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Одржани:
- Годишно собрание на Друштвото (10.03.2017)
- Средба на собранието во новиот состав (30.06.2017)
- Состанок на Претседателството (13.12.2017) 

Работа на Претседателство

и Собрание

После една година во нашата куќа... 



Програма: „Заштита на растенија и 

екосистеми“

„Зачувување и одржливо користење на 

биодиверзитетот на езерата Охрид, Преспа и 

Скадар“ (финансиран од ГИЗ)

 Спроведени обуки и работилници за вршење на 

мониторинг на селектираните видови/живеалишта. 

Секоја група си имаше посебна обука, обуките се 

одржуваа во Езерани, а учествуваа Општина Ресен, 

ПП Езерани и НП Галичица

 Изработен прирачник за мониторинг на 

селектираните видови/живеалишта

 Спроведен мониторинг на избраните 

видови/живеалишта на Преспанското и Охридското 

Езеро

 Воспоставена база на податоци со добиените податоци 

од терен

 Изработен документ со предложени мерки за заштита 

за одредените видови / живеалишта



Програма: „Зачувување на диви 

видови“

Програма за закрепнување на 

балканскиот рис

 Фатена е првата женка балкански рис, 

крстена Маја! Маја е рекордер во 

праќање на информации за најзиното 

движење со преку 1300 позитивни 

географски локации

 Меморандумот за соработка со НП 

„Маврово“

 Компонента за одржлив лов -

започната нова методологија за броење 

на срни и определување нивна густина 

со помош на фото замки. Огромна 

помош и соработка добивме од пилот 

ловиштата кои се цел во оваа 

стратегија и одбрани во 2016 година. 



Програма: „Проучување и 

заштита на птици“

• Придонес кон спроведување на 

вториот Европски атлас на птици 

гнездилки, Македонија – последна 

фаза

• Зимско пребројување на птици 2017 

година

• Пилот поставување куќарки за 

гнездење на модроврани 



Програма „Управување со 

заштитени подрачја“Поддржување на одржлива иднина за 

луѓето и природата на Осоговските 

Планини 

 Документ за идентификација и управување со 

шуми со високи конзервациски вредности (HNVF)

за ШСЕ Кочани

 17 фотозамки, ротирани на 32 локации на Осогово, 

а проверката на замките беше спроведена од

страна на локалната мониторинг мрежа. 3.101 

фотографии, 12 видови на цицачи (со исклучок

на глувци и други мали цицачи). За прв пат од

почетокот на активности за мониторинг со 

фото замки се фотографирани твор, шакал и 

кафеава мечка

 Изработена е Студијата за потенцијали за 

развој на туризам базиран на природни 

вредности на Осогово

 Три велосипедски тури се идентификувани со цел 

промоција и развој на вело-туризам како дел од 

идниот туризам базиран на природни вредности. 

Настани за промоција на велосипедските патеки

(во МК и БГ)



Програма „Управување со 

заштитени подрачја“

Програма за зачувување на природата 

во Македонија - фаза 2 (2017-2020)

(сливно подрачје на река Брегалница)

 Подобрен статус на природните вредности во 

Брегалничкиот регион

- идентификување на предлог Натура 2000 

подрачја во брегалничкиот регион

- изработени три сценарија за идни ЗП

- ревитализација на рипариски екосистеми 

 ComMod – симулација (игра) наменета за 

засегнатите чинители од регионот – МЕД 

доби награда од Helvetas за иновативноста и 

апликацијата на ComMod



Прекугранично управување со екосистемите 

на Шар Планина

 Зајакнување на капацитетите во 

прекуграничното подрачје Шара/Sharri/Кораб 

на клучните чинители од AL, MK и KOS

 Пренесување на искуството за формирање на 

платформата „Пријателите на Шара“ меѓу 

клучни чинители во Косово и Албанија преку 

анализа на процесот спроведена од МЕД и 

„Пријателите на Шара“

Активности:

o Студиско патување за клучни чинители од 

регионот во прекуграничното заштитено 

подрачје Бавариска Шума/Шумава

o Работилница за Акционен план за крупни 

ѕверови, Тирана 

o Анализа за процесот на формирање на 

„Пријателите на Шара“

Програма „Управување со заштитени 

подрачја“



Подготвителни PONT активности – мал 

грант

 Комуникација со управните тела на ЗП во 

Преспа-Охрид

 Развивање на апликацијата за главниот 

грант во соработка со националните 

засегнати страни и SPP и PPNEA 

(ПреспаНет партнерите)

 Заеднички форум на сите донатори кои 

вложиле или планираат да вложуваат во 

конзервзциски проекти во регионот

 Подготвителни состаноци за отпочнување 

со истраживачки активности за крупни 

цицачи

 Избор на локација за отворање на локална 

канцеларија на МЕД во преспанскиот дел

Програма „Управување со заштитени 

подрачја“



Програма: „Политики за заштита на природата 

и животната средина“

 Балканскиот рис беше ставен во 

Апендикс 2 на Бернската конвенција, 

Конвенција за европскиот див свет и 

природни живеалишта 

 Учество во работата на Комитетот за 

следење на ИПАРД програмата

 Различни работни групи за соработка 

на НВОи со државни институтции, ЕУ 

Делегација и сл.



Програма: „Еколошка едукација“

Едукативен пакет за Балканскиот рис - во 2017 година беа посетени 

неколку основни школи во подножјето на Јабланица. Вкупно 600 деца се 

здобија со знаења за балканскиот рис

Едукација за постоечкиот жив свет и важноста на влажните 

живеалишта во Преспа

SringAlive кампања

• 7 едукативни презентации во училишта 

• Ден на штркот во Чешиново 

• Прослава на Денот на птиците преселници во Скопје – Скопје сака 

птици

• Прв мониторинг на гнезда на штркови од страна на локално 

население, како и мониторинг на пиштарки во Скопје и мониторинг 

на колонии на пчеларки во Чешиново-Облешево

• Обука за волонтери на МЕД за подготвување на едукативни 

материјали и управување со вебстраната на Пролетта Доаѓа 

Проект ЕРАЗМУС+



Спроведување на едукативен пакет за рисот, 2017



Пролетта доаѓа, 2017



Програма: „Луѓето и природата“

Нема целосен проект што спаѓал во оваа програма, но 

многу од проектите содржат компоненти или 

активности кои вклучуваат релација „луѓе-природа“

- Мониторинг мрежа за рис

- Мониторинг мрежа на Осогово

- Континуирана соработка со школите

- ...

Програма: „Агроекологија“

Проектни активности - нема



Програмa: „ГИС аналитика и управување 

со бази на податоци“

Изработка на различни картографски 

прилози и спроведување различни 

анализи (поддршка на проектите)

 „Програма за закрепнување на 

балканскиот рис“

 „Подржување одржлива иднина за луѓето и 

природата на Осогово“ - идентификувани се 

шумите со висока конзервациска вредност 

на територијата на Општина Каменица



Oбука за раководење на проекти за сите вработени во 

МЕД

Обуката се состоеше од два дела: 

1. самоевалуација, за која учесниците пополнија прашалник 

кој понатаму беше анализиран од тренерот Зденка 

Николовска. 

2. Раководење со проекти, време, тимска работа

Јакнење на капацитети



Издавачка дејност

 ПреспаНет информатор 

 Водич за шуми со висока 

конзервациска вредност на 

територијата на ПШС „Осогово“ – Кочани

 Студија за Потенцијалите на Осогово за

развој на туризмот базирано на

природните вредности

 Изработен е дизајн и испечатени се 

промотивни летоци за три 

велосипедски патеки со различна 

тежина на теренот и за различни 

категории на велосипедисти



 Континуирано огласување во јавни и 

печатени медиуми

• Иницијални активности за изработка на 

комуникација со медиуми 

• Голем интерес од страна на одредени 

новинари за нашата работа; недоволно 

разбирање; слаб интерес од медиумите за 

објавување како централна тема   

 Промовирање на работата на МЕД во 

социјаните медиуми

 Facebook – одржуваме неколку страни и сите 

имаат одлична посетеност; ФБ групи за 

интерна комуникација

 Twitter – скоро и да не постоиме; како медиум 

има големо влијание зашто се користи на 

високо ниво (амбасади, политичари...) 

Промоција/огласување во јавност

Видеото на ВИДИ ВАКА за 

Шар Планина е изгледано од 

околу 34.000 посетители на 

ФБ страната на агенцијата. 

Видеото од „Плоштад 

Слобода“ во коешто Шар 

Планина е претставена како 

заедничко добро е изгледано 

од околу 2000 посетители на 

you tube и ФБ страната на 

„Пријателите на Шара“



„Пријателите на Шара“ на ЕХО 

филмскиот фестивал

МЕД се промовираше на 

саемот на НВОи во Скопје



Ден на штркот, Чешиново 2017
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Меѓународен ден на водните 

живеалишта, Преспа 2017







Меѓународен ден на животна средина 
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Skopje

За реализација на сите активности во текот 

на 2017 година МЕД им благодари на 

партнерите и финансиерите:




