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Еко-НРК билтен С.Македонија 

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

Ное2017 - Окт 2022 

Поради патните ограничувања наметнати од ширењето на пандемијата на коронавирус, испраќањето на експертите од 
проектот  беше одложено од првичниот распоред за пролетта 2020 година. 
Според извештајот на СЗО (извештај за состојбата со коронавирус (КОВИД-19)), вкупниот број на заболени во 
Република Сeверна Македонија е 3.902 и 179 смртни случаи од 16 јуни. Што се однесува до Јапонија, вкупниот број 
заболени лица изнесува 17,429 ( со исклучок на случаите од бродовите за крстарење) и вкупната смртност од 925 за 
истиот датум. Ограничувањата што се поставени на двете држави постепено се релаксираат, но сè уште нема изгледи 
за продолжување на нормалното патување. Како одговор на оваа ситуација, експертите од проектот од време на време 
комуницираат со соработниците преку одржување далечински состаноци со цел проверка на локалната состојба и 
спроведување на некои активности што можат да се направат во Јапонија, како што е подготовка на прирачници за 
обука. 

Проектни  активности во време на КОВИД-19 

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. 

モニタリング機材設置後  

Во март 2020 година, го проверивме статусот на јужната локација 
во Радовиш преку извештаи за мониторинг и фотографии. 
Конечните проверки ќе се спроведат откако ќе бидат испратени 
експертите на проектот. За оваа локација беа изкористени околу 
11.000 садници од следните видовите  даб, црн бор и јасен. 
Садници беа произведени во рсадникот на Јавното претпријатие 
Национални шуми (ЈПНШ) во Свети Николе, за каде проектот 
обезбеди  механичка поддршка. 

За овие насади, ние применивме терасано уредување користејки 
вреќи со земја за да ги зајакнеме  
стрмните падини, кои беа 
создадени од врнежи од дожд. 
Површината помеѓу терасите беше 

покриена со јутена прекривка со цел да се спречи истекување на почвата. На следнота 
локација, Радовиш Север, планираме да користиме локално достапни трупови од дрва и 
камења за терасите. Технологиите и материјалите се применуваат врз основа на 
локалните услови за кои ќе бидат ќе бидат консултирани и соработниците на проектот. 
Веруваме дека продолжувањето со дискусиите со соработниците ќе го продлабочи 
разбирањето на генералниот процес и технологијата. 

Пошумувањето во Радовиш - Југ набљудуванио преку далечински методи 

Развој на MKFFIS&GFIS  
Македонскиот информативен систем за шумски пожари (MKFFIS) и ГИС 
информативниот систем за управување со шумите  (GFIS) беа надградени и беше 
извршен увид во април 2020 година преку  употреба на технологија за длечински 
операции. Конечните проверки ќе бидат извршени откако ќе бидат испратени 
проектни експерти. Податоци за катастрофи, освен шумски пожари, т.е. поплави, 
лизгање на земјиштето и ерозија на почвата, беа додадени во MKFFIS, кој првично 
беше развиен во 2014 година од претходниот JICA проект. За GFIS, додадени се 
функции за креирање мапи, уредување на податоците, печатење мапи и уредување 
на историски записи. 
Ние обезбедиме оперативна обука за овие ново развиени функции за корисниците 
на MKFFIS / GFIS. Времето на обуката ќе зависи од временските распореди на 
експертите од проектот. 

Терасовидни зафати и јутана прекривка на 
стрмите падини 

Садници од расадникот 

Преглед на MKFFIS 
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Центар за управување  
со кризи (ЦУК) 
WWW.CUK.GOV.MK 

Студент на размена од Република С. Македонија 
Г-н Огнен Ончевски од Република Северна Македонија студира во  Јапонија од април 
2019 година, преку програма за студентска размна спонзорирана од владата на 
Јапонија. Пред неговото пристигнување во Јапонија, г-н Ончевски дипломирал на 
Шумарскиот факултет при Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ од Скопје , а 
специјализира земјоделско инженерство на постдипломски студии на Токискиот 
универзитет за земјоделство. 

Следното е интервјуто со г. Ончевски. 

П. Што ве натера да одлучите да студирате во Јапонија? 

О. Бев во можност да го продолжам образованието во Јапонија затоа што добив 
стипендија од јапонската влада, поточно Министерството за образование, култура, 
спорт, наука и технологија - Монбакакакушо (МЕXT). Мојата одлука да аплицирам за 
оваа стипендија беше затоа што знаев дека образовниот систем во Јапонија е еден од 
најдобрите во светот и универзитетите обезбедуваат одлично опкружување за 
студентите да стекнат знаења и вештини со цел да ги унапредат своите истражувања и 
кариери. 

П. Кое специфично истражување би сакале да го направите во Јапонија? 

О. Мојата страст и главна област на интерес е реставрација на пејзаж. Со моето 
истражување, би сакал да анализирам соодветни мерки за обнова на предели на суви области во мојата земја, кои 
добиваат најмалку количества врнежи . Агро-шумарството е една од овие мерки што ја истражувам. 

П. Како се чувствувате  живеејќи во Јапонија? 

О. Досега, мојот престој во Јапонија е многу пријатен и задоволен сум од животот што го имам овде. Имам можности 
да запознавам интересни луѓе, да истражувам различни места и да научам повеќе за јапонската култура. Многу сум 
благодарен за постојаната поддршка од мојот професор, другите колеги од универзитетот и сите мои пријатели со кои 
поминувам време. 

П. Кои се вашите идни цели? 

О. MEXT стипендиската програма им овозможува на студентите да го продолжат образовниот процес вклучувајки ги и 
докторските студии. Мојот план е токму тоа. Откако ќе ги завршам магистерските студии, би сакал да аплицирам за 
докторски истражувања на мојот универзитет. Во иднина, се надевам дека ќе работам на развој и имплементација на 
проекти за обнова на предели во мојата земја и во целиот свет. Јас, ито така сум заинтересиран да работам и во 
академија,. 

Проектот на Еко-НРК сега ја разгледува примената на пристапот кон пејсажното уредување, вклучувајки и ветро 
заштитните шуми. Тековната состојба е дека материјалите за истражување во Република С. Македонија се многу 
ограничени. Се надеваме дека напорите на г. Ончевски и нашиот проект ќе генерираат  взеамни ефекти и ќе доведат 
до плодни резултати на обете страни. 

Главни активности во измиатите 6 месеци 

Контакт  Активност во следните 6 месци 
●Подготовка на упатства и имплементација на планот 

за реставрација на шумите  

●Набљудување на пошумените области 

●Дизајн и подготовк за градежните активности во 
Радовиш - Север 

●Социо - економско истражување во Лисиче, општина 
Чашка. 

※Овој распоред може да претрпи промени  

Општи активности 

◆Ревидирање на распоредот заради одложување на 
испраќањето на експертите 
◆Размена на информации со соработниците 
преку далечински состаноци   

Постигнување 1: Подобрен и проширен MKFFIS  

◆Проверка на напредокот на MKFFIS/GFIS  
◆Разгледување на методот на читање на опасно 
подрачје на национално ниво 
 

Постигнување 3: Градење на капацитети за реставрација на 
земјиште + технологија за пошумување 
◆Проверка на напредокот во Радовиш - Југ 
◆Дизајн и подготовка за уредување на Радовиш - Север 

Постигнување 4：Јавна свест за Еко-НРК 
◆Односи со јавност преку социјалните мрежи.итн...  

 

Macedonia Eco-DRR Facebook 
https://www.facebook.com/MacedoniaEco-DRR/ 

Јавно претпријатие 
национални шуми 

www.mkdsumi.com.mk 

Г-н. Огнен Ончевски 


