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Еко-НРК билтен Македонија 
Градење на капацитети за Еко-НРК  преку одржливо 
управување со шумите во  Република Македонија. 
Ное  2017 – Окт  2022 

ЕКО-НРК регионалниот семинар се оддржа во Скопје во периодот од 29 Октомври до 01 Ноември 2019 
година. На семинарот беа поканети представници од центрите за управување и намалување на кризи/
катастрофи и  управување со шумите од земјите на Западен балкан . Присуствуваа 27 претставници од 
Босна и Херцеговина,Бугарија,Косово, Црна Гора и Србија. Вкупно присуствуваа 68 представници, 
вклучувајки ги и представници од  институции на Република Северна Македонија и Јапонија. 

Официјалните претставници, присутни од земјите од Западен Балкан истакнаа дека ја разбираат важноста 
на Еко- НРК, која се заснова на искористување на природните функции кои обезбедуваат еколошки, 
социјални и економски придобивки преку повеќенаменско искористување на шумите, особено во сегашната 
состојба со климатските промени.Посетата на пилот локацијата во Радовиш во текот на вториот ден, 
допринесе за продлабочување на  разбирањато 
на деталите за проектните работи и активности 
за зачувувањето на шумите. 

Еко-НРК регионален 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-НРК) 
против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари преку користење на повеќе функции на 
шумата. Со зголемените ризици од природни катастрофи низ целиот свет во последните години очекувањата за Еко-
НРК се зголемија. 

Групна фотогрфија од учесниците на семинарот 

モニタリング機材設置後  

Набавка на опрема за расадникот во Свети Николе  

испорака на машина за  
полнење на расаднички контењери  

Беа набавени и беше поставена опрема во расадникот на ЈПНШ 
во Свети Николе со цел да се справи со недоволното 
производство на садници што во моментот претставува проблем 
во ЈП Национални шуми (ЈПНШ), како и за производство на 
садници што ќе бидат искористени на проектните локации.  

Беше набавена опрема за култивирање на терен, како што се 
трактор и прскалки, како и машини за полнење на контејнери за 
производство на расад, додека мрежите беа санирани.  

Набавката беше поделена во две фази, следејќи го развој на 
капацитеот на  ЈПНШ, со цел да се воспостави ефективен и 
правилен систем за одржливо управување. Како наополнување  
на следењето на состојбата на употреба, проектот ќе продолжи да 
обезбедува неопходни технички совети кон расадникот.  

На последниот ден од семинарот, се одржа 
групна дискусија со цел рагзледување на 
приментата на научните Еко-НРК методи во 
сопствените држави и можноста за нивна 
имплементација. Семинарот немаше да го 
постигне успехот  без соработка на луѓето и 
организациите, вклучувајки ја  Амбасадата на 
Јапонија, Општина  Радовиш и домашните 
институции на Република Северна Македонија. 

Би сакале да ја изразиме нашата искрена 
благодарност до  учесниците и институциите. 



 

Избрана статија 

Проектна канцеларија: 
Димче Мирчев бр.9 , 
Скопје,Македонија 
Tel: +389-2-3249-115/145/146 
E-mail: EcoDRR.MK@gmail.com  
https://www.jica.go.jp/project/north 
_macedonia/001/index.html    

Центар за управување 
cо кризи (ЦУК) 

WWW.CUK.GOV.MK 

Контролни брани во Радовиш   
Локациите, Коџалија во Радовиш, планината Водоно 
во Скопје и Лисиче во општина Чашка  беа избрани 
како локации на Еко-НРК проектот каде ќе се  
применат техники за зачувување на шумите. На 
јужниот дел на локацијата во с. Коџалија, Радовиш 
беа посатвени контролни брани (на кои работевме 
прво) и истите беа завршени во Ноември 2019 
година.  
Контролните брани (габион) се користат за да се 
спречи истекување на седименти во долините и да 
се стабилизира почвата на падините. 

Главни активности во изминатите 6 месеци   

Contact  Настани  во следните 6 месци  
 ● 5-та средба на ТКГ 

 ● Спроведување на обуки за MKFFIS/GFIS 

 ● Спроведување на обуки за управување  
     cо шумите и технологија за зачувување 
  ● Започнување со активности  за   
      пошумување на сверниот дел од  
      локацијата во  с.Коџалија, Радовиш   

Општи активности  
◆4-ти ТКГ (Техничка координативна група) 
◆Трет ЗКК (Заеднички координативен комитет 
Постигнување 1: зајакнат и проширен MKFFI 
◆Завршенo проширување на MKFFIS и надградба на  
    GFIS  (потенцијален влез на ризик) 
◆Спроведени обуки за моделот на врнежи/ 
    истекување  од дожд (RRI) 
Постигнување 2:  Зајакнување на Планот за     
управување со шумите 
◆ Спроведени обуки за класификација на функциите   
     на шумите 
◆ Спроведено теренско истражување во ШСЕ  
    Радовиш за изготвување план за обнова на шумите  

Постигнувањет 3: Градење на капацитети за обнова на 
земјиште + технологија за пошумување 
◆Радовиш југ : Инсталирани котролни брани и огради.  
    Започнати активности за пошумување. 
◆Свети Николе: Прва набавка на опрема за асадникот и  
    поправка на мрежните пластеници 
Постигнување 4 - Јавна свест за Еко-НРК 
◆Регионален семинар за Еко-НРК 
◆Публикации преку социјалните мрежи  

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

Јавно претпријатие 
национални шуми 

www.mkdsumi.com.mk  

Во Радовиш се користеше габион метод. Овој метод 
вклучува полнење на железни кафези со селектиран камен. 
Вкупно, беа направени пет контролни габион брани. 
За време на градежните работи во Радовиш учествуваа 
голем број работници од околните села и Коџалија.  
Проектот очекува дека локалните жители преку нивното 
учество во проектните активности подобро ќе го разберат 
значењето на зачувувањето на шумите и превенцијата oд 
катастрофи.  

参加者によるディスカッション

Контролни брани 

сцена од работа на жителите на селото  

Трет состанок на ТКК  
Третиот состанок на Здружеиот координативен комитет беше оддржан 
на 26 Ноември 2020. За време на состанкот беше потврдена позицијата 
на подгрупате на ТКГ, каде што активностите ќе бидат водени од 
назначена личност за секој очекувано постинување. Преку ваква 
поственост, очекуваме дека може да се превземат повеќе спонтани 
активности од страна на секој подгрупа на ТКГ  и нивните колеги.  

3 состанок на ЗКК  


