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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 

Подготвителните работи за обновување на шумите се изведуваат на 
северната страна на селото Коџалија во Радовиш, што е едно од 
избраните проектни места. Подготвителните работи вклучија 
подобрување на патеката за пристап. Бидејќи патеката до работната 
локација беше во многу лоша состојба, елимирани беа нерамнините 
со цел возилата што носат градежни материјали непречено да 
минуават. Дел од остнатите активности вклучуваат поставување на 

ограда со цел заштита на засадениот 
материјал од добиток.Овие работни задачи се изведуваат од страна на 
локалните градежни изведувачи и со нив се управува секојдневно од 
далечина, со проверка на извештаите и фотографиите со локалниот 
координатор на проектот. Слично како на  локалитетот Радовиш - Југ, 
локалните жители се активно вклучени, така што ќе се продлабочи нивното 
разбирање за активностите на проектот Eкo-НРК и ќе се  подигне нивната 
свест за зачувување на шумите и спречување на катастрофи. 

Подобрување на пристапниот пат и поставување на оградата во Радовиш - Север 

Проект за градење на капацитети за еко- системски базирано намалување на ризиците од 
катастрофи (Eкo-НРК) преку одржливо управување со шумите во Република C. Македонија. 

пожари, преку користење на повеќе функции на шумата. Со зголемените ризици од природни катастрофи низ целиот свет во 
поЦелта 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 следните години очекувањата за Еко-НРК се зголемија. 

モニタリング機材設置後  

4ти состанок на ЗКК 
Четвртиот ЗКК (Заеднички координативен комитет) се одржа од далечина на 26 
Ноември 2020 година. На состанокот учествуваа вкупно 21 претставник од ЦУК 
(Центар за управување со кризи), ЈПНШ (Јавно препријатие Национални 
Шуми), МЗШВ (Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство), 
амбасада на Јапонија во Република С. Македонија, канцеларијата за Балкан на 
JICA во Србија и седиштето на JICA, како и проектни експерти од Јапонија. 
Состанокот се одржуваше под претседателство на г-дин Стојанче Ангелов, кој 
неодамна беше назначен за В.Д Директор на ЦУК, а со тоа и директор на 
проектот Еко-НРК.  
Активностите на проектот во 2020 година, како и работниот план за 2021 година 
беа одобрени од учесниците. Покрај тоа, како одговор на неизбежните 
одложувања предизвикани од одложувањето на испраќањето на експерти за 
проектот, учесниците се согласија дека ќе продолжат со консултации помеѓу 

владата нa Република С. Макеонија и JICA за разгледување на распоредот на проектот. Г-дин Ангелов изрази 
благодарност до членовите вклучени во проектот Еко-НРК, исто така изрази очекување дека Јапонија ќе ја унапреди 
својата технологија во Република С. Македонија обврзувајќи се на целосна соработка со Проектот. 

Пристапен пат  (пред) Пристапен пат (потоа) 

Г-дин Стојанче Анелов 

Обуки за GFIS и обновување на шумите 
Во Декември 2020 година, беше спроведена обука за GFIS (ГИС информативен систем 
за управување со шумите) и обука за обновување на шумите.  
Обуките беа реализирани далечински и на нив приуствуваа вработени во ЈПНШ.Преку 
обука за GFIS, персоналот на ЈПНШ научи како да ги користи ново додадените функции 
за мапирање на GFIS . Обуката за планирање на обновување на шумите се одржа со 
употреба на примери од ШСЕ Радовишко и Ораовчика река (единица за управување со 
шуми). Преку оваа обука, вработените во ЈПНШ беа запознаени за класификацијата на 
функциите на шумите и планот за обновување на шумите. Приближно 20 вработени во 
ЈПНШ учествуваа на секоја од обуките, а некои покренаа барања за продолжување на 
обуката со цел понатамошно подобрување на нивните способности и усовршување на 
нивните вештини. 

Слив на Ораовичка река 

Темлни безбедносни мерки 

Поставување заштитна 
ограда 



 

Избрана статија 

Социо – економско истражувње во Лисиче 
Од Aвгуст до Ноември 2020 година беше спроведено Социо-економско 
истражување насочено кон јавните институции во Република С. 
Македонија вклучени во управувањето и експлоатирањето на браната 
Лисиче и пропратните шуми. Истражувањето собра информации за 
тековните напори за зачувување на сливовите и степенот на интерес за 
зачувување на природата користејќи ПУЖС (Плаќање за услуги во 
животната средина) меѓу релевантни владини и општински организации 
кои користат вода од браната. 

○ Кој беше целта на истражувањето? 
Целта на истражуваето беа  14 организации, вклучувајќи го управувњето 
со браната, општински канцеларии, локални канцеларии на ЈПНШ, 
локани канцеларии на  ЦУК, локалните организации за водостопантво и 
земјоделтво, како и организации на граѓани. 

○ Кои информации беа прибавени? 
Информации за зачувување на областа, како што се „напори да се обезбедат водни ресурси на стабилен начин“, 
„активности за зачувување на ресурси како што се шумите и реките околу браната“, „инфраструктурни објекти кои  се 
сметаат за неопходни во активностите за обновување“ и „ собрани се природни непогоди што можат да се појават во 
близина “. Додека целната област е изложена на ризик од разни природни катастрофи, има малку напори за заштита на 
животната средина и за ублажување на ризикот од природни катастрофи, и нема доволно познавање за Eco-НРК, затоа 
беше утврдено дека е потрбна поддршка за подобрување на техниките, како и продлабочување знаењето. 

Главни активноти во изминатите 6 месеци 

Контакт Активности во наредните 6 месеци 

● Радовиш - Север: продолжување на работата за 
обновување и пошумување 

● Лисиче: детално истражување и дизајн во врска со 
активностите за обновување на шумите и 
пошумување 

● Следење на ефектите од обновувањето и 
опремата во расадникот 

● Започнување со изготвување на видео за 
промоција на Еко - НРК 

※ Овој распоред може да се промени 

Општи активности 
◆ Утврдени и спроведени активности во Јапонија поради 
одложување на испраќање експерти 
◆ Предложени и започнати нови активности кои додаваат 
вредност во овој период на далечинско работење 

Резултат 1: МКФФИС подобрен и проширен 
◆ Инсталираните MKFFIS и GFIS на серверите во ЦУК и 
ЈПНШ 
◆Саниран дефект на напојувањето на AWS (автоматска 
меролошка станица) 

Резултат 2: Зајакнување на планот за управување 
со шумите 
◆ Избрани две ШСЕ во близина на хидро-системот Лисиче 
◆ Спроведена обука за планирање и обновување на шумите 

Резултат 3: Градење на капацитети во зачувување на 
почвата + технологија за пошумување 
◆ Радовиш - Југ:  Спроведени субвенционирани активности за 
обновување и следење на шумите 
◆ Радовиш - Север: Спроведена подготвителни активности за санација 
и пошумување 

Резултат 4: Јавна свест за Еко-НРК 
◆ Избрани изведувачи за производство на промотивно видео Еко-НРК 
◆ Спроведени активности за односи со јавноста преку социјални мрежи 

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

Хидро систем “Лисиче” 

 

○ Што е ПУЖС? 
ПУЖС е кратенка за плаќање за услуги во животната средина. ПУЖС е концепт 
кој се обидува соодветно да ја искористи вредноста на животната средина со 
воспоставување системи и механизми со кои корисниците плаќаат за 
вредноста на животната средина, како што се воздухот, водните ресурси и 
зачувувањето на шумите. Постои ограничена имплементација на ПУЖС во 
балканските земји и во Република С. Македонија. Затоа, потребно е да се 
започне со правилно дефинирање на услугите на екосистемот и неговите 
корисници и разбирање од засегнатите страни. 

Центар за управување 
со кризи (ЦУК) 

 www.cuk.gov.mk 

Јавно претпријатие 
национални шуми 
www.mkdsumi.com.mk 

Проектна канцеларија 
Ул. “Димче Мирчев” бр. 9, Скопје,              
Р. Македонија 

Тел: +389-2-3249-115/145/146 
E-mail: EcoDRR.MK@gmail.com 
https://www.jica.go.jp/project/north 
_macedonia/001/index.html    

○ Како ги користиме собраните информации? 
Информациите собрани во оваа анкета ќе се користат како референца во 
разгледувањето како да се прошири Eco-НРК на национално ниво во иднина. Брифинг сесија  


