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Еко-НРК билтен Македонија 

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

Ное2017 - Окт 2022 

Меѓународните семинари треба да се одржат во есента 2019 и 2022 година. Целта на меѓународните 
семинари е да се подигне свеста за Еко-НРК концептот. Меѓународните семинари, исто така, ќе го 
прошират Еко-НРК  концептот преку педставниците на балканските држави, и ќе ги претстават конкретните 
напори направени во Република Северна Македонија.Ова е важно со оглед на географијата на Балканот, 
каде што планините и реките се комплексно испреплетени. 
Балканскиот регион како целина треба да превземе мерки за 

Посетени 7 балкански земји: Покани за меѓународен семинар 

Проект за градење на капацитети за еко-системски базирано намалување на ризиците од катастрофи (Eкo-
НРК) преку одржливо управување со шумите во Република Македонија. 
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. Со зголемените ризици од природна катастрофа низ целиот свет, 
очекувањата за Еко-НРК се зголемија во 

Состанок во Црна Гора 

Поставување  мерни прцели во Радовиш 
Се очекува да се подобрат функциите за надополнување на 
изворот на вода и функцијата за зачувување на почвата преку 
Еко-НРК проектот како резултат на насадените дрва и други 
активности со пошумувањето. Во Радовиш беа инсталирани 
шест мониторинг парцели со цел да се соберат физички 
податоци кои треба да се оценат. Овие парцели ќе се 
користат за следење на истекувањето на водата и 
истекувањето на почвата заедно. Количината на истекување 
на водата автоматски се набљудува со помош на сензор за 
мерење на врнежи на дожд и дата логери. Истекувањето на 
почвата се мери рачно со собирање на седиментот од дното 
на наклонот во мерната парцела. Преградување на парцелите 

Директорите на релевантните сектори од Центарот за 
Управување со кризи (ЦУК) и експерт од проектот во 
периодод Април-Мај 2019 ги посетија Косово, Албанија, Црна 
Гора, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Тие 
го претставија Еко-НРК проектот и ги уогласија насоките за 
меѓународните семинари. Овие земји се соочуваат со 
предизвици во управувањето со шумите и мерките за 
спречуванње непогоди во сопствните земји. Поради тоа, тие 
покажаа интерес кон проектот и учество на семинарите. На 
претстојниот семинар оваа есен ќе биде вклучена посета на 
проектната  локација во Радовиш. 

Податоците  кои ќе бидат собрани ќе бидат анализирани од страна на Јавното 
претпријатие Национални шуми (ЈПНШ). Потоа, понатамошни анализи и 
испитувања ќе се реализираат од експерти и професори од Универзитетот "Св. 
Кирил и Методиј”. Се очекуваат долгорочни резултати  и истотака дека 
мерењето ќе продолжи да се користи како дел од истражувачките активности 
дури и по завршувањето на проектот. 

Поставена мерна парцела 

Името на Република Макдонија беше променето во Република Северна 
Македонија во Феб.2019 
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Проектна канцларија: 
Димче Мирчев бр.9, Скопје,Р. Македонија 
Tel: +389-2-3249-115/145/146 
E-mail: EcoDRR.MK@gmail.com 
HP:https://www.jica.go.jp/project/
north_macedonia/001/index.html    

 
Центар за Управување 
со кризи (ЦУК) 
HP: www.cuk.gov.mk/mk 

 Работилница за шумска политика 
На 6 мај 2019 година во Скопје се одржа работилница 
на која се дискутираше вклучувањето на Еко– НРК 
концептот во рамките на постојните системи за 
управување со шумите и во рамките на законска 
регулатива во Република Северна Македонија. 
На работилницата присуствуваа вкупно 21 лице од 
ЦУК, ПЕНФ, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (МЗШВ), Дирекција за 
заштита и спасување (ДЗС), Јавно претпријатие за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
(ЈПУЗПП) во ЈАСЕН , Град Скопје, Факултет за 
шумарство на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј, и 
експерти од проектот. 

Главни активности во изминатата година 

Контакт Настани во наредните 6 месеци 

● Интернационален семинар 

● 3 состанок на ЗКГ 
      (Здружена координативна Група)  

● 4 состанок на ТКГ 
     (Техничка координативна група)  
● Обука во Јапонија 

Целокупни активности 
◆Трета ТКГ (Техничка координативна група) 
Постигнување 1: Зајакнување и проширување на 
функциите на  MKFFIS 
◆ Отпочнато креирање на дата бази на MKFFIS и GFIS 
◆ Прeдставување на потенцијалната област на ризик, 
испитување  на содржината на картата за ризик 
◆  Анализа на површината опфатена од поплави  во градот 
Радовиш 
Постигнување 2: Зајакнување на планот за 
управување со шумите 
◆ Обележување на деградианите површини во ШСЕ Радовиш 
користејки дрон 
◆ Одржана работилница за шумарска политика 
◆ Нацрт везија на планирање на шумите / обновување 

Посетете ја Facebook стрната на Проектот. 
https://www.facebook.com/MacedoniaEco-DRR/ 

Јавно претпријати Национални 
шуми (ЈПНШ) 
HP: www.mkdsumi.com.mk 

Сегашните шумски закони и спроведување на истите во Република   
Северна Македонија, како и сегашниот статус на зголемени ризици 
од катастрофи,системот на управување ,законските прописи и социо
-економски фактори, беа презентирани од страна на рлевантните 
институции. Експертите од проектот го претставија системот за 
управување со шумите и правната рамка, заедно со својата историја 
во Јапонија и Франција. 
Со цел да се подобри функционалноста на шумите и консолидација 
на Еко-НРК во Република Северна Македонија, учесниците изнсоа 
мислење дека од суштинско значење е да се анализираат законите 
за шумарство, стандардите за управување, како и зајакнување на 
целокупниот систем. Понатака беше заклучено да се формира 
работна група за да се дискутираат конкретни иницијативи. Представување на политиката за 

управување со шумите во Франиција и ЕУ  

Учесници на дискусијата 

Постигнување 3: Градење на капацитетите во обновувањето на 
земјиштето + 
технологија на пошумување 
◆ Поставување на 5 дополнителни мониторинг парцели во Радовиш 
◆ Започнати градежни активности за заштита на шумите во Радовиш 

◆ Започната е поставување на опрема во расадникот во Свети Николе 
Постигнување 4 : Јавна свест за Еко-НРК 
◆ Покана  за претставниците на балканските земји за 
меѓународниот семинар 
◆Создавање нови материјали, активности преку  
социјалните медиуми 


