
Извештај за работата на МЕД 
за 2019 година

Годишно собрание на МЕД

09.03.2020 година, Хотел Континентал, Скопје



Годината низ бројки

Претседателство на МЕД – одржани 4 

состаноци 

Собрание на МЕД – одржани 2 седници

Подрачја на делување 

 Канцеларија МЕД Скопје – вработени 15 

редовни, 1 со пола работно време и 2 

лица на договор

 Канцеларија на МЕД Ресен – вработени 

1 редовно (цело работно време) и 1 со 

пола работно време 

Проекти – 24 

Волонтери и членови – околу 200

Следбеници на социјални медиуми –

околу 5.000 на Facebook, 711 на 

Instagram, и 365 на Twitter



Канцеларии на МЕД

Канцеларија во Скопје

Купена во 2017 година, во фаза на изработка е 

документација за уредување на поткровјето и 

енергетска ефикасност.

Канцеларија во Ресен

Отворена во 2018 година, за спроведување 

на проекти поврзани со заштита на 

прекуграничниот Преспански регион
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Работни програми на МЕД



Програма
„Зачувување на 
диви видови“



• Продолжена соработката со НП „Маврово“ преку 

имплементација на Конзервацискиот акциски план за 

балканскиот рис

• Спроведено истражување со фотозамки за густина на 

популација на срни во НП Маврово

• Заловени 2 единки на рис во НП Маврово

• Спроведено истражување со фотозамки во ловиштето 

Тајмиште – идентификувани 6-8 различни единки на рис

• Одржана годишна средба со членовите на мониторинг 

мрежата за балкански рис

• Започната ревалоризација на ЗП Суви Дол

Програма за закрепнување на балканскиот 
рис (фаза 4 и 5)



• Спроведено истражување со фотозамки во 

соработка со НП Пелистер и НП Галичица

• Направена прелиминарна анализа за сезонската 

исхрана на мечката во Преспа

• Собрани се 223 примероци во трите држави (МК, 

ГР, АЛ) за генетска анализа за одредување на 

популација на мечка во Преспа

Активности за крупни цицачи во склоп 
на проектот за зачувување на Преспа



 Времетраење: септември 2019 - септември 2020

 Вклучени 20 експерти од Балканскиот регион

 Воспоставени тимови за 4 нови таксономски групи 

(слатководни без ’рбетници, пајаци, полжави и риби)

 Одржана работилница каде беше презентиран систематски 

пристап заснован на Darvin core методологија

 МЕД е официјален издавач на податоци за биодиверзитет од 

Македонија за GBIF и преку оваа платформа ќе ги објавува 

резултатите од овој проект

Дополнување на Листа на ендемити 



Програма 
„Управување со 
заштитени 
подрачја“



 Дефинирана листа на екосистеми и 

формирани работни групи

 Изработена карта на екосистеми

 Анализа на статус на екосистеми на 

национално ниво

 Картирана состојбата на екосистемите 

(10х10km), а за неколку заштитени подрачја 

(5х5 km)  

Програма за зачувување на природата во Македонија, 
фаза 2 компонента за екосистемски услуги



Дефинирање и прогласување на ЗП на дел од Осоговските Планини

 Подготевна е документацијата за прогласување на ЗП Осоговски Планини во 

категорија заштитен предел 

 Дефиниран е модел за управување

 Студијата е искомуницирана со околу 30 КЗС

 Отпочната институционална процедура за прогласување на ЗП

 Лобирање и голем број на состаноци со засегнати страни 

 Организирани неколку студиски посети за размена на искуства и јакнење на 

кацитети на КЗС

 Реазлизиран дел од кампањата за прогласување

- Форуми со целни групи: земјоделци, шумари, ловци, туризам 

- Посета на Осоговските Пл. за институции и КЗС

- Изработено промотивно видео за биодиверзитетот на Осогово, промовирано во 

рамки на Ехо фестивалот за планински филмови, 

- Изработени 5 кратки видеа, 4 фототестемонијали, брошура, лого за кампања и 

сл

ПЗП Осоговски Планини
~48.830 ha

Програма за зачувување на природата во 
Македонија, фаза 2 – заштитени подрачја



Дефинирање и прогласување на ЗП Ченгино Кале

 Реализирани над 100 теренски денови за истражување во 

подрачјето, од страна на околу 30 експерти и нивни асистенти

 Дефинирани предлог граници и зони врз основа на природните 

вредности, кои се дискутирани со МЖСПП и уште најмалку 10 КЗС

 Изработен е план за кампања 

 Спроведени форуми со различни целни групии, направено 

визионирање за идното ЗП со локалното насление и КЗС

Програма за зачувување на природата во 
Македонија, фаза 2 – заштитени подрачја



Целта на проектот е зачувувањето на преспанскиот регион преку активности кои ќе ја 

зајакнат прекуграничната соработка на партнерите на ПреспаНет. 

Активностите се групирани во пет компоненти: 

1. Реставрација на влажни живеалишта 

- влажни ливади (анкети, теренски активности за анализа на биомаса и продукција, 

направени фитоценолошки снимки, одредени почвените типови и карактеристики 

- евлови шуми (реализирани теренски посети на повеќе локалитети по крајбрежјето 

на Преспанско Езеро со цел утврдување на состојбата на евловите шуми, нивната 

поврзаност и собирање семенски материјал за идно подигнување на садници од 

евла)

2. Растенијата и Преспа - формирање на волонтерски групи за мониторинг на 

растенија

3. Заштита и мониторинг на крупни цицачи

4. Проучување на на значајни видови птици на Преспанско езеро

4. Комуникација и еколошка едукација и 

5. Основање на локална канцеларија на МЕД во Преспа

.

Прекугранична заштита на Преспанскиот 
регион преку заеднички акции на ПреспаНет



 Реализирани 187 теренски денови во 3 предлог селектирани 

подрачја со тим од 29 експерти (домашни и странски)

 Евидентирани два нови типови живеалишта во однос на предлог 

националната референтна листа на типови живеалишта

 Одржани 3 работилници со клучни чинители за Натура 2000 со 

странски експерти 

 Направени 2 промотивни видеа за Натура 2000 процесот во ИПР 

кои беа 336 пати емитувани на регионалните и локалните медиуми

 Спроведени два циклуси анкети за утврдување на нивото на 

свесност кај граѓаните за Натура 2000 процесот во ИПР

 На 21 мај 2019 одбележан „Ден на Натура 2000“ во Едукативниот 

центар во Негрево со учество на ученици од основните и средните 

училишта од Берово, Пехчево и Делчево (изработени тематски 

живеалишта, дел од биодиверзитетот на брегалничкото сливно 

подрачје)

Програма за зачувување на природата во 
Македонија, фаза 2 - Натура 2000

Долна Брегалница

Кадиица на изгрејсонце



„Зачувување на природата долж Балканскиот зелен појас: Анализа на закани, 

развивање на решенија и градење капацитети во регионот Шари/Шар Планина/Кораб-

Коритник“ (Финансиер: ДБУ/Еуронатур)

Вклучени партнери: ЦЕД, Теарце, ПК „Љуботен“, Тетово, ИГИ, Гостивар, ЈП 

„Национални Шуми“, локално население од Шар Планина што се занимава со туризам и 

пчеларство.

Главната цел на проектот беше да се идентификуваат локални НВО-и или индивидуалци кои 

ќе можат да спроведуваат мали проекти поврзани со одржливо користење на природните 

ресурси, да се подигнат нивните капацитети преку работилници и студиски патувања, да се 

идентификуваат теми за идни проекти и да се подготват најмногу до 15 проекти во трите земји 

во регионот на Шар Планина/Кораб-Коритник. 

Вкупно 3 работилници беа организирани на регионално ниво со локалните чинители и едно 

студиско патување во Германија.  

Следни чекори: до крај на 2020 се очекува проектите што беа доставени до Еуронатур 

(вкупно 13 за трите земји МК/КО/АЛ) да бидат поддржани од ДБУ во рамки на поголем 

прекуграничен проект за подобрување на соработката и зачувувањето на природните ресурси 

во регионот Шар Планин/Кораб-Коритник

Проекти за Шар Планина – поддршка на 
процесот на прогласување за НП  



„Зајакнување на соработката меѓу невладините организации во идното 
заштитено подрачје – Шар Планина“ (Финансиер: WWF Adria)

Вклучени партнери: ПК „Љуботен“ беше водечка организација во имплементацијата 
на проектот во партнерство со МЕД, ЦЕД, Теарце и ИГИ, Гостивар (Пријатели на 
Шара).

Главни цели на проектот: Да се зајакне соработката меѓу невладините организации 
во регионот на Шар Планина како и видливоста на платформата Пријателите на Шара 
преку конкретни акции.

Главни резултати/постигнувања: 
 Потпишан нов Меморандум „Пријатели на Шара“ меѓу четири организации којшто 

вклучи нова организација од Гостивар (Иницијатива за граѓански интеграции)
 Организирана донаторска конференција за Шар Планина со голем број на учесници 

од земјава и регионот
 Изработено видео за петгодишната работа на Пријателите на Шара 
 Организиран настан „Ден на Шар Планина“ во селото Вејце за промоција на 

природните и културните вредности на Шар Планина.

Проекти за Шар Планина – поддршка на 
процесот на прогласување за НП  



Зајакнување на локалните акциони групи како чинители за заштита на
биодиверзитетот во регионот Шари/Шар Планина/Кораб-Коритник (TEM Шара 2)

Финансиер: Еуронатур/Гиз (Оpen Regional Fund for Biodiversity)
Вклучени партнери: Еуронатур лидер, ППНЕА и Финч регионални
ПК Љуботен, ЦЕД, ИГИ, Гостивар локални 

Главни цели на проектот: Да се формираат неформални платформи или асоцијации на 
невладини организации во регионот Шар Планина-Кораб-Коритник во Косово и Албанија 
по теркот на “Пријателите на Шара” коишто во иднина ќе работат на зачувување на 
природата и ќе лобираат за одржливо користење на природните ресурси во регионот. 

Главни резултати/постигнувања: 
 Одржани повеќе состаноци со партнерите од Косово и Албанија за пренесување на 

знаење и искуства поврзани со процесот на формирање на Пријателите на Шара. 
 Организиран „Ден на зелениот појас“ на Шар Планина на 21.09.2019 со фокус на 

водите и истиот имаше големо учество со различни чинители од Македонија, 
Косово, Албанија и Германија. Овој настан се одржа на на ист ден со познатата 
манифестација „Ден на гравот“ во село Теарце. На двата настани имаше над 500 
учесници. 

 Пријателите на Шара и МЕД учествуваа во подготовка и логистичка поддршка и на 
настанот за европски вредности одржан истиот ден (21.09.2020) на Шар Планина 
организиран од Секретаријатот за европски прашања. 

 Направена е ревизија на постоечките документи на платформата Пријатели на 
Шара и истите беа преведени на англиски и албански јазик. 

Проекти за Шар Планина – поддршка на 
процесот на прогласување за НП  



Програма 
„Проучување и 
заштита на птици“



Спроведен цензус (44 теренски денови) и потврдено присуство на 13 
гнездечки парови и 1 територија со поединечна птица. Изброени 11 
пролетани млади;

Мониторинг на опасните електрични водови околу териториите на 
египетските мршојадци;

 Адаптација на CITES прирачник за спречување илегална трговија со 
заштитени видови птици, наменет за цариници и ветеринарни доктори на 
граничните премини;

Организирана пилот обука за спречување илегална трговија со птици
наменета за релевантните институции;

Спроведени анкети за: перцепцијата на локалното население кон 
мршојадците и другите грабливи птици, опасностите од употребата на 
ветеринарно медицински препарати и пестициди врз мршојадците;

Партиципација во Скопскиот WIZZ Air маратон;

Oрганизиран меѓународен ден на преселните птици заедно со ИДСБ;

Организиран меѓународен ден за запознавање со мршојадците во 
Зоолошката градина во Скопје.

Нова надеж за египетскиот мршојадец 



Организиран трет национален состанок со Работната група за 

борба против отрови;

Изработка на нацрт Акциски план за справување со 

проблемот со труење на диви видови птици;

Два белоглави мршојадци беа најдени изнемоштени (или 

затруени) во Берово. Двете птици беа рехабилитирани во 

Скопската зоолошка градина, маркирани со GPS уреди за 

следење и ослободени.

Партиципација на Балканска конференција за борба против 

труење на диви животни заедно со претставници од МВР;

Учество на тродневна обука за истражување случаи со 

труење на диви видови животни во Шпанија заедно со 

претставници од МВР.

Балкански проект за борба против отрови



 Моделирање на индексот на ризик за електрокуција 
и колизија долж среднонапонската далекуводна мрежа 
во поширокиот регион на Овче Поле

 Мониторинг на нивото на електрокуција и колизија 
на 9 трансекти дефинирани во моделот на ризик

 Учество на регионална средба за ублажување на 
заканите од енергетска инфрастуктура, организирана 
од BirdLife International – април 2019 (Јордан) 

 Презентирање на прелиминарните наоди и моделот за 
ризик на Европската конференција на селата на белиот 
штрк – јуни 2019 (Чешиново-Облешево)

 Уште еден инцидент на електрокуција на царски орел 
– декември 2019 година (Мамутчево-Иванковци)

 Постојана комуникација со националните проектни 
партнери- EVN Македонија, Министертсво за животна 
средина, општина Чешиново Облешево  

Јадрански прелетни патишта 4



 Анализа на доминантните типови живеалишта 
во и околу самите влажни ливади - Ѓол и Ѓерен

 Истражувања за состојбата со орнитофауната 
во двете влажни ливади, со особен осврт на 
следење на популацијата на белиот штрк (23 
активни гнезда во с. Богородица – Ѓол и 36 
активни гнезда во с. Стојаково - Ѓерен)

 Детектирани закани:
1) неусогласеност на одговорностите за контрола на

водниот режим на овие две влажни ливади (двете влажни 
ливади се хидролошки поврзни помеѓу себе, но припаѓаат
на две различни општини); 

2) недостаток на контрола на отпадни комунални води
од с. Стојаково – истите се изливаат директно во ливадата
Ѓерен; 

3) напасување на крупна и ситна стока на самите
ливади каде се излеваат комуналните води

 Постојана комуникација со локални соработници 
од двете општини и двете месни заедници

Лет над штрковото гнездо: Идентификација на закани во 
две влажни ливади во ЗПП Долен тек на р. Вардар



 Пребројувани водните птици кои 
презимуваат на 8 различни локалитети 

 Ниски температури и снег оневозможија 
пристап до некои делови од истражуваните 
локалитети

 Крајни бројки:

- 25.000 единки во Охридско и 
Преспанско Езеро 

- околу 6.000 единки на Дојранско Езеро

 Поддршка од претставници на НП Галичица, 
тогашниот холандски амабасадор г-н Пломп, 
претставник од Аквила Кавадарци, студенти 
од ИДСБ и волонтери на МЕД

Зимско пребројување на водни птици



Програма 
„Заштита на 
растенија и 
екосистеми“



Времетраење: април 2019 - март 2022

Главна цел на проектот: заштита на растенија, преку зачувување на пет ендемични видови 

(Campanula debarensis, Aesculus hippocastanum, Centaurea rufidula, Crocus jablanicensis и Astragalus 

physocalyx) и четири значајни растителни подрачја (Јабланица, Клисурата на Црн Дрим, Богданци и 

Дојранско Езеро): 

Главни резултати/постигнувања:

- Спроведени се теренски истражувања – ангажирани се двајца ботаничари, 

- Изработени се иницијални карти на дистрибуција на растенијата со исклучок на Crocus –от,

- Потпишан е меморандум за соработка со локален партнер од Богданци – Полимат 13,

- Одржани се информативни состаноци со локална самоуправа,

- Изготвен е протокол за мониторинг,

- Реализирана е посета на локалитетот на астрагалусот со ревизија на проектниот тим на CEPF,

- Одржана е воведна презентација за млади истражувачи (ИДСБ).

- Одржани подготвителни состаноци со Ботаничка градина за ex situ конзервација

Зачувување на ендемичните растенија во Македонија



• Собрани се 4.500 резници за саден материјал од матични стебла од бела топола/врби  

од повеќе локации по Долна Брегалница

• Организирана обука за јакнење на капацитетите на расадничари и обезбедена опрема 

за расадниците (расадниците на ЈП НШ Свети Николе и Радовиш, Опитното поле на 

ФЗНХ од Скопје и СШЗУ од Кавадарци)

• Произведени 120 садници  само во расадникот на ЈП НШ во Свети Николе 

• Спроведена едукација за значењето на РВ во основни и средни училишта од Штип и 

претставници на извиднички клуб Еквинос од Штип

• Изработен Атлас на видови – Рипариски појас по Долна Брегалница

• Спроведени околу 80 теренски истражувачки денови по Долна Брегалница кои опфаќаа 

истражувања за вегетација, габи и лишаи, полжави, инсекти – сапроксилна и колеоптерна 

фауна, херпетофауна и птици

• Организиран настан за пошумување, засадени 1350 садници од бела топола и врби 

покрај Долна Брегалница, учество на околу 250 претставници (МЖСПП, МЗШВ, општина 

Штип, ЈП, локални училишта, партнерски организации, студенти од ПМФ и ШФ, извидници, 

медиуми)

• Објавени се статии, текстови, гостувања во ТВ и радио и подготвена е куса репортажа

Програма за зачувување на природата во 
Македонија, фаза 2 – рипариска вегетација



Времетраење на проектот: 2018-2020

Финансиер: ГЕФ/УНЕП

Вклучени партнери: ЈП Национални шуми, МЖСПП, МЗШВ

Главни резултати/постигнувања 

 одржани три работилници со засегнатите страни (експерти, надлежни 

министерства и ЈП „Нацонални шуми“, на кои се дефинираа критериумите 

(вкупно 21) за идентификација на ШВПВ, се презентираше целиот концепт 

за значењњето и идентификацијата на овие шуми пред работниот тим и се 

одбраа две подрачја – Беласица и Буковиќ – за кои ќе бидат изработени 

упатства за управување со шумите.

 Стручниот тим презеде сеопфатни теренски истражувања и до сега 

идентификуваше 41 подрачје кое потенцијално ги исполнуваат 

критериумите 

 во моментот се работи на изработка на карта и база на податоци за овие 

локалитети, а теренската работа ќе продолжи и во пролетно-летните 

месеци на 2020 година

Идентификација на шуми со 
високи природни вредности 



Програма 
„Еколошка 
едукација“



• Спроведени обуки на 60 наставници за 

имплементација на едукативниот пакет за рисот

• Одржани предавања за рисот во 8 училишта и 

опфатени повеќе од 200 ученици

Програма за закрепнување на балканскиот 
рис (фаза 4 и 5)

Зачувување на Преспанскиот регион

 Одржан прекуграничен истражувачки камп во НП Пелистер.

 Развиена програма за еколошка едукација на тема „Реки и 

потоци“ 

 Спроведена програмата „Дивата страна на Преспа“ – серија на 

отворени предавања и теренски активности – околу 50 ученици 

од СОУ „Цар Самоил“, Ресен

 Планинарска тура до врвот Лако Сигној во соработка со НП 

Галичица (СОУ Цар Самоил, 5 ученици)

 Презентирање на мониторинг протоколи во Коњско (СОУ Цар 

Самоил, 4 ученици)



Програма 
„Луѓето и 

природата“



Програма 
„GIS анализа 

и бази на 
податоци“



Програма 
„Политики за 

заштита на 
природата и 
животната 
средина“



 МЕД учествува како партнер на Деконс-Ема и МЖСПП за изработка на Извештајот

 Активностите за подготовка на извештајот започнаа со учество на обуки и анализа на 

препораките од Конвенцијата за биолошка разновидност

Изработка на Шестиот Национален извештај кон 
Конвенцијата за биолошка разновидност

 Адаптиран прирачник изработен од БДЗП за спроведување на ЦИТЕС конвенција 

во Македонија за трговија со птици



Програма 
„Односи со 
јавност“



Времетраење на проектот: септември 2018-април 2019

Финансиер: GEF/УНИДО, проектот се спроведува во соработка со Канцеларијата 

ПОПС при МЖСПП, експерти од Институт за јавно здравје, Институт за хемија, 

ПМФ, портал мкд.мк, општини Кисела Вода, Аеродром и Гази Баба, Еко Свест, 

волонтери 

Реализирани активности:

 Истражување на јавното мислење и утврдување за ставот на граѓаните кон

загадувањето со линдан во општините Аеродром, Кисела Вода и Гази Баба

 Организирани две работилници за подигнување на јавната свест и 

информирање за процесот

 Спроведени три предавања за информирање на младите од Општина 

Кисела Вода, предавања се одржаа во училиштата: ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ во 

Кисела Вода, ОУ „Круме Кепески“ во Кисела Вода и ОУ „Рајко Жинзифов“ во 

Драчево

 Изработено видео за проектот и целиот процес поврзан со идното 

отстранување на линданот (подготвено и прикажано на агенцијата ВИДИ ВАКА)

Информирање на јавноста за процесот на отстранувањето на 
депониите со линдан од Охис 



Времетраење на проектот: 2019-2021

Финансиер: Европска Унија, главен носител на проектот: Геолошки 

завод Словенија

Вклучени партнери: Геолошките заводи во Словенија, Хрватска, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Германија и Данска.

Главни цели на проектот: Собирање на информации и внесување 

во дата база за примарни и секундарни рудни резерви 

Главни резултати/постигнувања:: 

Конференции и партнерски состаноци во Сараево и Дубровник

Пополнување на дата базата со информации за над 100 локалитети 

од примарни рудни резерви

RESEERVE проект



Емисија научен спектар МРТВ

ТВ и радио гостувања за промоција на активностите 

поврзани со проектите

Промовирање на работата на МЕД во социјаните 

медиуми

Facebook – одржуваме неколку страни и сите имаат 

одлична посетеност; ФБ групи за интерна комуникација

Инстаграм – редовно се објавуваат слики/story

Twitter – скоро и да не постоиме; како медиум има 

големо влијание зашто се користи на високо ниво 

(амбасади, политичари...) 

 МЕД учествуваше со свој штанд со промотивни

материјали на Преспанскиот јаболкобер и др настани

 Изработка на различни видеа (Осогово, Н2000, за 

ПреспаНет, итн)

Континуирано огласување во јавни и печатени медиуми 



Работилница „Истражувања на карстот: предизвик или потреба“

19.03.2019, ПМФ 

Секција за геодиверзитет



 Светски ден на птиците преселници 

 Ден на водни живеалишта

 Ден на Natura 2000

 Европски денови за набљудување птици

 Меѓународни денови за подгање на свеста 

за мршојадците

 Ден на зелениот појас, итн.

Одбележување значајни денови



Објавен Том. 21 за 2019 година со 

пет рецензирани трудови

МЈЕЕ е примено во базите на Web 

of Science 

- Zoological records

- Biological abstracts

- BIOSIS preview

Научни 
публикации

Атлас за рипариска вегетација и 

прирачник за CITES

Популарни 
публикации

МЕД весник - Електронско издание

Изработени 4 весници 

ПреспаНет – печатен весник

Newsletters



Изработка на нов стратешки 
план

 Подобрување на 
финансиското работење

Организациски развој на МЕД – со финансиска 
поддршка од BirdLife International

 Надградба на 
канцеларијата на МЕД



Соработници 
партнери 
финансиери

МЕД е членка на:

 Меѓународната унија за зачувување на 

приордата (IUCN) од 2017 

 CEEweb for Biodiversity од 2008 

 Асоцијација на Европскиот Зелен Појас од 2017 

МЕД е партнер на BirdLife International од 2018


