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  Eко-ДРР  Билтен Македонија 

Градење на капацитети за ЕКО-ДРР преку одржливо 
управување со шумите во МАКЕДОНИЈА 
Ноември 2017 - Oктомври  2022 

      Првиот состанок на Заедничкото 
координативно тело (ЗКТ) беше одржан 

во просториите на ЦУК на 20 Декември 2017 со Директорот на ЦУК г-дин 
Агрон БУЏАКУ како претседавач и заменик-директорот на Балканската 
канцеларија на JICA г-дин ХИБИНО како заменик-претседавач. 

Вкупно присуствуваа 14 учесници од ЦУК, МЗШВ (Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство), ЈПМШ (Јавно претпријатие 
“Македонски шуми”), Секретаријат за европски прашања, Амбасадата на 
Јапонија, Балканската канцеларија на JICA и Проектот. Беше објаснет 
прегледот на Проектот и дискусиите беа насочени кон тоа како да се 
продолжи во иднина. 

Во воведното излагање, претседавачот г-дин Буџаку ги сумираше 
катастрофите што се случија во Македонија во последниве години и 
постави големи очекувања за овој Проект. 

Беа разменети ставови околу првичната верзија на Матрицата за дизајн на 
проектот (МДП), а првата официјална верзија на МДП, заедно со 
работниот план и годишниот план, беше официјално одобрена по 
добивањето потврда од учесниците. Проектот официјално започна! Горе:     Сесија за прашања и одговори 

Доле: Претседавачот и Проект 
лидерот го потпишуваат 
записникот од ЗКТ 

Прв состанок на ЗКТ  

Во Мај 2018 година, 
фотографии од воздух беа снимени со помош на беспилотно летало - 
дрон на планината Водно и на пилот-местото во Радовиш. Инженерите 
од ЦУК и ЈПМШ исто така учествуваа во вежбата за летање со 
беспилотно летало, а спроведена е и практична обука за поставување 
на контролни точки и летање со беспилотно летало. 

Инженерите на ЈПМШ коментираа "денот за летање со беспилотното 
летало беше историски во управувањето со шумите во Македонија. Во 
иднина, ние ќе продолжиме да добиваме повеќе искуство во летањето 
со беспилотно летало и ќе го користиме дронот во разни ситуации како 
што е следење на шумските пожари". 

Користејќи ги воздушните фотографии направени со беспилотното 
летало, ќе се создаде дигитален модел на теренот кој ја прикажува 
деталната топографија, а врз основа на овој модел ќе се развие 
детален дизајн на градежните работи за пошумување. 

Летање на беспилотно летало и снимање на воздушни фотографии 

Поставување на контролни точки на земјата 

Летање со дрон извршено од 
специјалистот г-дин Фуруја 

Проект за градење на капацитети за еко-системски базирано намалување на ризиците 
од катастрофи (Eкo-ДРР) преку одржливо стопанисување со шумите 

Целта на овој проект е да се развие еко-системски базиран модел за намалување на ризикот од катастрофи (Еко-
ДРР) против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари со користење на повеќе функции 
на шумата.  
Центарот за управување со кризи (ЦУК) е институцијата за имплементација. 



Pickup article 

Постигнување 2：Зајакнување на план за управување со шумите 

◆ Извршена е анализа на постојниот план за управување со шумите 
и прикажан е начинот на управување со шумите во Јапонија 

Постигнување 3：Градење на капацитети за контрола на ерозија 
+ пошумување 

◆ Пилот-местото беше измерено 

◆ Беше започната инспекција на расадниците и изработка на план 
за подобрување 

◆ Беше проучен методот и системот за мониторинг по контролата за 
ерозија и пошумувањето 

Постигнување 4：Јавната свест за Eкo-ДРР 

◆ Беа изработени флаери за ширење на концептот на Еко-ДРР и 
прегледот на Проектот 

◆ Семинар за јавната свест за Еко-ДРР се одржа во градот Скопје и 
градот Радовиш 

Тековен полупериод :  Главни активности за секое постигнување 
Целокупни активности: 

◆ Прв ЗКТ состанок 

◆ Конечна верзија на работниот план беше развиена по 
временскиот период за добивање коментари 

Постигнување 1：Функциите на MKФФИС се зајакнаа и се 
проширија 
 

◆ Потпишан е договор за зајакнување на функциите на 
МКФФИС 

◆ Проучен е пристапот за продолжување на MKФФИС 

◆ Проучен е пристапот за хидрауличен модел и мапа на 
опасности 

◆Беспилотно летање беше спроведено за мерење на 
топографијата  

Канцеларија на Проектот 
Димче Мирчев Бр.9,  
Скопје, Македонија 

Tел: ＋389-2-3249-115 

Веб страна на Проектот: 
https://www.jica.go.jp/project/english/
macedonia/001/index.html 
Веб страна на ЦУК: 
www.cuk.gov.mk/mk 

 
Јули - Август: 

Тренинг во Јапонија (Учество на 5 луѓе од ЦУК и 
ЈПМШ) 

Ноември: 

Втор состанок на ТГК (Техничка група за 
координација) 

Втор состанок на ЗКТ (Заедничко координативно 
тело) 

 

Центар за управување со 
кризи (ЦУК)   

Контакт: Настани во следниот полу-период: 

Еко-ДРР семинар за подигнување на јавната свест во главниот 
град Скопје и на пилот-местото во градот Радовиш  

На состанокот, беше потенцирана важноста на урбанистичкото планирање, 
како што се ограничувањата на развојот заради спречување на катастрофите и 
потребата за вклучување на Еко-ДРР концептот во Законот за шуми. Се очекува дека овие дискусии ќе бидат 
дополнително продлабочени во релевантните организации. 
Поканетите гости беа многу заинтересирани за овој Проект бидејќи во последниве години Македонија претрпи 

тешки штети поради природните катастрофи, како што се лизгање на земјиштето предизвикано од обилните 
дождови. 
Учесниците се изразија дека ги разбираат активностите на Проектот и покажаа очекувања дека овој Проект ќе 

придонесе за намалување на ризикот од катастрофи.  

Флаери дистрибуирани на семинарот 

Скопје 

Радовиш 

Семинар во Скопје 

Семинар во градот Скопје и градот Радовиш се одржа во насока на 
ширење на концептот на Еко-ДРР и планот за активностите на Проектот. 
Покрај ЦУК и ЈПМШ беа поканети и Министерството за животна средина и 
просторно планирање, Националната хидрометеоролошка служба и други 
засегнати страни. Концептот на Еко-ДРР и прегледот на Проектот беа 
споделени со широк спектар на засегнати страни. 

Воведни зборови од претседавачот 


