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Градење на капацитети за ЕКО-ДРР преку одржливо 
управување со шумите во Република Македонија. 

 

Еко-НРК билтен Македонија 

Во јули 2018 година, тројца претставници од Центарот за управување со 
кризи (ЦУК) и двајца од Јавното претпријатие “Македонски 
Шуми” (ЈПМШ), ја посетија Јапонија, каде што учествуваа на обука со цел 
да се здобијат со напредни знаења и вештини корисни за промоција на 
Еко-НРК концептот во Македонија. 
 

Учесниците на оваа обука присуствува на бројни предавања за 
системите за управување со шумите и техниките за зачувување на 
шумите, реализирани од Агенцијата за шумарство, Институтот за 
истражување во шумарството и шумските производи, Канцеларите за 
управување со шуми во Нико, Кјото Осака и канцларијата во Меиџи 
Џингу-традиционален јапонски верски објект . Понатаму, учесниците на 
обуката ги посетија “Зелените појаси” во областите на Узугамори и Роко 
Сабо и беа запознаени со методите на работа и управување со вакви 
екосистеми. 

Прва обука во Јапонија 

Проект за градење на капацитети за Екосистемски-базирано намалување на ризици од 
катастрофи (Еко-НРК) преку одржливо управување со шумите  

Целта на овој проект е да се развие Екосистемски базиран модел за намалување на ризици од 
катастрофи (Еко-НРК), против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари 
со користење на повеќенаменските функции на шумите. Со зголемувњето на ризиците од природни 
непогоди низ светот, во последните години се зголемија и очекувањата од Еко-НРК. 

После демонстрацијата на виртуелен земјотерес во противпожарниот оддел Икебуко, Токио тие го посетија градот 
Хирацука каде имаа можност да споделат искуства во делот на десиминација на информации до населението заради 
превенција и ублажување на катастрофи, преку употреба на карти (мапи) на опасности. Покрај тоа, во Центрот за 
намалување на ризици од катастрофи на Азија (меѓународна организација) , 
UNISDR (канцеларија на Обединеите Нации за намалување на ризикот од 
катастрофи) и Центарот за истражување и превенција од катастрофи при 
Универзитетот во Кјото, учесниците беа запознаени со моменталната состојба со 
природните катастрофи во Јапонија, како и мерките кои се превземаат. 
 

Учесниците на обуката изразија голема благодарност за можноста за учество на 
истата. Преку позитивни коментари, тие соопштија дека добиле многу корисни 
информации за управувањето со катастрофи во Јапонија, како и подобрување на 
нивното разбирање на Еко-НРК преку посети и дискусии на терен, кои ќе бидат 
од големо значење за спроведувањето на проектот. 
 

Последно, но не и најмалку важно, експертите и учесниците на обуката изразија 
благодарност до сите организации за нивното гостопримство и поддршка за 
време на многу топлото лето во Јапонија. 

Теренска посета на тековни работи за 
заштита на шумите.  

Обука за употреба на карти за опасност 
 (Град Хирацука) 

Втор состанок на ЗКК 
Вториот состанок на Заеднички комитет за координација (ЗКК) се одржа на 27 ноември 2018 год. На состанокот 
присуствуваа16 учесници, меѓу кои и директорот на ЦУК (кој по функција е директор 
на овој проект), помошник на директорот на ЈП Македонски шуми, претставници на 
град Скопје, Секретаријатот за европски прашања, Секретарот на Амбасадата на 
Јапонија во Македонија, Постојаниот претставник на канцеларија на ЈICA за 
Балканот и експерти од проектот.  

Директорот на проектот даде воведен збор, додека експертите од проектот 
информираа за напредокот од првата фаза на проектот и работниот план за 
втората фаза на проектот. 
 

Учесниците на состанокот изразија благодарност за проектните задачи кои се 
веќе завршени и ги соопштија своите очекувања од идните активности.  

Состанок на ЗКК 
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Центар за Управување 
со Кризи (ЦУК) 
www.cuk.gov.mk/mk 

Д-р Који Тамаи од Институтот за истражување на шумарството и шумски производи ја посети 
Македонија 

Д-р Који Тамаи од Институтот за истражување на шумарството и шумските 
производи, во периодот од 27 октомври до 5 ноември 2018 година ја посети 
Република Македонија, со цел да оствари теренска посета и да обезбеди 
понатамошни инструкции за тековните проектни активности. Во Радовиш 
(една од пилот проектните локации), Д-р Тамаи разговараше со 
соработниците и експертите на проектот за моделите на тестирање и 
мониторингот на шумските сливови, воедно ја потврди соодветноста на 
методот на следење врз основа на 
набљудување на наклоните.  

Покрај тоа, во општината Радовиш и 
Центарот за Упраување со Кризи, д-р Тамаи 
одржа предавање за историјата на 
пошумените површини во Јапонија, нивната 

заштита и улогата на шумите во превенција од катастрофи. Неговата теренската 
посета и предавањата, на проектните соработниците и другите засегнати страни, 
вклучувајќи ги општинските служби, им овозможија подобро разбирање на мерките 
за намалување на ризици од катастрофи кои се користат во Јапонија. 

 
Теренска посета на Д-рТамаи 

Презентација во дирекцијата на ЦУК 

  Главни активности во изминатите 6 месеци 

На 26 ноември 2018 година се одржа свеченост по повод 10-годишнината од катастрофалната поројна поплава која 
го погоди градот Радовиш во декември 2008 година, со цел да се подигне свеста за превенција од поплави. 
Свеченоста ја водеше градоначалникот на општина Радовиш, а присуствуваа 
директорот на Центарот за Управување со Кризи, диркторот на Јавното 
претпријатие Македонски Шуми, Постојаниот претставник на канцеларија на JICA за 
Балканот, експерти од проектот како и 100-тина жители на градот Радовиш. 
 
На почетокот, градоначалникот на Радовиш ја објасни важноста од потсетувањето 
на последиците кои беа предизвикана од катастрофата пред 10 години и потребата 
од преземање превентивни мерки за во иднина. После тоа, експертите од проектот 
ги објаснија предностите и придобивките од Еко-НРК активностите и планот за 
пошумување на проектните локации. 
  
На крајот, градоначалникот ги изнесе своите очекувања за во врска со активностите 
за превенција и ублажување на катастрофи кои ќе бидат превземени преку 
проектот и негово разбирање на потребите од имплементација на одржливи 
мерки за превенција од катастрофи.  

Контакт  Активности во нредните 6 масеци  

 

● 3. состанок на ТКГ 
● Работилница (управување и работи за заштита на  
 шумите и техники за производство на расаден материјал) 
● Изработка на ново упатсто за работа со МКФФИС 
● Мапирање на опасни подрачја 
● Формулирање на насоки за управување со шумите / 
  планови за реставрација на шумите и изработка на 
прирачници за обука 
● Имплементација на плановите за заштита на шумите во 
Радовиш 
  

Одбележување на 10 годишнина од катастрофалната поројна поплава во Радовиш 

Целокупни активности 
◆ Поддршка за првата обука во Јапонија 
◆ 2 состанок на ЗКК, ТКГ (Техничка координативна група) 
 
Постигнување 1: зајакнти и проширни функции на МКФФИС 
◆ Надградба на МКФФИС 
◆ Развој на хидролошкиот модел: Анализа и процена на штетите од 
поплавите за подрачјето на Радовиш 
◆ Обука за снимање со беспилотни летала и анализа на 
фотографиите 
 
Постигнување 2: Зајакнување на Планот за управување со шумите 
◆ Студија за нови функционални категории на шумите и воведување 
на Еко-НРК во законот за шумските и другите прописи 
◆ Избор на трета пилот локација (општина Чашка) од страна на ЗКК 

Постигнување 3: Градење на капацитети во обновување на 
земјиштето + технологија на пошумување 
◆ Детални планови на активности за заштита на шумите и 
пошумувањето во Радовиш и на планината Водоно 
◆ План за реновирање на шумскиот расадник во Свети Николе 
◆ Поставување на место за следење на шумските функции во 
Радовиш 
Постигнување 4: Јавна свест за Еко-НРК 
◆ Креирани / дистрибуирани летоци на македонски јазик 
◆ Отворена информативна страница на Проктот на социјалната 
мрежа - Facebook 

   10 годишнина од поројните поплави кои  
    го зафатија Радовиш. 

Посетете ја Еко-НРК страната на Facebook! 
https://www.facebook.com/MacedoniaEco-DRR/ 

Dr. Tamai 

Јавно Претпријатие 
Македонски Шуми (ЈПМШ) 
www.mkdsumi.com.mk 


