која се фокусира на важноста на 

одржливоста на проектот, каде беше прикажана поврзаноста на Пристапот 

базиран на територија – ABDA во контекст на Прекуграничната програма за 



 

 

соработка (IPA CBC) помеѓу Македонија и Алабанија и можноста некои од 

активности и проекти идеи генерирани во рамки на Групата да бидат поднесени 

и поддржани преку Програмата за прекугранична соработка. 
 
Во дискусиите на третата сесија членовите на Групата на засегнатите страни ја 

истакнаа важноста на импламентираните активности во рамки на програмата 

“Луѓе за Луѓе” кои претставуваат добра алатка и во наредниот период потребно 

е поголемо вклучување на засегнатите страни во новите апликации, особено 

од регионот Корча. Така беше предложено дека во иднина Единицата за 

проектно управување на регионот Преспа, но и членовите на Групата на 

засегнати страни да идентификуваат потенцијални партнери и да аплицираат 

за нови програми. Дополнително се истакна проблемот на некои членови на 

Групата во делот на развивање на проектни идеи и пишување проекти. Тие ја 

изразија потребата за дополнително зајакнување на капацитетите за пишување 

на предлог проекти, особено за претставниците од Корча. Во однос на овој 

коментар претставниците од Општина Ресен и Единицата за проектно 

управување на регионот Преспа ја изразија подготвеноста за поддршка на 

партнерите за ова прашање. 
На крајот од дискусијата беше предложено дека во иднина на состаноците 

треба да бидат поканети претставници на соодветните министерства на двете 

земји, со цел запознавање со работата на Групата на засегнатите страни и 

промоција на реализираните активности. 
Како одговор на дискусијата и коментарите на членовите на Групата, 

модераторите на состанокот се заблагодарија за конструктивните предлозите 

на учесниците кои ќе придонесат за понатамошен развој на работата на и 

зајакнување на идната соработка. 
 

Сесија 4 
Заклучоци од состанокот 

Во последната сесија од средбата, беше направен преглед на заклучоците од 

претходниот состанок и формираните заклучоци од овој состанок беа 

додадени:  
 Веб-страница за регионот Преспа е во функција и во иднина ќе биде 

збогатена со повеќе информации, активности, проекти и контакт 
информации кои се однесуваат на регионот; 

 Изработените промотивни материјали за регинот "Преспа" се уште не се 

преведени на локалните јазици (македонски и албански) како што е 

предложено од страна на засегнатите страни, и оваа активност ќе 

продолжи со реализација во следната фаза на проектот; 



 

 

 Печатените верзии од промотивните материјали се наоѓаат во 
Единицата за проектно управување во Корча и испораката ќе продолжи 
според полето на интерес и потребите; 

 Единицата за проектно управување на регионот Преспа ќе продолжи да 

ги поддржува дискутираните проектни идеи и ќе помогне во 

координацијата на потенцијалните активности кои би можеле да бидат 

поддржани во рамки на програмата "Луѓе за Луѓе". До овој момент има 

реализирано три настан, а наредниот ќе се одржи во средината на Март 

2015 година; 
 Со цел да се промовира активностите и работата во рамки на регионот, 

како и за полесно ширење на информации и вести до членовите, ќе биде 

креирана Фејсбук страница за прекуграничниот регион Преспа; 
 Иако без забележителни резултати до овој момент, Единицата за 

проектно управување на регионот Преспа ќе продолжи со лобирањето 

локалните власти за истакнување нба важноста од реконструкција на 

локалната патна инфраструктура во регионот "Преспа"; 
 Покрај трите проектни идеи што се одобрени од страна на членовите на 

Групата: Преспа на вашата дланка - подобрување и унапредување на 

регионалната туристичка понуда; Нови семиња за био-наследство - 
Заштита на природниот потенцијал; Социо-економска кохезија на жените 

во Преспа - Зајакнување на социјалната и економската положба на 

жената;, дополнителни проектни идеи кои би можеле да придонесат за 

интегрирани економски развој на регионот, и на кои треба да се даде 

фокус во иднината се: 
-  Ревитализација на традиционалната рачна изработка на керамика како и 

други рачно изработени производи на двете страни на Преспа регионот; 
- Активности за промоција и воспоставување на задруги, групи на 

производители и кластери, пред се во земјоделскиот сектор, но и во другите 

сектори како што се туризмот и преработка; 
-  Активности за создавање на заеднички туристички производи и понуди и 

промоција преку директни бизнис средби (B2B), саеми, конференции помеѓу 

тур операторите и локалните даватели на туристички услуги. 
 Единицата за проектно управување на регионот Преспа и SWG ќе служи 

како контакт точка каде што членовите на Групата на засегнати страни ќе 

можат да добијат информации за отворени повици за проекти и програми 

и ќе добијат поддршка за подготвување и спроведување на проектните 

идеи и реализација на заеднички проекти и активности во регионот; 
 Зголемување на видливоста на активностите во рамките ABDA 

програмата и Преспа регионот ќе бидат поддржани од страна на 

членовите на Групата со дополнителна промоција на локално ниво; 



 

 

 Дел од членовите на Групата учествуваа на Меѓународниот саем за 

туризам во Белград и придонесоа за промоција на туристичката понуда, 

атракции и гастрономија во регионот Преспа; 
 На идните состаноци треба да бидат поканети претставници од 

одговорните институции за земјоделство и рурален развој од двете 

земји, со цел да се запознаат со работата на Групата на засегнати 

страни за регионот Преспа. 
 
 
 
Подготвено од: 
 
 
Етлева Тимо 
Технички асистент за прекуграничниот регион "Преспа" 


