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Вовед
Поранешната Југословенска Република Македонија (ПЈРМ) е склона на разни
видови природни непогоди, вклучително земјотреси, поплави, суши, шумски
пожари и лизгања на земјиштето. Поплавите, особено поројните поплави, во
комбинација со лизгања на земјиште и кал, се најчестите непогоди.
Земјоделството, коешто главно се одвива по течението на реките, е еден од
секторите коишто се најмногу засегнати од овие непогоди. Покрај тоа, овој сектор
е погоден и од суши поради намалената достапност на влага во почвата во текот
на летото. Со климатските промени, се очекува овие екстремни временски појави
да се јавуваат почесто и да бидат поизразени. Намалувањето на овие негативни
влијанија врз земјоделскиот сектор е од посебна важност, особено за речиси
половина од населението кое живее во руралните средини и кое во голема мера е
зависно од овој сектор како извор на храна и приход.
Овој документ е еден од резултатите од спроведувањето на проектот
„Подобрување на капацитетите за управување и намалување на ризиците од
катастрофи и интеграција на практики за адаптирање кон климатските промени
во земјоделскиот сектор во Западен Балкан (TCP/RER/3504), чија цел е
зголемување на отпорноста на земјоделските заедници кон природните непогоди,
особено поплавите, лизгањата на земјиште и сушите. Проектот има цел да ги
зајакне институционалните механизми, како и техничките капацитети на
релевантните засегнати страни во земјоделскиот сектор за подобро планирање и
спроведување мерки за намалување на ризиците во земјоделството.
Овој документ дава преглед на моменталната состојба од аспект на предностите,
недостатоците и потребите од капацитет за управување и намалување на
ризиците од катастрофи во земјоделскиот сектор во ПЈР Македонија. Во него се
содржани препораки за зајакнување и подобрување на постојниот
институционален систем со цел создавање отпорност кај земјоделските заедници
кон тековните и идни шокови и стресови, како што се природните непогоди и
климатските промени.
Оваа студија беше спроведена преку собирање податоци од секундарни извори на
информации по пат на канцелариско истражување и преглед на литература за
релевантните политики и стратегиски документи, извештаи, статии и бази на
податоци, кои обезбедуваат увид во спроведувањето интервенции и мерки за
управување и намалување на ризиците од катастрофи, особено за секторот
земјоделство.
Освен тоа, со поддршка на Центарот за управување со кризи, беше изработен
прашалник и беше доставен до релевантните засегнати страни. Назад беа добиени
вкупно 6 одговорени прашалници, и тоа од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство – Одделение за стратешко планирање, Министерство
за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање,
Државен инспекторат за животна средина на ПЈР Македонија, Јавно претпријатие
Македонски шуми, Дирекција за заштита и спасување и Агенција за храна и
ветеринарство (види Анекс 2). Информациите од овие прашалници беа вметнати
во извештајот, заедно со сознанијата од дискусиите на малата работна група што
1

се одвиваа во рамки на регионалната посета за размена на знаење во областа на
намалувањето на ризиците од катастрофи во Љубљана, Словенија, од 15 до 17 март
2017 година.
Освен тоа, сознанијата од прегледот на литературата и од прашалниците беа
дополнително збогатени преку заедничката конференциска сесија на ФАО и УНДП,
којашто со поддршка на Центарот за управување со кризи беше организирана на
15 декември во Охрид во рамки на Меѓународната научна конференција за
„Современи концепти на кризниот менаџмент“. Оваа сесија собра на едно место над
30 засегнати страни од разни релевантни институции во ПЈР Македонија.
Учесниците опширно дебатираа и дискутираа за предизвиците и ограничувањата
во намалувањето (и управувањето) на ризиците од катастрофи во земјоделскиот
сектор во земјата (види Анекс 3).
Видови природни непогоди
ПЈР Македонија е подложна на разни природни непогоди, вклучително земјотреси,
(поројни) поплави, лизгања на земјиште (кал), суши, шумски пожари и бури.
Најзастапени природни непогоди се поплавите, а по нив следат шумските пожари,
сушите и бурите, како што е прикажано на Слика 1.
Слика 1

Зачестеност на појава на непогоди, 1990-2014 година

Зачестеност

Суши
Екстремни температури
Поплави
Бури
Шумски пожари

Извор:база на податоци на EMDAT-CRED

Поплави, особено речни поплави, се случуваа почесто и поинтензивно во текот на
изминативе децении, при што најголемите реки во ПЈР Македонија, вклучително
Вардар, Црна Река, Струмица, Треска, Пчиња, Лепенец и Брегалница поплавуваа
големи површини земјиште и причинуваа штета на земјоделството и на локалните
рурални економии. Силните врнежи од дожд во јануари и февруари 2015 година
резултираа со зголемување на нивото на реките, што доведе до големи поплави во
43 од вкупно 83 општини. Околу 170.000 луѓе беа директно погодени, додека скоро
милион луѓе беа индиректно погодени.1 Поплавите предизвикаа штета на
земјоделското земјиште, како и на системите за одводнување и наводнување.
Други значителни поројни поплави кои ги погодија земјоделството и
егзистенцијата од земјоделство се случија во јуни 2004 година, при што беа
погодени 26 општини во горниот тек на Вардар, во централниот и јужниот и во
југоисточниот дел на земјата. Беше пресметано дека овие поплави биле причина за
1

ЕУ, 2015 година
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над 91% од економските загуби на земјоделското производство, особено во
југоисточниот дел од земјата.2
ПЈР Македонија е едно од најсушните подрачја во Европа. Најголем дел од сушите
се јавуваат во руралните подрачја од јужниот и од источниот дел од земјата и
значително влијаат врз секторот земјоделство. Најранливо земјоделско подрачје е
Повардарскиот регион, особено подрачјето на реките Црна, Брегалница и Вардар.
Податоци за точните последици од сушите врз секторот, како на пример, податоци
за тоа во која мера сушите од 2003 и 2006-2007 година влијаеле врз културите,
тревите и врз производството на сточна храна, се слабо достапни. Честопати нема
прецизни податоци за штетите и загубите во земјоделството предизвикани од
суши. Сепак, размерите на сушата во 1993 година биле измерени, при што било
утврдено дека најголем дел од културите претрпеле штети, што резултирало со
целосно нивно уништување кое се проценувало на 7,6 проценти од вкупниот
национален приход.3
Друга природна непогода што се јавува во ПЈР Македонија се шумските пожари4,
кои делумно се предизвикани од сушните периоди, а делумно од човечки
активности. Се проценува дека во периодот 2000-2010 година, скоро 100.000
хектари на шума биле зафатени од овие пожари. Од аспект на зачестеноста на
нивна појава, во периодот од 1999 до 2005 година биле евидентирани вкупно 1.191
шумски пожари, кои резултирале со 59.500 хектари опожарено земјиште и
економска загуба од над 28 милиони американски долари.5
Други природни непогоди коишто значително влијаеја врз земјоделството се
невремето со врнежи од град, како и сланата во доцна пролет и во рана есен.
Функционален систем за заштита од град бил воспоставен во 1971 година, меѓутоа
системот не давал навремени предупредувања и моментално се смета за застарен.
Генерално, може да се каже дека веројатноста од појава на невреме со врнежи од
град е поголема во источниот дел, отколку во западниот дел на земјата. Појавата
на град е најчеста во текот на месец мај, а по него следуваат месец јуни и јули. Од
аспект на земјоделството, најмногу погодени од појавата на град во источниот дел
од земјата се беровскиот, демиркапискиот, штипскиот и струмичкиот регион, каде
се произведуваат овошје, зеленчук и грозје, додека во западниот дел од земјата,
најпогодени се охридскиот и ресенскиот регион, каде најмногу се огледуваат
јаболка и цреши. Додека пак, сите земјоделски подрачја во Македонија се склони
кон слана во доцна пролет, која најчесто се јавува од средината на април до
средината на мај, и на слана во рана есен, која најчесто се јавува од почетокот на
септември до средината на октомври. Сланата има негативно влијание врз
производството на овошје, како што се јаболка, сливи и цреши, кои се одгледуваат
на пр. во Делчево, Берово, Ресен, Претор, Охрид и Струга, како и врз одгледувањето
зеленчук на отворено, вклучително марула, пиперки, домати, краставици, кои се

2

СМО, 2012
Ibid.
4 Овој документ содржи одредени информации за шумски пожари, како и за постојните структури и мерки за спречување шумски
пожари. Но, во рамки на опфатот на документот, главниот фокус е ставен на разбирање на постојните капацитети и недостатоци со
цел намалување на влијанието на поплавите, лизгањата на земјиштето и на сушите врз земјоделството во ПЈР Македонија.
5
Ibid.
3
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произведуваат во Струмица, Гевгелија, Демир Капија, и врз производството на
грозје во трите вински региони: Повардарие, Пелагонија-Полог и Пчиња-Осогово.6
Со климатските промени се очекува климата во земјата да стане потопла и умерено
посува, со значително намалување на летните врнежи и почести и поизразени
екстремни временски услови, како суши и поплави. Во однос на разликите помеѓу
регионите во земјата, најголемо зголемување на температурите се очекува во
планинскиот северозападен регион со минимално намалување на врнежите до
2050 година, додека југоисточните и централните региони најверојатно ќе имаат
побавно темпо на затоплување, но поголеми намалувања на врнежите, како на
пример, се очекува намалување на летните врнежи за 19 проценти до 2100 година.7
Со оглед на тоа колку пролетните и летните врнежи од дожд се важни за цветањето
и растот на културите, ова би претставувало сериозен ризик за земјоделското
производство, за достапноста на вода, за сигурноста во поглед на храна и за
економскиот раст на изворите на егзистенција во руралните средини во ПЈР
Македонија.
Централните и југоисточните делови од земјата се очекува да бидат најпогодени,
а особено производството на култури и животни. Намалувањето на приносите на
зимска пченица би резултирало со намалена сигурност во поглед на храна, затоа
што таа претставува еден од основните намирници. Освен тоа, се очекува
намалување на производството на луцерка, со што ќе се намали производството на
добиток и ќе се зголеми недостигот на производи од животинско потекло (млеко,
месо, итн.), што дополнително би имало негативно влијание врз сигурноста во
поглед на храна. Во следнава табела 1 се наведува степенот на ранливост по
култура и агро-еколошка зона и локација.
Табела 1

Степен на ранливост по култура и агро-еколошка зона и локација
Ранливост
Најранлива

Високоранлива

Помалку
ранлива

Агро-еколошка зона и
локација
Медитерански појас:
Повардарие
Медитерански појас:
Струмица
Медитерански појас –
Гевгелија: јужна Вардарска
долина
Медитерански појас –
Скопје: Кумановска долина
Медитерански појас Овче
Поле
Континентален појас:
Пелагонија
Континентален појас:
регион Преспа/Охрид

Култура
Грозје
Домат
Домат
Зимска
пченица
Зимска
пченица
Луцерка
Луцерка

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање, 2008 година

Одгледувањето животни ќе биде директно или индиректно погодено од
климатските промени како резултат на очекуваното зголемување на
температурата што ќе доведе до зголемен топлотен стрес, додека индиректно ќе
биде погодено од намалувањето на производството на сточна храна и појавата на
штетници и болести кај животните.
6
7

Поранешна Југословенска Република Македонија, 2007 година.
Министерство за животна средина и просторно планирање, 2008 година.

4

Профил на земјоделството
Земјоделскиот сектор е важен за ПЈР Македонија од аспект на вработување,
рурална егзистенција, сигурност во поглед на храна и извоз. Земјата има население
од над 2 милиони жители, од кои повеќе од 40% живеат во рурални средини.
Според официјалните податоци, над 5% се вработени во секторот, од кои скоро
30% се жени.8 Се проценува дека уделот на земјоделскиот сектор во економијата
изнесува околу 10,4%.9
Вкупната површина на земјиште изнесува 2,5 милиони хектари, каде околу
половина од површината на ПЈР Македонија се користи за земјоделство како
земјиште засадено со култури и пасишта. Шумите зафаќаат околу 37% од земјата,
и се протегаат главно во претежно ридестите и планинските подрачја.10 На Слика
2 е даден преглед на искористувањето на земјиштето во ПЈР Македонија.
Слика 2

Искористување на земјиштето во ПЈР Македонија, 2010 година
Неплодна почва
Урбани подрачја
и останато

Езера

Земјиште посеано
со култури

Шуми
Пасишта

Извор: Светска банка, 2010 година

Земјиште коешто се обработува се првенствено долините и старите езерски
басени. Најзастапена едногодишна култура е пченицата, а по неа следат јачменот,
пченката и зеленчуковите култури, како што се доматите, пиперките и тиквите,
додека грозјето е најзастапената повеќегодишна култура. Иако пченицата,
јачменот и пченката масовно се одгледуваат, нивниот удел од аспект на вредноста
е значително помал од оној на грозјето, тутунот, и разни овошја и зеленчуци. Во
потсекторот на одгледување добиток, најзастапено е одгледувањето крави за
производство на млеко. Сопствениците на мали фарми за свои потреби обично
одгледуваат житарки, зеленчук, овошки и добиток, додека за остварување приход,
одгледуваат слична комбинација на култури заедно со тутун и грозје. Преглед на
површините посадени со различни култури е даден на Слика 3.

8

FAOSTAT, 2015
FAOSTAT, 2013.
10
Светска банка, 2010 година.
9
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Слика 3

Посадени површини по култури во ПЈР Македонија
во хектари (2015 година)

73.979
53.000
41.763
31.807

3.544

5.562

5.018

Детелина

Сончоглед

Ориз

16.000

Овошки

Луцерка

19.405

Зеленчук

Грозје

Пченка

Јачмен

Пченица

23.000

Извор: Државен завод за статистика на ПЈР Македонија, 2016 година

Најголем дел од земјиштето под култури се наводнува од атмосферските врнежи
од дожд, додека помалку од 10% се наводнува. Во текот на летото се јавува
недостиг на вода, што влијае врз летните и едногодишните култури. Во текот на
една просечна година, се јавува дефицит на вода за културите од околу 250mm во
западните и 450mm во источните подрачја, што негативно влијае врз
производството и квалитетот на културите.

Национално законодавство за намалување на ризиците од катастрофи и
секторски планови, политики и стратегии
Правна рамка за намалување на ризиците од катастрофи
Двата главни закона релевантни за намалување на ризиците од катастрофи во ПЈР
Македонија се Законот за управување со кризи и Законот за заштита и спасување,
кои беа донесени во 2004 и 2005 година. Со Законот за управување со кризи се
уредува реагирањето на вонредни ситуации од аспект на организацијата и
функционирањето, одлучувањето и употребата на ресурсите, комуникацијата,
координацијата и соработката, планирањето и финансирањето, како и процена на
загрозеноста на безбедноста на ПЈР Македонија. Во овој закон се дадени основите
на Системот за управување со кризи (СУК), односно основањето на Дирекција за
заштита и спасување (ДЗС) и на Центарот за управување со кризи (ЦУК).
Природните катастрофи, како што се поплавите, земјотресите и шумските пожари,
се вклучени како ризици и закани во Законот за управување со кризи.
Од друга страна пак, Законот за заштита и спасување ја утврдува поделбата на
одговорностите помеѓу чинителите вклучени во системот за заштита и спасување,
вклучувајќи ги ДЗС, државни органи, локални органи, приватни друштва и јавни
претпријатија, установи и служби. На тој начин обезбедува уредување на системот
за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
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како што се епидемии и други катастрофи. Управувањето со ризици, вклучително
превенција, ублажување, приправност и обнова се дефинирани во овој закон. На
Слика 4 во продолжение е даден преглед на правната рамка за намалување на
ризиците од катастрофи во ПЈР Македонија.
Слика 4

Правна рамка за НРК во ПЈР Македонија

Документи: Стратегија и национална
концепција за безбедност и одбрана
на Р. Македонија

Устав на
Република
Македонија

Закон за одбрана

Закон за управување
со кризи

Закон за заштита
и спасување

План за превенција на
кризни состојби

План за заштита и
спасување

План за одбрана

Закон за внатрешни
работи
Закон за класифицирани
информации

Закон за оружјето
Закон за заштита од
пожари
Закон за заштита на животот
и материјалните добра

Извор: СМО, 2012 година

Општините и градоначалниците имаат посебни должности во рамки на системот
за НРК кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа (2002)11 и од Законот
за заштита и спасување (2004). Во Законот за локална самоуправа во член 22 јасно
се наведени улогата и одговорностите од аспект на преземање активности за
заштита и спасување од страна на општините во услови на природни или други
катастрофи, како и противпожарни активности.
Релевантни национални планови, политики и стратегии за НРК
Во рамки на националните планови, политики и стратегии поврзани со НРК, меѓу
другите, спаѓаат Националната концепција за безбедност и одбрана од 2003
година, Стратегијата за национална безбедност од 2008 година, Националната
стратегија за заштита и спасување од 2009 година, Стратегијата за одбрана од 2010
година, Долгорочниот план за развој на одбраната за периодот 2011-2020 година
и Белата книга на одбраната од 2012 година, во кои се содржани политиките за
безбедност и одбрана на ПЈР Македонија, како и политиките за заштита и
спасување. Во овие документи се дава опис на задачите и одговорностите на
релевантните институции, вклучително на Центарот за управување со кризи и на
Дирекцијата за заштита и спасување. Исто така, се нагласува важноста на
меѓуресорската соработка и координација со цел постигнување подобрена
безбедност и заштита од ризици и закани.
Со Законот за управување со кризи се утврдува План за превенција на кризни
состојби, додека во 2006 година беше донесен План за заштита и спасување со кој
се уредуваат управувањето, заштитата и спасувањето во единиците на локална
самоуправа, јавните агенции и служби, како и во приватниот сектор.

11

http://mls.gov.mk/images/laws/EN/Law_LSG.pdf
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ПЈР Македонија ги има усвоено меѓународните рамки за НРК, „Рамката за акција од
Хјого (HFA) 2005-2015 година: Градење на отпорноста кон катастрофи на нациите
и на заедниците“ и нејзиниот наследник, „Рамката од Сендаи за намалување на
ризиците од катастрофи 2015-2030 година (SFDRR)“. Рамката од Сендаи има цел да
ги намали ризикот од катастрофи и ранливоста на природни непогоди. Таа
вклучува седум глобални цели кои се стремат да ги намалат, меѓу другото, бројот
на загинати лица, бројот на погодени лица, економските загуби предизвикани од
катастрофи, штетите предизвикани на клучната инфраструктура за здравствена
заштита и образование. Исто така, вклучува четири приоритети за дејствување,
имено:
Приоритет 1. Разбирање на ризикот од катастрофи;
Приоритет 2. Зајакнување на раководењето со ризик од катастрофи заради
управување со ризикот од катастрофи;
Приоритет 3. Вложување во намалување на ризиците од катастрофи заради
отпорност;
Приоритет 4. Подобрување на приправноста за катастрофи заради ефективен
одговор и „подобра обнова“ при рехабилитацијата и реконструкцијата.
Обемот на интеграција на НРК во секторските закони, планови, политики и
стратегии
Интеграцијата на НРК во секторските закони и во планските инструменти е од
големо значење, затоа што обично не е доволно да се има само политичка волја и
јавна свест за НРК да стане основно начело во сите релевантни сектори.
Интеграцијата на НРК изискува систематско воведување на прашањата за НРК во
сите релевантни области како би се создала поволна средина во која раководните
структури може да бидат ажурни, транспарентни, отчетни и ефикасни во
остварување на НРК.
Законот за земјоделство и рурален развој, донесен во 2013 година, не ги вклучува
термините „ризик од катастрофи“ или „намалување на ризикот од катастрофи“.
Сепак, во неколку членови се наведува дека земјоделскиот сектор може да биде
изложен на неповолни климатски настани, како на пример, членот 99 кој се
фокусира на потребата од обезбедување помош за земјоделците кои претрпеле
штети предизвикани од природни катастрофи. Член 98 се осврнува на помошта за
осигурување на земјоделските средства од природни непогоди, а член 65 и 73 ја
уредуваат поддршката за инвестиции во земјоделска инфраструктура, која меѓу
другото, помага во заштитата на земјоделските средства од природни непогоди.
Сепак, климатските промени како такви, и природните непогоди поврзани со нив,
не се споменуваат.
Во Законот е содржан член 76 што се однесува на одржливата употреба на
земјоделското земјиште, којшто предвидува поддршка за вршење земјоделска
дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност, унапредување
на животната средина, и постигнување стандарди за благосостојба на животните.
Поддршка за одржливо стопанисување со шумите и репродукција на шумски
садници се споменува во член 71 без дополнително елаборирање на мерките. За
жал, не се прави никаква поврзаност со природните непогоди, во смисла на тоа
дека несоодветното користење на земјоделското земјиште и несоодветното
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стопанисување со шумите може да доведе до зголемена ранливост на ризици од
природни непогоди, како што се поплави, лизгања на земјиштето, суши и шумски
пожари.
Национална стратегија за намалување на ризиците од катастрофи и Акциски план
беа изработени во 2014 година, но сè уште не се усвоени. Таму се споменува
очекувано зголемување на зачестеноста и на интензитетот на природните
непогоди, особено на топлотните бранови, сушите и на поплавите како резултат
на климатските промени, како и очекувано негативно влијание од климатските
промени врз земјоделскиот сектор, што би довело до директни и индиректни
земјоделски загуби. Освен тоа, секторот се споменува како една од трите цели на
стратегијата:
Основната цел на стратегијата е да се намалат ризиците од катастрофи во ПЈР
Македонија и да се овозможи одржлив и стабилен развој на сите нивоа со:
(i)
„преземање заеднички и систематски активности на институциите за
намалување на ранливоста и зајакнување на отпорноста на граѓаните и
на државата;
(ii)
намалување на изложеноста на непогоди на луѓето, материјалните
добра, животната средина и на земјоделските култури;
(iii) подобрување на приправноста за справување со природни штети и
катастрофи.”12
НРК претставува меѓусекторско прашање, меѓутоа во оваа стратегија и во
акцискиот план за НРК има одредена интеграција на секторите, вклучително на
земјоделството, иако таа е доста ограничена. Делот од документот што се однесува
на резултатите, вклучува 4 главни компоненти: 1) вклучување на НРК во
секторските политики и зајакнување на институциите, капацитетите, вештините
и ресурсите за намалување на ризиците од катастрофи; 2) воспоставување на
сеопфатен и ефективен систем за рано предупредување; 3) градење култура на
превенција; и 4) вградување на ефикасен модел за пренос на ризикот од
катастрофи, каде осигурувањето се споменува само општо.
Освен тоа, стратегијата и акцискиот план за НРК се поврзани со други национални
законодавни акти и политики, како што се Националната стратегија за одржлив
развој, Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2015-2020,
Националната стратегија за заштита и спасување 2014-2018, како и Законот за
локална самоуправа. Меѓутоа, законодавни акти и плански документи поврзани со
земјоделството не се вклучени.
Актуелната Национална стратегија за земјоделство и рурален развој (НСЗРР)
2014-2020, за разлика од претходната Стратегија за земјоделство за периодот
2007-2013 година, ги препознава зголемените ризици од екстремни временски
појави и гледа на климатските промени како на закана за секторот. Таа, исто така,
ги потврдува нивните негативни влијанија врз земјоделските потсектори, како
што се културите, добитокот и шумите. Предвидува поддршка за мерки за
намалување на ранливоста на малите земјоделски стопанства, иако не се наведени
12
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голем број мерки. Главно се споменува потребата за зголемување на свеста и на
одржливото управување со ресурси, и се дава заложба за адаптирање кон
климатските промени и нивно ублажување.
Намалувањето на (управувањето со) ризиците од катастрофи не се споменува како
посебен резултат, стратегија или приоритетна област во рамки на документот, но
некои мерки за превенција и ублажување во земјоделскиот сектор се дел од некои
тековни иницијативи, како што е онаа во однос на осигурувањето. Една од нив е
вклучувањето во Програма за осигурување од ризик од катастрофи во Југоисточна
Европа и Кавказ (SEEC CRIF), проект финансиран од Светска банка со цел
обезбедување помош за зголемување на пристапот на сопствениците на куќи и
станови, земјоделците, деловните субјекти и на државните агенции до финансиска
заштита од загуби предизвикани од климатските промени и геолошките непогоди
во Србија и ПЈР Македонија. Една од компонентите на проектот е индексираното
осигурување на остварените приноси во одредена област (AYII), коешто е
првенствено насочено кон заштита на земјоделското производство на
земјоделците преку осигурување. Освен тоа, се споменуваат потребата од
зголемено наводнување заради справување со проблемот со сушата и проектот за
Адаптација на земјоделството кон климатските промени финансиран од
Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) чија цел е унапредување на
развојот на земјоделството, подигнување на свеста и зголемување на капацитетот
на земјоделците за справување со влијанијата од климатските промени.
Претходната стратегија првенствено се фокусираше на усогласување со
политиките на ЕУ во однос на руралниот развој и агро-еколошката политика и
потребата од подобрување на податоците на ниво на фарма, зголемување на
експертизата во полето на агро-еколошки практики и рурален развој. Документот
сепак вклучуваше одредени природни непогоди, како што се суши и шумски
пожари, и нивното влијание врз земјоделското производство. При споредба на
двете стратегии, може да се забележи дека актуелната стратегија јасно ја
препознава и истакнува потребата од справување со климатските промени и со
ризиците поврзани со нив. Меѓутоа, стратегијата има недостиг од систематска
интеграција на НРК, која како посебна структура отсуствува, особено во
доверувањето на одговорностите на одредени засегнати страни. Исто така, не
предвидува воспоставување структура за мониторинг за НРК како јасна цел што
треба да се постигне или измери, ниту пак се споменуваат конкретни мерки за
превенција и ублажување во земјоделскиот сектор кои може да ги намалат
негативните влијанија од природните непогоди и од климатските промени.
Се споменува важноста на улогата на шумите во намалување на влијанијата од
релевантните опасности, како што се шумските пожари, ерозијата на почвата и
екстремните климатски појави, како и во намалување на основните ранливости,
како што е решавањето на проблемот со деградираните шуми преку пошумување
и повторно пошумување. Природните непогоди се вклучени во една од
стратегиските цели на функцијата за заштита на шумите. Наведени се неколку
мерки за превенција и ублажување, како што се системите за рано предупредување
за шумски пожари и активностите за истражување и мониторинг за подобро
разбирање на влијанијата од климатските промени врз шумите и нивната
способност да ги намалат негативните влијанија од екстремните временски
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појави. Генерално, во документот акцент е првенствено ставен на улогата на
шумите во контекст на ублажување на климатските промени преку нивната
способност да складираат јаглерод, а со тоа да ги отстрануваат и намалуваат
емисиите на стакленички гасови. Според еден од прашалниците, во моментов се
планира изработка на оперативна програма за заштита на шумите од пожари.
Во планските и стратегиските документи, како што е Националниот развоен план
2007-2009 и Националната стратегија за одржлив развој од 2008 година, не се
споменуваат намалувањето на ризикот од катастрофи или природните непогоди
како такви. Овде фокусот е ставен на одржлив развој во однос на управувањето со
природните ресурси и заштитата на животната средина, како што се превенцијата
и контролата на загадувањето, како и заштитата и искористувањето на природата
на одржлив начин. Не се прави никаква поврзаност помеѓу одржливиот развој во
контекст на климатските промени, ниту пак каква било поврзаност помеѓу
деградацијата на животната средина и на земјиштето, вклучително
обесшумувањето и зголемената ранливост на природни непогоди. Во
Националниот развоен план, природните непогоди и климатските промени се
сметаат за закана, но недостигаат конкретни мерки за намалување на оваа закана.
Во однос на земјоделскиот сектор, се споменуваат само штетниците и болестите
кај животните во контекст на потенцијално пренесување на овие болести кај
човекот и нивното влијание врз здравјето на човекот.

Главни засегнати страни, улоги и одговорности за намалување
(управување) на ризиците од катастрофи на сите нивоа
Законот за управување со кризи (2005 година) ги определува двете главни
институции задолжени за намалување на ризиците од катастрофи, имено
Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) и Центарот за управување со кризи
(ЦУК).
Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) е одговорна за координирање на
активностите за заштита и спасување помеѓу секторите за цивилна заштита и за
противпожарна заштита. Нејзините задачи се насочени кон превенција и
ублажување на влијанијата предизвикани од природни непогоди или други
вонредни состојби, а коишто ги загрозуваат населението, растителниот и
животинскиот свет, добрата и објектите од општ интерес, итн.
НРК функционира на три нивоа: на национално ниво, директорот на дирекцијата
раководи со главниот штаб, којшто преку тимови за брз одговор е вклучен во
активности за заштита и спасување. На регионално ниво, регионалните штабови
се вклучени со одлука на директорот на Дирекцијата и вклучуваат вработени од
дирекцијата, стручни лица од државните органи, јавни агенции или институции.
На општинско ниво, операциите за заштита и спасување се спроведуваат преку
советите на единиците на локална самоуправа, каде градоначалниците предлагаат
планови за заштита и спасување, вклучувајќи ги силите за заштита и спасување и
преземање активности за приправност. На ниво пониско од општинското ниво,
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може да се вклучат разни чинители, како на пример, професионални пожарникари,
приватни друштва и некои јавни претпријатија.
Центарот за управување со кризи (ЦУК) е самостоен орган на државната управа,
којшто е задолжен за носење стратегиски одлуки во случај на криза. Тој е
одговорен за координирање на активностите за управување со кризи, коишто
вклучуваат:
- Обезбедување ефективна меѓуагенциска, меѓународна координација и
соработка во однос на управувањето со кризи;
- Издавање навремени информации и рани предупредувања;
- Предлагање мерки и активности за решавање кризни состојби;
- Ефикасно и соодветно искористување на достапните капацитети и ресурси
во случај на криза, и;
- Изработка и ажурирање на процени на ризици по националната безбедност.
ЦУК има 35 регионални центри за управување со кризи (РЦУК), коишто се
групирани во осум главни РЦУК и 27 помали РЦУК, коишто опфаќаат 85 општини.
Овие центри се задолжени за размена на информации и податоци, мониторинг на
состојбата, изработка на процени и за давање на знак за тревога или
предупредување до населението. Во однос на издавањето навремени информации
и рано предупредување, што е една од одговорностите на ЦУК, тој остварува
блиска соработка со Управа за хидрометеоролошки работи на Република
Македонија.
ЦУК, исто така, е задолжен за административно-стручна поддршка на
Управувачкиот комитет (УК) и на Групата за процена (ГП). Управувачкиот комитет
ги разгледува предлозите до Владата во однос на тоа дали постои кризна состојба,
додека Групата за процена врши процени на ризик и предлага превентивни мерки,
мерки за рано предупредување и мерки за обнова.
Покрај ЦУК, следниве засегнати страни се субјекти во СУК:
- Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за надворешни работи;
- Министерство за одбрана;
- Министерство за финансии;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за здравство;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за економија;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за труд и социјална политика;
- Управа за хидрометеоролошки работи;
- Агенција за разузнавање;
- АРМ;
- Образовни и академски институции;
- Општини;
- Јавни и приватни претпријатија и агенции вклучени во управувањето со кризи.
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Преглед на организациската структура и на функционирањето на системот за
управување со кризи е даден на Слика 5 во продолжение.
Слика 5 Преглед на институциите од Системот за управување со кризи f:
Влада
Управувачки
комитет

Група за
процена

Центар за управување со кризи

Заеднички штаб

Субјекти
Извор: Центар за управување со кризи, 2012 година

Националната платформа за намалување на ризиците од катастрофи,
воспоставена во 2009 година, се заснова на неколку национални правни документи
и документи за политики, вклучително Националната концепција за безбедност и
одбрана и Стратегијата за национална безбедност, како и Законот за управување
со кризи, и се стреми да обезбеди континуирани консултации, одлучување на
високо ниво и максимална координација на процесот на управување со ризиците
од катастрофи и нивно намалување.
Платформата обезбедува вмрежување на засегнатите страни кои работат на
превенција и управување со несреќи и катастрофи. Преку ова вмрежување се
воспоставува соработка меѓу сите засегнати страни во земјата кои работат на
управување со кризи. Меморандуми за соработка беа потпишани со сите
министерства, владини агенции, општини, јавни претпријатија и служби,
невладини организации, академски институции, универзитети, истражувачки
центри и лаборатории, како и со деловната заедница и со верските заедници. Како
резултат на тоа, во склоп на националната платформа беа вклучени Националната
мрежа на лаборатории и Националната мрежа на експерти.
Освен тоа, во контекст на националната платформа беа основани три
Консултативни совети, имено 1) правен совет; 2) економско-социјален совет; и 3)
академски-експертски совет, како рамка што ги обединува носителите на
највисоки државни овластувања во соодветните области со врвни претставници
на академската и на бизнис заедницата, како и на невладиниот сектор.
Националната платформа е организирана, како на национално, така и на локално
ниво. На локално ниво, се формираат локални совети на Националната платформа
кои вршат локална процена на ризикот и на опасноста, ги координираат ресурсите
и активностите, и ги организираат руралните и урбаните заедници. Тие одржуваат
редовна комуникација со градоначалникот и со Центарот за управување со кризи,
вршат мониторинг на ризичните состојби во заедниците, ги информираат и
подготвуваат граѓаните за одговор, како и ги координираат активностите во
заедницата во случај на несреќи или катастрофи. Кога ситуацијата ги надминува
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границите на општината, се формираат регионални совети на Националната
платформа, коишто опфаќаат неколку просторно блиски општини.
Во зависност од видот на ризик, формирани се седум посебни платформи со кои
раководат надлежните министерства. Секоја од овие платформи има свој
координативен совет со кој претседава надлежниот министер, а во рамките на
платформите постојат повеќе национални комисии за превенција и управување со
ризици и опасности. На пример, релевантна платформа е онаа за „Ризици во домен
на земјоделството, шумарството и водостопанството“, којашто ја координира
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Освен тоа, има тематски работни групи, кои претставуваат посебен дел од
Националната платформа за намалување на ризиците од катастрофи. Овие
работни групи се однесуваат на прашања и на проблеми што се поврзуваат со две
или повеќе поединечни платформи, по својот карактер се интердисциплинарни, и
оттука тие се предмет на интерес на различни владини и невладини структури на
централно и на локално ниво. Во рамки на релевантните тематски групи за
секторот земјоделство спаѓаат оние за климатски промени, реперкусии и
адаптација, пошумување, рано предупредување, медиуми и јавна свест и
координација со осигурителни друштва.
Сепак, со третото ревидирано издание на Националната платформа, донесено во
јули 2011 година, горенаведениот концепт на посебни платформи е напуштен.
Меѓутоа, од дискусиите со Центарот за управување со кризи може да се заклучи
дека иако тие не се посебно наведени во третото издание на Националната
платформа, посебната платформа постои и релевантните министерства се
вклучени, иако не е сосем јасно во кој обем.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)
Министерството е водечка институција кога станува збор за политиките и
планирањето во земјоделскиот сектор преку неговата Програма за финансиска
поддршка на земјоделството, Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој и преку Инструментот за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД).
ИПАРД промовира спроведување различни мерки, чија цел е намалување на
природните непогоди, како што се поплавите, ерозијата на почвата (лизгање на
земјиштето), сушите. Тука спаѓаат користењето техники на орање, наводнување со
систем капка по капка, системи за одводнување и други мерки кои се донесени и
вклучени во Правилникот за добри земјоделски практики и во Прирачникот за
вкрстена сообразност за спроведување на посебните минимални услови за добра
земјоделска пракса и заштита на животната средина. Сепак, не се воспоставени
некои посебни мерки за намалување на ризиците од катастрофи чија цел е
превенција и ублажување на влијанието од несакани појави, како што се поплави
и лизгање на земјиштето, врз земјоделството. Сепак, во горенаведените програми
нема посебни мерки во однос на сушата. Не е јасно дали НРК е координирано меѓу
различните сектори, затоа што тоа е меѓусекторско прашање.
Покрај Министерот, заменик-Министерот, Државниот секретар и Одделението за
стратешко планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство се состои од следниве сектори:
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-

-

Сектор за внатрешна ревизија – независна единица;
Сектор за финансиски прашања;
Сектор за прекршоци;
Сектор за нормативно-правни работи;
Сектор за човечки ресурси;
Сектор за анализа на земјоделска политика;
Сектор за координација и техничка помош на кабинет на министер;
Сектор за меѓународна соработка, и;
Сектор за Европска унија.

Министерството има 13 државни советници за посебни области, како што се:
- Државен советник за анализа на земјоделска политика
- Државен советник за стратешко планирање
- Државен советник за меѓународна соработка и ЕУ
- Државен советник за рурален развој
- Државен советник за земјоделство – сточарство и рибарство
- Државен советник за земјоделство – производство на растителни култури
- Државен советник за земјишна политика
- Државен советник за шумарство и ловство
- Државен советник за водостопанство
- Државен советник за нормативно-правни работи
- Државен советник за семе и саден материјал
- Државен советник за комуникација и односи со јавност
- Државен советник за организација и координација на регионалните
канцелари.
Министерството, дополнително го сочинуваат и 11 организациски единици, и тоа:
- Сектор за лозарство, винарство и овоштарство;
- Сектор за земјоделство;
- Сектор за шумарство и ловство;
- Сектор за рурален развој;
- Сектор за информатичка технологија;
- Сектор за координација на подрачни единици;
- Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште;
- Сектор за шумска полиција;
- Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи;
- Сектор за управување со средства од инструментот за претпристапна помош
за рурален развој (ИПАРД);
- Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и
идентификација на земјишни парцели.
-

Освен тоа, Министерството има и органи во состав, а тоа се:
Фитосанитарната управа;
Управата за семе и саден материјал;
Државната фитосанитарна лабораторија; и
Управата за водостопанство.

Документот „Стандардни оперативни процедури за комуникација, координација и
соработка помеѓу субјектите од системот за управување со кризи во прогласена
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кризна состојба“ беше донесен од Владата на 21 декември 2012 година. Во него се
истакнати следниве активности:
 Активирање на оперативните планови и интерните процедури за работа
при кризна состојба, кои моментално сè уште не се развиени или
изработени;
 Активирање на шумските ресурси во функција на енергенси;
 Следење и анализирање на метеоролошките и хидролошките појави и
процеси;
 Следење на времето во ПЈР Македонија на дневна основа и вршење
временска прогноза за следните 3 -5 дена;
 Следење и управување со состојбата со загаденост на водата;
 Следење и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и
подобрувањето на режимот на водите;
 Следење и управување со хидромелиоративните системи;
 Давање на предупредување (алармирање) за можност од поплави преку
УХМР;
 Мониторинг на состојбата на нивото и количеството на акумулираните
води во акумулациите, како и на количеството на водите што влегуваат и
што се испуштаат од нив;
 Организира и презема мерки за спречување на појавата и ширењето и за
уништување на штетниците на растенијата;
 Следење на појавата, ширењето и распространетоста на штетниците на
растенијата врз основа на метеоролошки, биолошки и други податоци;
 Проценување и дијагностицирање на штетниците на растенијата;
 Определување на оптимални начини на уништување на штетниците на
растенијата;
 Список и картографски приказ на поплавени рамнини, на водните
живеалишта, крајбрежни земјишта на езера и акумулации, како и други
водни системи;
 Утврдување на видот на штетниците, за стручна и правилна употреба на
средствата за заштита на растенијата и правилна употреба на опремата за
третирање;
 Евиденција за појавата на штетниците на растенијата кои предизвикуваат
позначителна економска штета, за преземените мерки за нивно
уништување и за обемот на предизвиканите штети и собирање и користење
на метеоролошки податоци кои се од значење за следење на појавата,
ширењето и уништувањето на штетниците на растенијата;
 Откривање и одредување на штетните организми;
 Уништување или отстранување на друг начин, обележување на местото на
присуството на штетниот организам, преземање мерки - предлага третман
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и/или други пропишани мерки (третирање со препарати за сузбивање на
болеста);
Извршување на редовни и систематски прегледи за присуство на штетни
организми во врска со кои заштитената зона била дефинирана како таква;
Следење, прогнозирање, детерминирање и одредување на мерки за заштита
од штетни организми;
Анализа и евалуација на статусот на здравјето на растенијата со цел
дефинирање на појавеноста и ширењето на штетни организми во земјата;
Зајакнување на контролата на движењето на луѓето низ шумите.

Во рамки на овој документ има еден дел за справување со поплави, каде
Министерството за земјоделство е одговорно за одредени утврдени активности за
одговор на вонредни состојби и други мерки за сведување на минимум на
влијанијата од поплавите, како и за известување. Меѓутоа, не се изготвени
активности за приправност поврзани со идентификација на рути за евакуација на
добитокот во случај на поплави, ниту активности поврзани со превенција на
појавата и ублажување на последиците од штетници и болести кај растенијата за
време и по поплави. Во рамки на Министерството нема никакви постапки, ниту
какви било изработени документи, што се однесуваат на НРК или УРК во однос на
поплави, суши, лизгања на земјиштето, итн.
Во состав на Министерството има Одделение за стратешко планирање, коешто е
задолжено за комуникација со Центарот за управување со кризи (ЦУК). Постои
правилник за брз одговор во кризни состојби (пожар), којшто не вклучува
активности за превенција, ублажување и приправност поврзани со земјоделството.
Државните службеници од Министерството се задолжени за комуникација со ЦУК
во услови на кризна состојба. Центарот за управување со кризи има изработено
документ за „Процена на ранливоста на безбедноста на Република Македонија“13,
вклучително и база на податоци за опасности и ризици.
Во табелата во продолжение е дадена СВОТ анализа за МЗШВ во однос на
намалувањето и управувањето со ризиците од катастрофи кај земјоделството.

13

Во службен весник бр. 13/11(од 2011 година) е објавена Уредба за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности.
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Табела 2 СВОТ анализа за МЗШВ
СИЛНИ СТРАНИ (+)

СЛАБОСТИ (–)

1

Регионални канцеларии

1

2

Достапен кадар

2

Не постојат стратегија и акциски план
за НРК во земјоделството
Ограничена свесност за НРК
Ограничено знаење за НРК во
земјоделството
Поделба на одговорноста во однос на
НРК
Методологија (постапка) за
намалување и управување со ризиците
од катастрофи
Методологија за Процена на потребите
по настанувањето на катастрофи
Софтвер за Процена на потребите по
настанувањето на катастрофи
Стратегија и акциски план за
обновување
Програмирање превентивни и
ублажувачки мерки како дел од
земјоделската политика

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

МОЖНОСТИ (+)

ЗАКАНИ (–)

1

Поддршка на земјоделското население

1

2

Намалување и сведување на минимум
на влијанието од природните непогоди

2

Ограничен буџет
Ограничена меѓуинституционална
комуникација

Агенција за храна и ветеринарство
Агенцијата за храна и ветеринарство работи како единствен надлежен орган за
контрола на безбедноста на храната и на храната за животни, контрола, надзор и
следење на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на
животните, нивна благосостојба, ветеринарното јавно здравство, како и контрола
на лабораториите кои даваат поддршка во работата на Агенцијата. Во контекст на
ИПА ТАИБ проектот финансиран од ЕУ „Градење на капацитетите на надлежните
органи за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика“ којшто
Агенцијата за храна и ветеринарство го имплементираше во 2015 година, беа
вклучени следниве резултати:
 Подобрување на системот за управување со кризи;
 Изработка на прирачник со Оперативни процедури за процена на ризик;
 Прирачник за управување со ризик;
 Изработка на прирачник со Оперативни процедури за известување за
ризици, евалуација на ризици и стратегија за известување за ризици;
 Ревизија на планот за управување со кризи;
 Изработка на Оперативни процедури за спроведување на планот за
управување со ризици од аспект на безбедноста на храната и на храната за
животни (на пр. постапки, услови за воспоставување план за итни дејства,
итн.).
Горенаведените резултати од спроведениот проект се поврзани со управување со
кризи, но не е јасно во која мера тие ги опфаќаат управувањето со кризи
предизвикани од природни непогоди и намалувањето на ризиците од катастрофи.
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Агенцијата за храна и ветеринарство има Програма за превенција и сузбивање на
заразни болести кај животните, во рамки на која се спроведуваат општи мерки и
активности за превенција и контрола на ширењето на овие заразни болести, како
што се:
 Надлежности, административна структура, синџир на командување и
проток на информации;
 Расположливи ресурси, од аспект на човечки, финансиски и материјални
ресурси;
 Формирање Национален центар за контрола на болести;
 Формирање експертски групи; и
 Обука на персоналот, подигнување на јавната свест и споделување
информации со јавноста.
Постојат планови за итни мерки за следниве болести:
1. Класична чума кај свињите;
2. Африканска чума кај свињите;
3. Авијарна инфлуенца;
4. Син јазик;
5. Шап и лигавка.
Според оперативниот план за справување со поплави и штети предизвикани од
поплави, Агенцијата за храна и ветеринарство успешно се справува со ново
настанатите услови кои се исклучително поволни за појава и ширење на заразни
болести, пред сè на антраксот и на ентеротоксемијата. Особено голема е опасноста
од антраксот поради можноста за негово пренесување од животни на луѓе. Од тие
причини се спроведува вонредна вакцинација кај овците, козите и говедата во
регионите зафатени од поплави. Истовремено се врши безбедно отстранување на
контаминирана храна за животни и засилена дезинфекција на одгледувалиштата
и се даваат препораки до сопствениците и одгледувачите на животните во поглед
на заштитата и благосостојба на животните.
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ)
Совети и услуги за поттикнување на развојот на земјоделството дава Агенцијата за
поттикнување на развојот на земјоделството. АПРЗ беше основана со Законот за
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (Службен весник на РМ
бр. 3/98). Тоа беше изведено во рамки на проект на Светска банка за реформи на
советодавните служби во ПЈР Македонија и согласно стратегијата за развој на
земјоделството на државата 1995-2010 година. На тој начин, индивидуалните
развојни центри се претворија во единствена национална советодавна
институција.
Во 2005 година се изврши уште една реформа, при што седиштето на АПРЗ беше
преместено во Битола за да биде поблиску до земјоделците. Агенцијата се состои
од 30 единици, групирани во 6 региони, со регионални центри, со 38 советници со
експертиза за различни видови земјоделско производство низ целата земја.14
Активностите на АПРЗ се фокусираат, на пример, на одгледување култури,
одгледување добиток, лозарство и овоштарство, производство на зеленчук и
14

FAO, ?
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агроекономија. Едни од главните активности на АПРЗ се пренесувањето на знаење
и давањето советодавна помош и информации на индивидуални фармери и на
здруженија на фармери, по барање, во однос на практичното спроведување на
одредени практики и технологии. Некои од промовираните мерки се фокусираат
на превенција и ублажување, но сè уште постои простор за подобрување и
унапредување на повеќе мерки поврзани со НРК со цел намалување на влијанието
од поплави, лизгање на земјиштето и од суши, а меѓу другото, и во контекст на
климатските промени. Генерално, Агенцијата нуди технички информации за
подобрување на квантитетот и квалитетот на земјоделското производство, и го
одржува и ажурира Системот за мониторинг на фарма, којшто обезбедува
информации за финансиските аспекти на земјоделското производство,
вклучително информации за профитабилност и економска ефикасност.
Извршена е СВОТ анализа и резултатите се дадени во продолжение.
Табела 3

СВОТ анализа за АПРЗ

СИЛНИ СТРАНИ (+)

СЛАБОСТИ (–)

1

Добро распространета советодавна
мрежа низ целата земја

1

2

Добра поврзаност со фармерите

2

3

38 советници на терен

3

4

Опфаќа услуги за производство на
различни видови култури и растенија

4

5

5

6

6

7

7

МОЖНОСТИ (+)
1

2
3
4

Распределба од буџетот за цели
поврзани со намалување/управување со
ризици од катастрофи
Зголемување на јавната свест за
НРК/УРК и нејзино вклучување во
системот за НРК/УРК
Организирање на обуки и работилници
за НРК/УРК

Ограничена свесност за намалување
(управување со) ризиците од катастрофи
Ограничени превентивни и
ублажувачки мерки во советодавните
пакети
Ограничено знаење за намалувањето и
управувањето со ризици од катастрофи,
и за Процената на потребите по
настанувањето катастрофи, итн.
Ограничена поврзаност со УХМР
Ограничена поврзаност со ЦУК
Ограничени финансиски ресурси за
покривање на тековните обврски
Ограничена поврзаност меѓу
истражувачите и образовниот систем со
советодавниот систем

ЗАКАНИ (–)
1

Ограничен буџет или не се
распределува за цели поврзани со
НРК/УРК

2

Ограничената јавна свест да биде
вклучена во системот за НРК/УРК

Зголемување на соработката меѓу
истражувачите и советниците

Земјоделски институт
Земјоделскиот институт има цел да спроведува високонаучни истражувања
коишто се применуваат во полето. Тој врши истражувања во однос на
производството на растенија на површина од околу 360 хектари и првенствено се
фокусира на производство на семиња и на садници, а вклучува и услуги, како што
се испитувања на почвата, вршење дијагнози поврзани со заштита на здравјето на
растенијата и идентификување болести во карантин.
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Земјоделскиот институт во состав ги има следниве оддели:
 Одделение за поледелство
 Одделение за овоштарство
 Одделение за винарство
 Одделение за заштита на растенијата
 Одделение за педологија и исхрана на растенијата
 Одделение за економска анализа и проектно планирање
Институтот има тим од над 40 научници, истражувачи и помошен персонал. Тој се
фокусира на изнаоѓање решенија за тековните проблеми во земјоделството во ПЈР
Македонија, притоа користејќи методи кои се општествено, финансиски и
еколошки одржливи, а се обидува да ги применува најновите технологии и
пристапи.
Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
Според веб-страницата на Министерството, Министерството за животна средина и
просторно планирање извршува активности поврзани со заштита на животната
средина, вклучително, на пример, следење на условите во животната средина;
заштита на водата, почвата, воздухот, растителниот и животинскиот свет од
загадување, радијација и бучава, како и заштита на биолошката разновидност,
националните паркови и заштитените подрачја; враќање на загадените подрачја
во нивната првобитна состојба; спроведување мерки за управување со водите и
физичко планирање.
Министерството е формирано со цел заштита на здравјето на човекот и на
животната средина преку изработка и спроведување прописи засновани на
релевантните закони. Климатските промени се едно од прашањата со кои се
занимава Министерството, покрај почвата, водата, воздухот и природата.
Во однос на климатските промени, Министерството е главната институција
одговорна за политики за климатските промени и национална точка за контакт за
Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC). Во Законот за
животна средина не се прави поврзаност помеѓу климатските промени и сушите,
затоа што посебно се споменуваат во различни членови. Во член 191 и 192 се
споменува утврдувањето на национален план и на акциска програма за
справување со опустинувањето и ублажување на ефектите од сушите. Тоа
подразбира промовирање активности за подигнување на јавната свест и
едукативни активности, како и професионална обука на научниот, техничкиот и
на раководниот персонал. Покрај тоа, има посебни мерки за давање навремено
предупредување за суши, со цел намалување и ублажување на несаканите ефекти
од сушите. Во таа насока, одговорноста лежи кај државните агенции задолжени за
прашања поврзани со животната средина и земјоделството, шумарството и
управувањето со води.15
Во структурата на МЖСПП, како што е прикажано на Слика 6, има Државен
советник за климатски промени, како и Државен советник за индустриско
загадување и управување со ризик, кој е одговорен за координирање на
15

Министерство за животна средина и просторно планирање, 2005 година
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стратегиите, комуникацијата со медиумите, ратификувањето
изработката на акциски планови, проекти и известување.
Слика 6
планирање

конвенции,

Органограм на Министерството за животна средина и просторно

Одделение за
внатрешна
ревизија

МИНИСТЕР
ЗАМЕНИК МИНИСТЕР
Одделение за
стратешко
планирање
Државен советник
за животна
средина

СЕКТОР ЗА
КОМУНИКАЦИЈА
СО ЈАВНОСТА

Државен советник
за финансиски
работи

СЕКТОР ЗА ПРОЕКТНА
СОРАБОТКА И
КООРДИНАЦИЈА

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

Државен советник
за правни работи

СЕКТОР МАКЕДОНСКИ
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Одделение за
управување со
човечки ресурси

Државен советник
за климатски
промени

СЕКТОР ЗА
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Државен советник за
индустриско загадување
и управување со кризи

СЕКТОР ЗА
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
И ИНВЕСТИЦИИ

СЕКТОР ЗА
ЕВРОПСКА УНИЈА

СЕКТОР ЗА
ОПШТИ РАБОТИ

Одделение за
односи со
јавноста

Одделение за
билатерална и
мултилатерална
соработка

Одделение за
аналитика и
известување

Одделение за
планови и
просторна политика

Одделение за
подготовка на
проекти

Одделение за
приближување на
законодавството и
преговори

Одделение за
протоколарни и
организациони работи

Одделение за
подигнување на
јавната свест и
едукација

Одделение за
претпристапна
помош

Одделение за
катастари и
моделирање

Одделение за
спроведување на
просторни планови

Одделение за
инвестиции

Одделение за
стандарди

Одделение за
управна постапка и
документирање

Одделение за
одржлив развој

Одделение за
надзор над ЕЛС и
управни работи

Одделение за
буџет, јавни
набавки и општи
работи

Одделение за
координација,
мониторинг и
евалуација

Одделение за
внатрешна
финансиска ревизија

Одделение за
координација на
регионалните
канцеларии

Одделение за
информатичка
технологија

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање

Органограмот даден на Слика 7 нуди преглед на телата во состав на МЖСПП, каде
се вклучени Секторот за индустриско загадување и управување со ризици и
Одделението за управување со ризик и атмосфера. Ова одделение е главно
фокусирано на управување со ризиците врз животната средина кои произлегуваат
од индустриските капацитети, особено од аспект на контролирање и следење на
нивоата на загадување.

22

Слика 7
Преглед на телата во состав на Министерството за животна средина и
просторно планирање
Тела во состав на МЖСПП

Државен инспекторат
за животна средина

Управа за животна средина
Сектор за
животна
средина

Сектор за
индустриско
загадување и
управување со ризик

Одделение за
ОВЖС

Одделение за
ИСКЗ

Одделение за
отпад и почва

Одделение за
хемикалии и
индустриски несреќи

Одделение за
лабораторија

Одделение за
управување со
ризик и атмосфера

Одделение за
документација

Одделение за
мониторинг

Сектор за
природа
Одделение за заштита
на природното
наследство
Одделение за уредување
на просторот во заштитени
подрачја и геодиверзитет

Одделение за
биодиверзитет

Сектор за
води
Одделение за
планирање и
развој на водите

Просторен
информативен систем

Одделение за
инспекциски надзор

Одделение за ПИС

Одделение за
координација

Одделение за
картографија и
далечинска детекција

Одделение за
меѓуресорска
соработка
Одделение за
заштита на
Охридското езеро

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање

Општини
Кога ќе се случи некоја катастрофа, општините, вклучително и Градот Скопје,
којшто е посебна единица на локална самоуправа, се првата линија на одговор.
Општините имаат одговорност за одговор на вонредни состојби, заштита и
спасување. Тие се вклучени во интегрирани процени на ризици и опасности,
вршење процена на штетите и загубите и соработка со други локални субјекти во
активности за заштита и спасување. Согласно Законот за водите, општините се
одговорни за изработката, како и за донесувањето на оперативниот план за
заштита и одбрана во случај на поплава. Освен тоа, тие се вклучени во
означувањето на подрачјата што се ранливи или под влијание на ерозија, како и во
спроведување мерки за ублажување на ерозијата и превенција на поројни поплави.
АД Водостопанство
Ова претпријатие беше основано во 2015 година и има цел обезбедување
водостопански услуги, вклучително користење, одржување и стопанисување со
системите за наводнување и одводнување. Покрај тоа, Водостопанство е вклучено
во изградбата и одржувањето на објекти за заштита од поплави и ерозија, како и
управува со речните корита и водотеци.
Функционирање на системот за рано предупредување
Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), основана во 1947 година,
претставува орган надлежен за хидрологија и метеорологија од 1991 година. Од
2000 година наваму, УХМР претставува дел од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, којшто е под надзор на Министерството за животна
средина и просторно планирање. Во состав на УХМР има 6 главни сектори и 2
главни одделенија, како што е прикажано на Слика 8.
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Слика 8 Организациска структура на УХМР

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПНАСТВО
УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИА

Одделение за внатрешна
ревизија
Одделение за управување
со човечки ресурси

ДИРЕКТОР

Државни советници

Сектор за
метеорологија

Сектор за прогноза,
предупредување, ИТ и
техника

Сектор за хидрологија и
мониторинг на животна
средина

Сектор за
законодавство и
меѓународна соработка

Сектор за
финансиски
прашања

Одделение за
метеоролошки мерења и
набљудувања

Одделение за краткорочна
и среднорочна временска
прогноза

Одделение за хидролошки
истражувања

Одделение за општи и
правни работи

Одделение за буџетска
координација

Одделение за база на
метеоролошки податоци

Одделение за радарски
мониторинг и
предупредувања

Одделение за хидролошки
мониторинг, студии и
прогнози

Одделение за меѓународна
соработка и односи со
јавност

Одделение за буџетска
контрола, финансиска
оператива и јавни набавки

Одделение за
климатологија и
агрометеорологија

Одделение за
информатика и техника

Одделение за квалитет на
воздух/вода/почва и
лабораториски анализи

Одделение за
сметководство

ПРОЕКТНИ ЕДИНИЦИ

Извор: СМО, 2010

Мандатот и задачите на УХМР се дефинирани со Законот за хидрометеоролошка
дејност, каде се утврдува нејзината одговорност за раководење на мерната мрежа
и обезбедување метеоролошки и климатолошки услуги. Нејзините активности
вклучуваат хидрометеоролошки мониторинг, вршење испитувања на
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атмосферата, климата, водата и почвата и обезбедување основни информации во
однос на метеорологијата, хидрологијата, и квалитетот на воздухот и на водата.
Во однос на меѓуинституционалната комуникација, координација и соработка,
постојат стандардни оперативни процедури (СОП) за ЦУК / ДЗС и за субјектите од
СУК за заштита од поплави. Приказ на СОП во рамки на СУК е даден на Слика 8, каде
е прикажан текот на информации помеѓу УХМР и ЦУК, како и други релевантни
засегнати страни, како што е Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Слика 9 Приказ на текот на информации помеѓу УХМР и Системот за управување со кризи
Претседател на
Р. Македонија
Мин. за одбрана
на РМ

Собрание на
Р. Македонија

Генералштаб на
армијата на РМ

Влада на
Р. Македонија

Мин. за внатрешни
работи

Центар за управување
со кризи
Управувачки комитет

Други надлежни
министерства

Совет за
безбедност

Дирекција за заштита
и спасување
Главен штаб за
заштита и спасување

Група за процена

Други надлежни субјекти
Мин. за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Мин. за животна средина
Институт за јавно здравје

Меѓународна размена
на информации

Регионални/
општински ЦУК

Информативен
центар на ЦУК

УХМР – ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ
Директор на УХМР
Надлежно лице
План за работа
Комисија за заштита и
спасување
Центар за временска
прогноза
Група за метеорологија
Група за хидрологија
Група за
телекомуникации
Група за крипто заштита
на инфо.
Меѓународна
комуникација

Раководител на плански
документи

Планирање заштита и
спасување

План за превенција за
кризни состојби

Главен штаб за заштита
и спасување

Координативна
комисија за
предупредување
Оперативна група
Логистичка група и
работа на терен

Меѓународна
размена
Медиуми и
општини

Сектор за метеорологија

Центар за временска анализа и
прогноза
Протокол за предупредување за
времето и природни непогоди
(превенција)

Сектор за прогноза

Сектор за хидрологија/жив.сред.

МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Метео станици

Хидролошки станици

Станици за жив. средина

RADAR станици

Одделение за општи работи
на УХМР

Одделение за пожари
Одделение за РХБ заштита

Одделение за прва помош
Одделение за мобилизација
Сектор за правни
/финансиски работи

ЦУКРегионални/
општински

Извор: СМО, 2010 година
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Други институции што се вклучени во активности поврзани со хидрологијата, и со
површинските води од езерата и реките и подземните води, се Министерството за
животна средина и просторно планирање; Управата за водостопанство –
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Републичкиот завод
за здравствена заштита, Water Development Institute и Хидробиолошкиот институт.
Хидрометеоролошките служби во поддршка на управувањето и намалувањето на
ризиците од катастрофи
Хидрометеоролошката мрежа на станици на УХМР се состои од 20 метеоролошки
синоптички станици со професионални набљудувачи и 2 автоматски
метеоролошки станици (AWS), кои собираат податоци на секој час, како и 24
агрометеоролошки станици. Кај најголем дел од опремата што се користи во
станиците со професионални набљудувачи потребно е да се изврши замена со нови
сензори. УХМР користи сателитски податоци првенствено за временска прогноза,
а не за следење на сушите, и има недостиг од капацитет за анализа на дигитални
податоци. Мрежата на УХМР е дел и од Глобалниот набљудувачки систем (GOS) на
Светската метеоролошка организација (СМО). Меѓутоа, не поседува соодветни
системи за калибрација, поради што нејзините мерења не ги исполнуваат
стандардите на СМО.
УХМР изработува 12-часовни, 24-часовни, 2-дневни, 3-дневни и 5-дневни
временски прогнози, а од време на време, изработува и временски прогнози по
мерка за земјоделскиот, водостопанскиот и здравствениот сектор, како и за ЦУК,
ДЗС и за противпожарните бригади. УХМР издава предупредувања врз основа на
набљудувања, нумерички прогностички модели, и радарски и сателитски
податоци за разни природни непогоди, види Табела 4.
Табела 4

Дадени предупредувања за природни непогоди во ПЈР Македонија
Непогода
Предупредување од
Студен бран
УХМР
Суша
УХМР
Земјотрес
Сеизмолошки
институт
Поројни поплави
УХМР/ЦУК
Шумски пожар
МЗШВ/ЦУК
Град
УХМР
Топлотен бран
УХМР
Обилни врнежи
УХМР
Лизгање на земјиште/кал
ЦУК
Речни поплави
УХМР
Силни ветрови
УХМР
Торнадо / циклон
УХМР
Извор: СМО, 2012 година

Податоците, прогнозите и предупредувањата собрани и обезбедени од УХМР
непречено се споделуваат преку телефон или е-пошта со релевантните
организации и тие се достапни во ЦУК во реално време. Предупредувањата се
споделуваат со јавноста преку медиумите, како на пример, преку временските
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прогнози што се емитуваат на радио и на телевизија. Алармирање и обезбедување
податоци во реално време, исто така, се врши преку веб-страницата на УХМР. На
ЦУК и на ДЗС им се обезбедуваат и некои производи скроени по мерка, но не постои
механизам за повратна информација преку кој ќе се обезбеди дека информациите
се релевантни за потребите на корисниците.
Претходно, подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство непречено споделуваа податоци за состојбата на културите со
Одделението за агрометеорологија при УХМР, еднаш неделно, преку телефон.
Меѓутоа, оваа практика е напуштена. ПЈР Македонија е дел од активностите за
прогнозирање на култури на Заедничкиот истражувачки центар (ЗИЦ) на
Европската комисија (ЕК) преку кои се врши процена на влијанијата од
климатските промени врз земјоделството, а се даваат и научни совети и рани
предупредувања за земјоделското производство во подрачја каде има несигурност
во поглед на храна.
Процена на ризиците од катастрофи
Севкупната одговорност за процена на ризикот од катастрофа ја има
Националната платформа. Меѓутоа, како Законот за управување со кризи, така и
Законот за заштита и спасување, ја истакнуваат обврската за спроведување
процена на ризик со помош на соодветни методологии. Според Законот за
управување со кризи, треба да се врши процена на сите опасности со помош на
посебна методологија, и тоа е задолжително само за локалните општини. Меѓутоа,
Законот за заштита и спасување наложува вршење процена на ризик од природни
и од технолошки опасности со помош на различна методологија според видот на
субјектот и е задолжителна за сите јавни и приватни институции, вклучително и
за локалните општини.
Методологијата за процена е пропишана со владина уредба, но поради
недоволното техничко знаење и експертиза за процена на сите ризици и
опасности, вклучително оние поврзани со земјоделството, како и недостигот од
интегриран пристап во управувањето со катастрофи и климатски ризици, како на
национално, така и на локално ниво, Програмата за развој на Обединетите нации
(УНДП) ѝ обезбеди поддршка на ПЈР Македонија во оваа област.
Преку проектот на УНДП што се спроведуваше во 2011 година, меѓу другото, беа
изработени: 1) упатство за изработка на методологии за процена на ризици и
опасности и процена на влијанието врз животите и здравјето на граѓаните и врз
имотот на државата; 2) историски бази на податоци за настани што се случиле во
текот на изминативе 50 години; и 3) упатство за изработка на унифицирана
процена на ризици и опасности и прелиминарен профил на државата од аспект на
ризици. За жал, само мал број општини изработија процена на ризик, покрај оние
што беа изработени преку надворешно финансирани проекти.
Основна состојба пред катастрофа
Изработката и утврдувањето на основната состојба пред катастрофа е од
суштинско значење заради мерење на целокупниот опсег на влијанието од
катастрофата. За катастрофите што се имаат случено не е утврдена основна
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состојба во земјоделскиот сектор. Како резултат на тоа, не може да се направи
споредба на промените во состојбите и условите пред и по настанувањето на
катастрофата. Податоците и информациите за основната состојба треба да се
соберат пред да се врши процена на последиците од катастрофата и треба да бидат
потврдени бидејќи служат како основа за процена на штетите и загубите во
подрачјата погодени од катастрофата. Исто така, во моментов нема готови обрасци
што може да се користат за собирање на пропишаните податоци за утврдување на
основната состојба.
Како извори на информации што може да се користат за утврдување на основната
состојба пред настанување катастрофа и кои обезбедуваат веродостојни и детални
податоци се Државниот завод за статистика и Земјоделскиот пазарен
информативен систем. Државниот завод за статистика е специјализиран и
самостоен орган во рамки на државната управа. Оваа институција е задолжена за
собирање, обработка и споделување статистички податоци за демографските,
социјалните и економските појави, но не прибира никакви податоци поврзани со
катастрофи.
Релевантните податоци од земјоделството кои систематски се собираат
вклучуваат податоци за производството на полјоделски култури, овоштарници и
лозови насади, и производство на добиток, како и споредбени податоци за неколку
години. Покрај тоа, публикациите за структурата и видовите земјоделски
стопанства содржат податоци за индивидуалните земјоделски стопанства и за
деловните субјекти, како и нивна класификација според видот на земјоделското
производство и приносите.
Податоците за влогот и приносот од земјоделското производство се собираат на
месечна основа, и тоа од деловните субјекти, од задругите и од земјоделските
стопанства. Податоците за цените се слободно достапни, но не се лесно
разбирливи, затоа што се врши пресметка во индекси. Меѓутоа, податоци може да
обезбеди Државниот завод за статистика по барање, како што може да се види на
следнава веб-страница http://www.stat.gov.mk/. Дополнителни податоци за
тековните и за претходните цени на вложените средства и на приносот од
земјоделското производство, коишто може да послужат како извор на
информации, може да се најдат на веб-страницата на Земјоделскиот пазарен
информативен систем http://zpis.gov.mk/?lang=mk.
Анализи на опасности и бази на податоци
Претходно биле собирани податоци за појави на поплави и суши и биле
изработувани мапи на поплави од страна на УХМР, како што се податоците за
големите поплави од 1962 и 1979 година. Меѓутоа, поради недостиг на човечки и
финансиски ресурси и капацитети, нема конкретна база на податоци во која се
собираат податоци за опасности. ЦУК во моментов изработува официјална база на
податоци за опасности од природни и човечки-предизвикани појави и катастрофи
што се јавиле во последните 50 години, но сушите не се вклучени овде. ДЗС има
одредени информации за поголеми поплави и им обезбедува информации за
процена на ризик на релевантните владини институции заради планирање мерки
за превенција на поплави. Исто така, добива информации за опасности од своите
35 регионални канцеларии, кои помагаат да се утврди дали треба да се извршат
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процени на опасност и да се спроведат планови за заштита и спасување. Меѓутоа,
податоците што се собираат не се чуваат во организирана база на податоци. Освен
тоа, поради недостигот на достапен и соодветен софтвер за обработка на податоци,
користењето на достапните податоци е ограничено, а исто и развојот на
релевантни производи и услуги.
Мапирање на опасностите
Моментално не е широко распространета практиката на изработка на мапи на
поплави и суши, со исклучок на некои пилот-активности што се спроведуваат
преку проекти. Иако УХМР изработуваше некои мапи на поплави во минатото, ЦУК
и ДЗС ги немаат капацитетите за мапирање на опасностите. Во рамки на СУК, во
Секторот за операции и оперативна логистика има Одделение за ГИС, но тоа има
ограничено техничко знаење и експертиза. УХМР има одредени капацитети од
аспект на ГИС, но ги нема соодветниот софтвер и неопходните човечки ресурси за
вршење ГИС мапирање. ЦУК има воспоставена ГИС платформа, којашто вклучува
веб-апликации и бази на податоци за инвентаризација на клучната
инфраструктура, изложеност и ранливост на населението, регистар на ресурси,
национална мрежа за управување со вонредни состојби.
Процена на потребите по настанувањето на катастрофи (PDNA)
Методологиите кои моментално се применуваат не се во согласност со
пристапот на Процена на потребите по настанување на катастрофи (PDNA),
којшто вклучува процена на штетите и загубите, затоа што во сегашните
методологии недостасува верификација, процена на влијанието на човечката
димензија и какво било размислување за намалување на ризикот од
катастрофи, што се чини дека е очигледно и од повторувачкиот карактер на
катастрофите кои го погодуваат главно истото население.
Методологии користени за собирање, групирање и евалуација на податоци
Процената на потребите по настанувањето на катастрофа помага во информирање
на Владата за влијанието од катастрофата. Во ПЈР Македонија, овој процес се
одвива на општинско ниво, каде Постојаните локални совети составени од
локални засегнати страни, како што се земјоделците, лидерите, градоначалникот,
формираат комисии. Овие комисии во теорија имаат поддршка од стручњаци за
вонредни состојби од ЦУК и од релевантните министерства, а вклучуваат и
технички експерти. Комисиите се задолжени за собирање податоци и вршење
процена, по настанувањето на катастрофа, на штетите и загубите во
земјоделството во погодените потсектори, главно културите и добитокот.
Законот за земјоделство и рурален развој предвидува обезбедување помош за
загуби предизвикани од неповолни климатски настани (член 99 и член 99б), кои
понатаму се наведени во различни правни акти. При процената на штетите и
загубите се евидентира вкупното земјоделско земјиште кое било погодено од
катастрофата, типологијата на културите и животните погодени од катастрофата
и загубата во производството од финансиски аспект што се јавила како последица
на непогодата. Процената се врши согласно Одлуката на Влада број 23-4922/1
(2001), којашто ја пропишува методологијата. Оваа методологија вклучува општи
појаснувања, но не обезбедува соодветни обрасци и индикации за наоѓање
референтни податоци, како на пример, податоци за цените.
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Според оваа Одлука на Влада, делокругот на работа на секоја единица на локалната
самоуправа е следна:
- формира потребен број стручни комисии за процена на штети;
- на секоја стручна комисија ѝ го определува подрачјето на кое ќе врши
процена на штети;
- го определува рокот до кој мора да се заврши процената ;
- се грижи за примената на методологијата за процена на штети;
- ја обединува работата на сите стручни комисии за процена на штети на
подрачјето на локалната самоуправа и им дава потребна помош;
- изработува збирен извештај за проценетите штети на подрачјето на
локалната самоуправа и го доставува до Советот на локалната самоуправа
на усвојување;
- усвоениот извештај го доставува до републичката комисија за процена на
штети.
Задачите на републичката комисија се следните:
- ја обединува работата на комисиите на локалната самоуправа за процена на
штета на територијата на земјата;
- им дава потребна помош во примената на методологијата за процена на
штети;
- изработува збирен извештај за проценетите штети на територијата на
земјата;
- збирниот извештај за проценетите штети на територијата на Републиката
го доставува до македонската Влада, заедно со предлози на мерки што треба
да се преземат за отстранување или ублажување на последиците од
штетите.
Може да се забележи дека има разлики во терминологијата од одлуката на Владата
со претходниот текст, а тоа се должи на фактот што одлуката број 23-4922/1 (2001)
е донесена пред воспоставувањето на постојниот систем.
Конечната процена на износот на штетите и загубите се доставува до
Националниот совет, а потоа до Министерството за финансии, коешто врши
пресметка на очекуваниот надомест. Не постои јасна методологија за збирна
пресметка на штетите од сите погодени општини. Моментално постои воспоставен
ад хок систем за поддршка, којшто им овозможува на земјоделците да ги пријават
своите штети и загуби, меѓутоа Владата одлучува на ад хок основа дали ќе им
исплати надомест на штета, што зависи од расположливите средства во буџетот.
Во зависност од размерот и обемот на катастрофата, може да се прогласи криза на
регионално или на национално ниво. Доколку појавата ги надминува границите на
општината, се формираат таканаречени Регионални совети на Националната
платформа кои опфаќаат неколку географски блиски општини. Тие одлуки ги носи
Заедничкиот штаб на Владата и на Центарот за управување со кризи. При
регионални и национални вонредни состојби и кризи, Владата одлучува за
дополнителните институции што треба да бидат вклучени и предлага активности
што треба да се преземат.
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На пример, за време на поплавите во 2015 година, Владата изврши целосна Брза
процена на потребите (RNA) врз основа на начелата од методологијата за Процена
на потребите по настанувањето на катастрофи (PDNA) со поддршка од Светска
банка. Владата го задолжи МЗШВ да раководи со собирањето на податоците и да
изврши анализа на секторот. Покрај тоа, Бирото за судски вештачења беше
задолжено да изврши вкрстена проверка и потврдување на финансиската
вредност на штетите и загубите, затоа што процените извршени на општинско
ниво имаа недоследности, а се чини дека не постојат стандарди.
МЗШВ има забележано бројни недоследности во работата на Локалните комисии
и Советите, коишто, меѓу другото, се должат на недостиг на обуки, недостиг на
капацитет, неадекватно и несоодветно толкување и примена на прописите,
недостиг на соодветна и детална методологија, а најмногу од сè, недостиг од
супервизија и надзор од страна на специјализирани државни институции. Со оглед
на фактот дека Локалните комисии честопати имаат многу ограничен капацитет,
во извршените процени често недостигаат одредени аспекти на штетите и
загубите и/или тие се преувеличени. МЗШВ не е дел од системот, туку се вклучува
по ад хок барање на Владата за обезбедување поддршка или за проверка на
работата на локалните комисии и совети. Како резултат на тоа, се чини дека нема
воспоставен механизам за повратна информација преку кој Министерството би
можело да им даде систематски забелешки на овие локални комисии и совети.
Активирање на процесот на процена на штетите и загубите по настанувањето на
катастрофа
Процените на штетите и загубите на национално и на регионално ниво ги иницира
Националниот совет за вонредни состојби. Иницирањето на процената на
општинско ниво ја врши Општинскиот совет, без јасни елементи за активација на
процесот за секоја катастрофа. Советот свикува седница и одлучува за формирање
Комисија за процена врз основа на известувањата во реално време што ги добива
од општинските службени лица и од жителите.
Опфат на процената на штети и загуби по настанувањето на катастрофа
Одлуката на Владата број 23-4922/1 (2001) ја пропишува методологијата, а како
предмет на процената го наведува следново:
 „Предмет на процена се (1) директните, односно непосредните штети на
оштетените и уништените средства, на материјалните и културните блага
(во натамошниот текст: средства и блага), (2) трошоците предизвикани со
директните штети и (3) индиректните штети.
 Директните штети настанати на средства и блага кај правните лица,
самостојните вршители на дејности и граѓаните се проценуваат на: а)
основни средства (земјиште, објекти, опрема, насади, стадо, шуми и дивеч);
б) обртни средства (суровини и репроматеријали, полупроизводи и
недовршени производи, тековно земјоделско производство, готови
производи, трговски стоки); и в) културни блага (објекти и предмети),
објекти и блага во домаќинството (патнички превозни средства, мебел и
други предмети во домаќинството).
 Трошоците предизвикани со директните штети ги опфаќаат сите трошоци
за привремена одбрана, спасување и заштита на населението, добитокот и
други блага во текот или веднаш по настанувањето на елементарната или
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друга непогода или која било друга причина што ја предизвикала
директната штета.
Од индиректните штети се проценува загубата поради намаленото
производство предизвикано со елементарна и друга непогода и тоа за
подрачјето на кое се јавиле директните штети”.

Разликите во предметот на процена се очигледни кога ќе се направи споредба со
предметот на процена на стандардниот образец за Процена на потребите по
настанувањето на катастрофа (PDNA), каде е наведено следново:
 Штетите се мерат од аспект на вкупниот број на делумно или целосно
уништени средства и инфраструктура, како и се проценува паричната
вредност на штетата, изразена како трошоци за поправка или замена.
 Вредноста се проценува врз основа на оригиналните карактеристики што
биле присутни при настанувањето на катастрофата, или според цените што
преовладувале на пазарот (за животни).
 Штетата на целосно уништените физички средства се проценува со
множење на бројот на уништени единици со трошокот за замена или
актуелните пазарни цени.
 Штетата на делумно уништените физички средства се проценува со
множење на бројот на делумно уништени единици со нивниот просечен
трошок по единица за поправка или рехабилитација.
 Вредноста на вкупната штета од катастрофата се проценува со собирање на
вредностите на целосно или делумно уништените средства.
 Подигнатите култури, вклучително оние кои штотуку биле засадени, или се
во период на вегетација, се сметаат за загуби и се вреднуваат според
вредноста на очекуваната жетва. Едногодишните и сезонските култури кои
се подготвени за жетва се сметаат за ожнеани земјоделски производи и им
се припишува откупната цена.
Како резултат на тоа, главните и истакнати разлики се следниве:
 Дефиницијата за штети во Одлуката на Владата број 23-4922/1 (2001) е
доста опширна и делумно ја опфаќа дефиницијата за загуби од
методологијата за Процена на потребите по настанување на катастрофа
(PDNA). Трошоците за поправка не е предвидено да бидат вклучени во
штетите.
 Дефиницијата за трошоци во Одлуката на Владата број 23-4922/1 (2001)
вклучува обнова и реконструкција, кои не се дел од пресметката на штетите
при Процена на потребите по настанување на катастрофа (PDNA), туку се
составен дел од пресметките во планирањето на обновата.
 Дефиницијата за индиректни трошоци во Одлуката на Владата број 234922/1 (2001) може делумно да се поврзе со дефиницијата за загуби во
методологијата за Процена на потребите по настанување на катастрофа. Но,
таа е ограничена на намалено производство, додека методологијата за
Процена на потребите по настанување на катастрофа, исто така, ги опфаќа
зголемените производствени трошоци што се должат на катастрофата.
Нема временска рамка за пресметка на загубите.
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Потврдување на наодите од процената по настанување на катастрофата
Начелото за потврдување на податоците со цел да се обезбеди целосност на
собраните податоци и да се обезбеди дека нема двојна евиденција, не се применува
затоа што Советите го немаат техничкиот капацитет за вршење проверка на
работата на Локалните комисии. За време на поплавите од 2015 година и по
забележаните недоследности, Владата побара од Бирото за судски вештачења да ја
потврди процената на штетите. Меѓутоа, Бирото за судски вештачења нема јасна
методологија за потврда на процената на штетите.
Процена на влијанието од катастрофата
Макроекономските влијанија од катастрофите на национално и на регионално
ниво не се проценуваат врз основа на влијанијата од катастрофите. Освен тоа,
влијанието на катастрофите врз социо-економската состојба и развојот на човекот
(како што е влијанието врз сиромаштијата, особено сиромаштијата во руралните
средини); врз приходите на домаќинството и личните приходи и загуба на
работното место; врз долговите и пристапот до финансии и врз сигурноста во
поглед на храната, не се пресметува и не се зема предвид во надоместокот за штета.
Мултидисциплинарни прашања
Извршените процени или постапките што следат по нив не укажуваат на никакви
мултидисциплинарни прашања на кои треба да се посвети внимание во процесот
на обнова, вклучително: Родова и општествена еднаквост и намалување на ризици
од катастрофи (1. Отпорност на изворите на животна егзистенција и подобра
обнова, 2. Зајакнување на управувањето и намалувањето на ризиците од
катастрофи, 3. Технологии и практики кои создаваат отпорност на изворите на
животна егзистенција, 4. Приправност за одговор)
Стратегии за обнова и потреби од реконструкција
Не се изработува посебна стратегија за обнова за секоја катастрофа на локално,
регионално или национално ниво. Како таква, поддршката што му се дава на
погоденото население се заснова на расположливите средства коишто се
распределуваат согласно ад хок развиените модалитети. Активностите за обнова
што следат главно се фокусирани на репарација на поголеми штети на
инфраструктурата, и тоа главно јавната инфраструктура. Во некои случаи, се
изработуваат планови и се издвојуваат средства во буџетот за чистење на речните
корита и за одводнување на каналите. Меѓутоа, резултатите од овие активности не
може лесно да се проценат, особено имајќи ја предвид повторливата природа на
катастрофите во некои подрачја. Недостигаат визија и начела по кои би се воделе
овие активности, затоа што се планирани на ад хок основа и не се базираат на
процена на потребите од обнова и реконструкција, приоритетни потреби, анализа
на одговорот и формулирање на интервенции и финансиски трошоци.
Земјоделско осигурување
Земјоделското осигурување, како алатка за пренос на ризик, може во голема мера
да им помогне на земјоделците да добијат пристап до финансии, затоа што,
честопати, тие немаат никакво обезбедување, па оттука се сметаат за група со
висок ризик. Земјоделството претставува ризичен бизнис и поради високата
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чувствителност на секторот на климатските услови. Тој е изложен на негативни
влијанија од природни непогоди, како што се суши, поплави и мраз, кои може да
доведат до значителни штети, а дури и до целосна загуба на производството.
Голем дел од руралното население во ПЈР Македонија во голема мера е зависно од
овој сектор за обезбедување храна и егзистенцијални приходи. Овие
високоранливи заедници, исто така, имаат релативно ниска земјоделска
продуктивност и ограничен капацитет за приспособување на постојните и идните
климатски промени, што се должи, на пример, на слабиот квалитет на
земјоделската едукација, ограниченото истражување и пренесување на знаење,
недоволно развиените земјоделски пазари, недостигот на пристап до финансии и
примената на несоодветни земјоделски практики. Овие ограничувања се
дополнително засегнати од климатските промени, а способноста за управување со
ризици преку осигурување на посевите и плодовите ќе помогне да се обезбеди и
заштити сигурноста во поглед на храната и генерирањето приходи на
земјоделците.
Се проценува дека од 70.000 регистрирани земјоделци, само 1.000 ги осигуриле
своите култури, што претставува помалку од 1,5%. Но, во други студии, се
проценува дека овој процент не е повисок од 7%.16 Оттука, може да се каже дека
осигурувањето на посеви и плодови сè уште не е целосно прифатено од страна на
земјоделците, и постојат неколку причини зошто оваа бројка е толку ниска. Постои
недоверба помеѓу земјоделците и осигурителните компании, затоа што
земјоделците не се убедени дали осигурителните компании имаат стручни лица
кои можат да извршат соодветна процена на штетите предизвикани од природни
непогоди. Освен тоа, земјоделците тврдат дека премиите се превисоки, иако се
свесни дека таа цена би била пониска доколку поголем број земјоделци ги
осигуруваат своите култури.
Постои ограничена свесност за придобивките од осигурувањето на посевите и
плодовите, а земјоделците очекуваат штетите настанати од природни непогоди да
бидат покриени од страна на Владата. Од 2010 година, Владата на ПЈР Македонија
започна да го промовира преносот на ризик во однос на приносите преку
субвенционирање до 60% од премијата и тоа не надминува 200.000 денари по
земјоделско стопанство, што значи дека земјоделците треба да ги платат
преостанатите 40% од износот на премијата, но тие и тој износ го сметаат за
висок.17
Има два вида земјоделско осигурување, осигурување на посеви и плодови и
осигурување на животни. Во ПЈР Македонија има вкупно 15 осигурителни друштва,
но само 4 друштва ги нудат овие видови земјоделско осигурување. Водечка
компанија во оваа област е „ТРИГЛАВ“, кој има удел на пазарот од 63%. Пазарните
удели на другите три компании се: 8% за „АЛБСИГ“, 1% за „ОСИГУРИТЕЛНА
ПОЛИСА“ и 28% за „ВИНЕР“.18 Во Табела 5 е даден преглед на распределбата во
однос на бројот на договори и бруто полисирани премии меѓу овие компании во
2012 година.

16

Македонски информативен центар, 2013 година
Ibid.
18
Ibid.
17
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Табела 5

Земјоделско осигурување во ПЈР Македонија, 2012 година
АЛБСИГ
Бр. на
догово
ри

Осигурува
ње на
посеви и
плодови
Осигурува
ње на
животни

119.000

Бруто
полисира
на
премија
(во ден.)
1.982.000

0

0

ОСИГУРИТЕЛНА
ПОЛИСА
Бр. на
Бруто
догово
полисира
ри
на
премија
(во ден.)
16.000
439.000

2.000

392.000

ТРИГЛАВ
Бр. на
догово
ри

976.000

132.000

ВИНЕР

Бруто
полисира
на
премија
(во ден.)
32.239.00
0

Бр. на
догово
ри

15.330.00
0

0

466.000

Бруто
полисира
на
премија
(во ден.)
14.634.00
0

0

Извор: Македонски информативен центар, 2013 година

Во моментов, Македонската влада обезбедува субвенции за осигурување на посеви
и плодови. Имено, тие ги опфаќаат пченицата, јачменот, пченката, грозјето,
тутунот, доматите, пиперките, краставиците, дињите, јаболката и праските, и се
обезбедува надомест на штета настаната од град, пожар или бура. Буџетот на
Владата за поддршка на ова, честопати не е доволен за покривање на штетите
предизвикани од овие природни непогоди.
Во однос на осигурувањето на животни, може да се осигурат следниве видови
домашни животни: говеда, свињи, овци и кози, живина, мачки и кучиња, риби.
Покритието на ова осигурување опфаќа ризици од пцовисување поради несреќен
случај или болест, принудно колење, трошоци за лекување и губење на приплодна
способност. Сушите не се покриени ниту со осигурувањето на животни, ниту со
осигурувањето на посеви и плодови.
Владата не дава никакви субвенции за осигурување на животни. Не е јасно зошто
животните не се опфатени, иако има потенцијални сознанија за причините, како
што се високите буџетски импликации, немањето стручни лица за вршење
процена на штетите и загубите кај добитокот, прашањето дали осигурувањето е
исплатливо, а, исто така, и дали Владата треба да дава субвенции во рамки на
своите должности за обезбедување основно производство на храна.
Друг вид осигурителен производ во ПЈР Македонија, покрај осигурувањето на
посеви и плодови и осигурувањето на животни, се воведе во септември 2014
година, имено индексираното осигурување на остварените приноси во одредена
област (AYII). Овој осигурителен производ има цел да ги заштити земјоделците од
загуба на приносите од културата како последица на неповолни временски појави
и биолошки ризици. Индексираното осигурување на остварените приноси во
одредена област (AYII) е воведено и поддржано од „Европа Ре“ – друштво за
реосигурување кое врши реосигурување на земјоделското осигурување во
Балканскиот регион. Програмата „Европа Ре“ беше формирана од земјите од
Југоисточна Европа со поддршка од Светска банка. ПЈР Македонија обезбедува 5
милиони евра на ова друштво.
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Индексираното осигурување на остварените приноси во одредена област (AYII) е
полиса за осигурување од повеќе ризици од загуба на приносите преку која се врши
осигурување од сите климатски, природно настанати и биолошки непогоди. Тоа
обезбедува покритие за систематски ризици и ризици чие влијание се прелева во
соседната околина, вклучително суша, мраз, бури и поплави. На тој начин, помага
земјоделците да се заштитат од екстремни временски појави кои влијаат врз
нивните приноси. Приказ на поставеноста на „Европа Ре“ во ПЈР Македонија е
даден на Слика 10 во продолжение.
Приказ на земјоделското осигурување, вклучително „Европа Ре“, во ПЈР

Влада
Експертиза за
подобрување на
шемата за
субвенции

Директни субвенции

Свест
Едукација

Европа Ре

Развој на канали
за дистрибуција

Нови разбирливи и
финансиски достапни
производи

Нови
осигурителни
производи

Подобрен пазарен
механизам

Практично знаење
Заштита со основно осигурување

Осигурителни
друштва

Како резултат:

Субвенции за осигурителни премии

Заштита со специјално
осигурување

Земјоделци

Слика 10
Македонија

- Добивката и
средствата на
земјоделците се
подобро
заштитени
-Поголем стимул
за производство
Исход
- Зголемено
производство
- Зголемен приход
- Поголем
придонес кон
економијата

Извор: Агенција за супервизија на осигурувањето, 2015 година

Со цел понатамошно подобрување на тековната состојба, Македонскиот
информативен центар (2013) предлага воведување на нова шема за земјоделско
осигурување која ќе биде целосно раководена од Владата, поточно од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, коешто има
подрачни одделенија во 33 општини, кои имаат пристап до релевантни податоци
и информации за земјоделците и за нивните култури.
Ако оваа шема е раководена од државата, може да учествува во реосигурителната
програма „Европа РЕ“. Приказ за тоа како шемата би била структурирана во земјата
доколку би се вовела е даден на Слика 11.
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Слика 11
Македонија

Приказ на предложената нова шема на земјоделско осигурување во ПЈР
Република
Македонија осигурител
МЗШВ –
Давател на
услуга
Европа Ре –
Друштво за
реосигурување

МЗШВ –
Подрачно
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Преку реосигурување, на земјоделците може да им се понудат пониски цени на
премиите за осигурување, со што може да се зголеми нивото на користење на
земјоделското осигурување од страна на земјоделците. Тоа пак ќе ги намали
нивните ризици од природни непогоди и ќе овозможи поголем пристап до
финансии за земјоделците. Со субвенциите за осигурување на посеви и плодови
што ги дава Владата се обезбедуваат осигурителни производи кои покриваат
поголеми ризици по пониска цена преку учеството на Владата во „Европа Ре“. Исто
така, земјоделците ќе бидат поттикнати да ги осигуруваат своите посеви и
плодови доколку сакаат да користат државни субвенции. Како резултат на тоа,
довербата во шемата ќе биде многу поголема, затоа што државата има законска
должност, а можноста земјоделците да не бидат обесштетени ќе биде мала.
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Заклучоци и препораки
Поранешна Југословенска Република Македонија е склона на разни природни
опасности и има воспоставено Систем за управување со кризи (СУК) за справување
со поплави, земјотреси, пожари, итн. Улогите и обврските на засегнатите страни на
различни нивоа вклучени во овој систем се наведени во неколку закони и
национални планови и стратегии за управување и намалување на ризиците од
катастрофи, вклучително Законот за заштита и спасување од 2004 година, Законот
за управување со кризи од 2005 година, како и Стратегијата за национална
безбедност од 2008 година и Националната стратегија за заштита и спасување од
2009 година. Земјоделскиот сектор или други сектори не се наведуваат конкретно,
туку индиректно е заземен меѓусекторски пристап.
Национална стратегија за намалување на ризиците од катастрофи и Акциски план
беа изработени во 2014 година, но сè уште не се усвоени. Се споменува очекувано
зголемување на зачестеноста и на интензитетот на природните непогоди, особено
на топлотните бранови, сушите и на поплавите, како резултат на климатските
промени, како и очекувано негативно влијание од климатските промени врз
земјоделскиот сектор, што би довело до директни и индиректни земјоделски
загуби. Во оваа Стратегија за НРК и во акцискиот план има одредена интеграција
на сектори, вклучително на земјоделството, но таа е доста ограничена.
Во инструментите за секторско планирање, намалувањето на ризиците од
катастрофи сè уште не е систематски интегрирано. На пример, во Законот за
земјоделство и рурален развој од 2013 година, не се вклучени термините „ризик од
катастрофи“ или „намалување на ризикот од катастрофи“, иако се препознаени
негативните влијанија врз земјоделскиот сектор предизвикани од природни
катастрофи. Исто така, се наведува потребата од заштита на средствата на
земјоделците и обезбедување помош на оние кои претрпеле штети предизвикани
од природни катастрофи. Не се споменуваат конкретни земјоделски потсектори, со
исклучок на шумарството, кое се споменува само во контекст на потребата од
поддршка на одржливо стопанисување со шумите.
Актуелната Национална стратегија за земјоделство и рурален развој (НСЗРР)
2014-2020, за разлика од претходната Стратегија за земјоделство за периодот
2007-2013 година, ги препознава зголемените ризици од екстремни временски
појави и гледа на климатските промени како на закана за секторот. Таа, исто така,
ги потврдува нивните негативни влијанија врз земјоделските потсектори, како
што се културите, добитокот и шумите. Меѓутоа, стратегијата има недостиг од
систематска интеграција на НРК, која како посебна структура отсуствува, особено
во доверувањето на одговорностите на одредени засегнати страни. Исто така, не
предвидува воспоставување структура за мониторинг за НРК како јасна цел што
треба да се постигне или измери. Оттука, НРК не е вклучено како цел или
стратегиска област со посебни исходи и активности. Се споменуваат само општи
мерки за превенција и ублажување, како што е потребата од подигнување на свеста
за климатските промени и целење кон одржливо управување со ресурсите.
Во други релевантни плански документи, како што е Националниот развоен план
2007-2009 и Националната стратегија за одржлив развој од 2008 година, не се
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споменуваат намалувањето на ризикот од катастрофи и природните непогоди
како такви. Овде фокусот е ставен на одржлив развој во однос на управувањето со
природни ресурси и заштитата на животната средина, како што се превенцијата и
контролата на загадувањето, како и заштитата и искористувањето на природата
на одржлив начин. Не се прави никаква поврзаност помеѓу одржливиот развој во
контекст на климатските промени, ниту пак каква било поврзаност помеѓу
деградацијата на животната средина и на земјиштето, вклучително
обесшумувањето и зголемената ранливост на природни непогоди. Во
Националниот развоен план, природните непогоди и климатските промени се
сметаат за закана, но недостигаат конкретни мерки за намалување на оваа закана.
Во однос на земјоделскиот сектор, се споменуваат само штетниците и болестите
кај животните во контекст на потенцијално пренесување на овие болести кај
човекот и нивното влијание врз здравјето на човекот.
ПЈР Македонија има институционална рамка за управување и намалување на
ризиците од катастрофи. Центарот за управување со кризи (ЦУК) е координатор и
ја води Националната платформа за НРК, која вклучува и засегнати страни кои се
релевантни за секторот земјоделство, како што се Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Министерството за животна
средина и просторно планирање. Задачите и одговорностите на овие засегнати
страни не се баш јасни во однос на намалувањето на ризиците од катастрофи. Беше
воспоставена посебна платформа за земјоделство, шумарство и стопанисување со
води, но се чини дека нема информации за механизмите на постојната
меѓуинституционална координација и соработка и за функционирањето, или пак
тие се нејасни.
Процените на ризик од катастрофи се пропишани во Законот за управување со
кризи и во Законот за заштита и спасување. Но методологиите за процена на ризик
од катастрофи се разликуваат, како и институциите кои се задолжени да ги вршат
овие процени. Освен тоа, се чини дека техничкото знаење и стручност се
ограничени. Преку проект на УНДП, изработени се упатства за унифицирана
процена на ризици, иако само неколку општини извршија вакви процени поради
недостиг од интерно финансирање. Во однос на вршењето мапирање за повеќе
различни ризици и мапирање на ранливост и воспоставувањето на бази на
податоци за состојбите пред настанувањето на катастрофи, овие активности може
да се подобрат и зајакнат за да помогнат да се намалат основните ранливости на
природни непогоди. Техничките капацитети се чини дека се ограничени, или
недостигаат кога станува збор за изработката на мапи на (повеќе различни)
опасности и користење ГИС софтвер.
ПЈР Македонија има функционален систем за рано предупредување, во кој
засегнатите страни релевантни за земјоделскиот сектор се поврзани со Управата
за хидрометеоролошки работи. УХМР собира разни податоци и издава
прогностички производи и предупредувања кои ги споделува со релевантните
организации. Од своја страна пак, подрачните единици на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство непречено споделуваат податоци со
Одделението за агрометеорологија при УХМР за состојбата на културите. Меѓутоа,
не е јасно како овие податоци понатаму се користат за подобрување на примената
во земјоделскиот сектор.
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Собирањето точни и адекватни податоци преку процена на штетите и загубите,
како и Процена на потребите по настанувањето на катастрофи (PDNA), којашто е
систематска и сеопфатна за земјоделството, се од суштинско значење за
воспоставувањето сеопфатни бази на податоци за штети и загуби од катастрофи
во ПЈР Македонија. Во моментов, методологиите за овие процени главно се
фокусираат на потсекторите култури и добиток и не ги вклучуваат шумарството и
рибарството. Постапките на процена моментално се вршат на ад хок основа и се
чини дека има недостиг на методологии за потврда на собраните податоци.
Во ПЈР Македонија има неколку осигурителни друштва кои им нудат земјоделско
осигурување на земјоделците со цел да им помогнат да ги намалат негативните
влијанија од природните непогоди врз земјоделството. Меѓутоа, сушите не се
опфатени ниту со осигурувањето на посеви и плодови, ниту со осигурувањето за
животни (добиток). И покрај тоа што Владата обезбедува субвенции за покривање
на 60% од премијата за осигурување посеви и плодови, земјоделците сè уште
тешко се одлучуваат да платат за осигурување. Тоа, меѓу другото, се должи на
немањето доверба меѓу земјоделците и осигурителните друштва во однос на
стручноста на компаниите за процена на штетите и загубите во земјоделството,
недоволна запознаеност со придобивките од осигурувањето, и тоа што
земјоделците ги сметаат премиите за превисоки.
Македонската влада може да го зголеми учеството на земјоделците во
осигурителните програми на тој начин што ќе учествува во програмата за
реосигурување „Европа Ре“ и целосно ќе раководи со тоа. Преку реосигурување, на
земјоделците може да им се понудат пониски цени на премиите, со што може да се
зголеми нивото на користење на земјоделското осигурување од страна на
земјоделците. Со тоа, пак, ќе се намалат ризиците од природни непогоди и ќе се
обезбеди поголем пристап до финансии за земјоделците. Со субвенциите за
осигурување на посеви и плодови што ги дава Владата се обезбедуваат
осигурителни производи кои покриваат поголеми ризици по пониски цени преку
учество на Владата во „Европа Ре“. Исто така, земјоделците ќе бидат поттикнати да
ги осигуруваат посевите и плодовите доколку сакаат да користат државни
субвенции. Како резултат на тоа, довербата во шемата на осигурување ќе биде
многу поголема, затоа што државата има законска должност, а можноста
земјоделците да не бидат обесштетени е мала.
Во контекст на унапредување на намалувањето на ризиците од катастрофи во
земјоделскиот сектор во ПЈР Македонија, се предлагаат следниве препораки:
Поволна средина за зајакнување на правната рамка, политиките и на
институциите:
- Унапредување на систематската интеграција на НРК во секторските
планови, политики и стратегии, за што е неопходна интеграција на НРК во
целите со посебни исходи и мерки за превенција и ублажување;
- Зајакнување на институционалниот систем за НРК/УРК и на релевантните
засегнати страни во земјоделскиот сектор, дефинирање на улогите и
одговорностите и унапредување на механизмите за меѓуинституционална
координација и соработка со цел намалување на негативните влијанија од
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природните непогоди врз земјоделскиот сектор. Од овој аспект, многу е
важно постоењето на добро функционална национална платформа за НРК
бидејќи НРК е меѓусекторско прашање. Меѓутоа, во моментов се чини дека
таа е присутна само на хартија, затоа што не е јасно како точно функционира
овој механизам.
Систем за рано предупредување:
- Унапредување на собирањето метеоролошки и агрометеоролошки
податоци, дигитализирани фенолошки бази на податоци, изработка на
прогностички производи и предупредувања, обезбедување ажурирани
метеоролошки прагови преку подобрување на техничките и човечки
капацитети за собирањето на овие податоци, консолидација и анализа,
вклучително таргетирање на земјоделскиот сектор;
- Создавање на механизам за давање повратна информација преку кој
крајните корисници ќе може да дадат оцена во однос на тоа дали
производите што се однесуваат на прогноза и рано предупредување ги
задоволуваат нивните потреби, вклучително издавање предупредувања до
здруженија или форуми на земјоделци, кои помагаат тие предупредувања да
стигнат до локалното население и заедниците.
Намалување на основните ранливости:
- Зголемување на процените на ризик за општините, а, исто така, да се
обезбеди дека се земени превид и земјоделските ризици;
- Изработка и воспоставување мапи на опасности од поплави и суши, особено
мапи со повеќе видови опасности;
- Унапредување на техничкиот и човечкиот капацитет за вршење ГИС
мапирање;
- Унапредување на систематското собирање податоци за опасности за
официјалната база на податоци за опасности која во моментов ја води ЦУК,
со што ќе се обезбеди дека овие податоци се точни и веродостојни;
- Да се обезбеди вклучување и на податоци за суши во официјалната база на
податоци за опасности којашто ја води ЦУК. Тоа, исто така, може да вклучува
и набавка на соодветен софтвер за обработка на податоци и обука на луѓето;
- Интеграција на податоците за поплави што ги собира Дирекцијата за
заштита и спасување да бидат собирани за базата на податоци на ЦУК, со цел
податоците за опасности да бидат централизирани.
Процена на штети и загуби и Процена на потребите по настанување на катастрофи
(PDNA):
- Собирање и потврдување на податоците и информациите за основната
состојба пред да се изврши процена по настанувањето на катастрофа, кои
може да послужат како основа за попрецизна процена на штетите и загубите
во подрачјата погодени од катастрофата и изработка на табели што може да
се користат за собирање на овие податоци за основната состојба;
- Обезбедување дека процените на штетите и загубите ги опфаќаат сите
земјоделски потсектори, а не само културите и добитокот;
- Унапредување на методологијата за процена и вклучување соодветни
формулари, особено за земјоделскиот сектор, и индикации за наоѓање
референтни податоци, како на пример цени, согласно методологијата и
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-

стандардите за потребите по настанувањето на катастрофа на
УНДГ/ЕУ/Светска банка;
Систематизирање на процесите на процена и ревидирање извештаи во
рамки на сите нивоа;
Препораки од Брзата процена на потребите од 2015 година на Светска
банка, вклучително зголемување на свеста за воспоставување на систем за
Процена на потребите по настанувањето на катастрофа (PDNA) и изработка
на национална стратегија за подобрување на методологијата за PDNA за
систематско вклучување на земјоделскиот сектор, види Анекс 1.

Земјоделско осигурување
- Подигнување на свеста меѓу земјоделците за придобивките од
осигурувањето на посевите и плодовите и на добитокот од аспект на пренос
на ризикот;
- Создавање осигурителни производи кои би помогнале да се намалат
негативните влијанија од сушите. Сушата, како непогода со бавен почеток,
може да има значително влијание врз земјоделството. Во моментов,
осигурувањето на посевите и плодовите и на животните не ги опфаќа
сушите. Нудењето осигурителни производи, исто така, се поврзува со
собирањето точни и веродостојни податоци за сушите и за влијанието врз
земјоделскиот сектор. Исто така, од суштинско значење е постоењето на
податоци за основната состојба пред настанувањето на катастрофата во
рамки на организирана база на податоци.
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Анекс 1

Потреби и интервенции предложени од Светска банка за
унапредување на Процената на потребите по настанувањето на
катастрофа и на управувањето и намалувањето на ризиците од
катастрофи

Потреби

Краткорочни интервенции
Краткорочни
интервенции

• Систем за
процена на
потребите по
настанувањето
на катастрофа
• Механизми
за заштита на
националниот
буџет

Подигнување
на свеста за
потребата од
воспоставување
на систем за
PDNA и
скенирање на
моменталната
состојба во
земјата во
однос на
управувањето
со катастрофи
Изработка на
Национална
стратегија за
PDNA

Буџет за
краткорочни
интервенции
(евра)

Среднорочни интервенции
Среднорочни
интервенции
(12-24 месеци

Буџет за
среднорочни
интервенции
(12-24
месеци)
(евра)
1.500.000

Долгорочни
интервенции
(+24 месеци)

Буџет за
долгорочни
интервенции
(+24 месеци)
(евра)

Понатамошен
развој на
системот за
PDNA

300.000

Градење на
капацитетите
на
националните
и на
локалните
институции
за PDNA

50.000

50.000

Воспоставување
на систем за
PDNA во
согласност со
Стратегијата за
PDNA

100.000

Креирање на
механизам за
заштита на
националниот
буџет

250.000

Креирање
механизми за
осигурување од
ризик од
катастрофи

150.000

Градење на
капацитетите
на
националните и
на локалните
институции за
PDNA

50.000

Подобрен
пристап до
средства за
вонредни
состојби и/или
креирање
заеми за
непредвидливи
ситуации
ВКУПНО

1.500.000

Вкупно интервенции во
управувањето со ризици од
катастрофи

1.800.000

Долгорочни интервенции

1.800.000

350.000

3.950.000

Извор: Светска банка, 2015 година
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Анекс 2

Прашалник за постојните структури и капацитети за НРК/УРК

Прашалник
Анализа на системот за управување/намалување на ризиците од катастрофи за
земјоделскиот сектор во ПЈР Македонија
Цел на прашалникот
Да се добие сеопфатен преглед на системот за управување и намалување на ризиците од
катастрофи во Македонија, особено за земјоделскиот сектор. Ова ќе помогне да се разбере
кои активности, процеси и дејства моментално постојат, но и што недостасува, и каде се
пропустите и потребите во капацитетот, со цел да се зајакне системот за да може да се
ублажат негативните влијанија од природните непогоди врз земјоделскиот сектор.
Повратни информации се собираат во областите на управување, системи за информирање
и рано предупредување, намалување на ранливоста, приправност за одговор, одговор и
хуманитарна помош, процена на штети и загуби и процена на потребите по настанување
на катастрофа, како и реконструкција и обнова.
Повратните информации добиени од овој прашалник, како и од спроведеното
канцелариско истражување, ќе послужат како основа за сесијата што ќе се одржи од 14:00
до 17:00 часот во рамки на меѓународната научна конференција „Современите концепти
на кризниот менаџмент“ во Охрид, ПЈР Македонија, на 15 декември 2016 година, која на
едно место ќе ги обедини релевантните засегнати страни за да се помогне во потврдување
на сознанијата, како и за идентификување на потенцијални активности за намалување на
ризиците од катастрофи што би се спровеле во 2017 година.
Прашалникот го пополнил:
Име и презиме:
Позиција:
Организација:
Ве молиме, испратете го пополнетиот прашалник до 7 декември 2016 година
Прашања
1
1a

1б

Забелешки и коментари,
особено за земјоделскиот
сектор

Управување
Дали задачите и одговорностите на вашата организација се
наведени во законите и политиките за НРК/УРК? На пример, во
Законот за земјоделство и рурален развој од 2013 година,
Законот за управување со кризи од 2004 година, Законот за
заштита и спасување од 2005 година, Националната стратегија за
заштита и спасување од 2009 година, Националната стратегија за
земјоделство и рурален развој (НСЗРР) 2014-2020 година? Ако се
наведени, дали може подетално да објасните?
Дали во законите и политиките за НРК/УРК во однос на
земјоделството се наведуваат конкретни мерки или области на
интервенција за превенција и ублажување? На пример,
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алармирање и пораки за рано предупредување, вакцинација на
животни, користење на наводнување од системот капка по капка
(во контекст на суши). Ако се наведуваат, дали може подетално
да објасните?
Дали во законите и политиките за НРК/УРК во однос на
земјоделството се наведуваат конкретни мерки или области на
интервенција за приправност? На пример, познавање на рутите
за евакуација и за добитокот, обезбедување доволно вода и храна
за нив во случај на катастрофа (резерви на сточна храна),
складишта за семиња/храна, засолништа за добиток, банки за
вакцини. Ако се наведуваат, дали може подетално да објасните?
Дали задачите и одговорностите на вашата организација во
однос на превенција, ублажување и приправност (за НРК) се
наведуваат во соодветните земјоделски планови, политики и
стратегии? Ако се наведуваат, дали може подетално да
објасните?
Дали има доволно човечки ресурси за превенција, ублажување и
приправност (за НРК)? Ве молиме објаснете кои работни места ги
имаат вработените кои работат на превенција, ублажување и
приправност, како на пример, превенција на поплави, контрола
на водите, превенција на болести кај добитокот?
Дали капацитетите на расположливите човечки ресурси се
доволни за спроведување на активностите за превенција,
ублажување и приправност (за НРК)?
Дали на вработените им се дадени задачи и одговорности во
однос на превенцијата, ублажувањето и приправноста (за НРК)?
Дали има некои вработени со задачи и одговорности што се
назначени како точки за контакт за НРК или тоа е вклучено во
описот на нивните работни места за активности поврзани со
земјоделството, како што се, на пр. почва, шуми, води, пасишта,
култури, рибници?
Дали се воспоставени национални механизми за
меѓуинституционална соработка за превенција, ублажување и
приправност (за НРК) на сите нивоа?
Дали се организираат редовни состаноци за собирање на едно
место на сите релевантни засегнати страни, како на пример, во
Националната платформа за НРК?
Дали Министерството за земјоделство/Министерството за
животна средина е дел од Националната платформа за НРК? Дали
овие министерства имаат посебни задачи и одговорности за НРК?
Дали во рамки на овие министерства има назначено точки за
контакт и која е нивната позиција во рамки на организацијата?
Кој е моменталниот статус на „Платформата во полето на
земјоделството, шумарството и стопанисувањето со води“?
Кои други релевантни засегнати страни од земјоделството имаат
задачи и одговорности за спроведување активности за
превенција, ублажување и приправност (за НРК)?
Дали е распределен буџет за превенција, ублажување и
приправност (за НРК)? Ако е распределен, дали може подетално
да објасните.
Дали е распределен посебен буџет за превенција, ублажување и
приправност (за НРК) за земјоделскиот сектор? Ако е
распределен, дали може подетално да објасните.
Кои други механизми за финансирање постојат за обезбедување
финансиски ресурси за НРК, особено за земјоделскиот сектор?
Национални системи за рано предупредување
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Дали националниот систем за рано предупредување е поврзан со
меѓународните системи за рано предупредување, односно, на
пример, дали УХМР добива информации и податоци од соседните
земји во случај кога поплавата се очекува да ги премине
границите и да зафати меѓународни речни сливни подрачје?
Ако е поврзан, наведете за кои природни непогоди?
Дали системот за рано предупредување е поврзан со ресорни
министерства, сектори, со Управата за хидрометеоролошки
работи и центри за вонредни состојби и со пониските нивоа на
власта (вклучително и соопштување и споделување информации
за ризици од процените на ризик)?
Ако е поврзан, дали може подетално да објасните како е поврзан.
На пример, ако УХМР издаде предупредување за суша, дали
релевантните ресорни министерства се информирани за тоа? А
дали локалната самоуправа е информирана, вклучително и
службите за поддршка на земјоделството?
Дали Министерството за земјоделство/Министерството за
животна средина или други секторски организации им
обезбедуваат релевантни информации и податоци за ризици во
земјоделството на ЦУК/УХМР?
Доколку обезбедуваат, тогаш наведете кои видови податоци, во
која форма или формат и колку често?
Дали е назначена точка за контакт со ЦУК и на кое работното
место е тоа лице?
Дали добивате податоци, прогностички производи и
предупредувања издадени од УХМР?
За кои природни непогоди?
Дали податоците, прогностичките производи и
предупредувањата им се достапни на организациите и луѓето во
реално време? Во кој формат/преку какви медиуми?
Дали се воспоставени механизми за брзо споделување
информации за ризици со јавноста преку масовни медиуми,
локални системи за предупредување, со поддршка на
специјализирани агенции и информативни мрежи?
Дали луѓето и заедницата знаат што треба да прават кога ќе се
алармира и издаде предупредување? За кои природни непогоди?
На пример, ако бидат алармирани за потенцијална поплава во
нивната област, дали знаат како да реагираат и што да прават?
Дали постои можност земјоделците да ѝ дадат повратна
информација на службата за хидрометеоролошки работи дали
информацијата што ја добиле им била корисна?
Намалување на ранливоста – ублажување и превенција на
катастрофи
Дали постојат упатства во кои се објаснува како да извршите
процена на ризик од катастрофа?
Дали организацијата во која работите е вклучена во тоа или тоа
се врши само на општинско ниво или го врши друга
организација?
Дали има договорени/стандардизирани методи и пристапи за
процена на ризик од катастрофа?
Дали се врши проверка на квалитетот на процените на ризик што
ги вршат општините и/или дали некои други релевантни
институции се вклучени во проверка на квалитетот на овие
процени?
Дали се воспоставени процедури за консолидација,
класификација и анализа на информациите за ризик од
катастрофа, заедно со критериуми за нивото на аларм?
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Дали се достапни извештаи од претходни процени и/или дали
тие биле споделени?
Дали се утврдени национални мапи на ранливост и мапи на
ризици од повеќе различни опасности? За кои природни
опасности/ризици?
Дали се изработени национални профили на ризици од
катастрофи за сите сектори и дали се споделени со релевантните
засегнати страни?
Дали се дефинирани механизми и одговорности за планирање,
мониторинг и ажурирање на информациите за ризици од
катастрофи и рано предупредување?
Дали има закони за поседување земјиште и политики за
искористување земјиште и други поврзани инструменти и дали
тие се спроведуваат со цел намалување на основните ранливости
од ризици од одредени природни непогоди, како што се поплави,
лизгања на земјиштето, шумски пожари, итн.?
Дали се дефинирани индикатори за мониторинг на
спроведувањето на планот за управување со ризици од
катастрофи и оценување на ефективноста на различните
компоненти?
Дали практиките и технологиите на национално ниво за
превенција и ублажување се применуваат/зајакнуваат преку
секторски ресорски агенции? На пример, примена на добри
земјоделски практики, како што е наводнувањето преку систем
капка по капка, мулчирање заради намалување на ерозијата на
почвата, зголемување на ефикасноста на водата, засолништа за
животни за нивна заштита од невреме, мешани посеви/ротација
на култури, за намалување на истечните води и на ерозијата на
почвата. Ако се применуваат, дали може подетално да објасните?
Дали се воспоставени механизми или системи и процеси за
зголемување на добрите практики и извлечените поуки?
Дали во рамки на главните агенции има знаење и капацитети за
достапноста на практики за превенција и ублажување или за тоа
како да се дојде до нив?
Приправност за одговор
Дали се идентификувани ресурси и хуманитарна
помош/техничка помош кои може набрзина да се мобилизираат
(национална, меѓународна, регионална, НВО организации) и дали
се дадени во листа со точки за контакт и податоци за контакт?
Дали се формирани организации за спасување и дали тие се
опремени со инфраструктура и опрема за спасување животи,
добиток и имот? Дали се планирани логистички аранжмани транспорт, гориво, вода, храна, итн.?
Дали се обезбедени засолништа (за животни), високи терени и
објекти за заштита на животите и на средствата за егзистенција
(во соработка со регионалните/локалните службеници)?
Дали има основни резерви на хуманитарна помош (вода за
пиење, храна, шатори и ќебиња) кои се постојано на располагање
во областите склони кон непогоди (централно мониторирани и
опремени)? Дали има магацини и објекти за складирање залихи
на храна и дали тие редовно се проверуваат?
Дали редовно се изведуваат показни вежби за евакуација и дали
се утврдени процедури? Дали тоа вклучува активности и сектори
поврзани со земјоделството, како на пример, евакуација каде се
зема предвид добитокот?
Дали се воспоставени системи за комуникација при вонредни
состојби (именик со податоци за контакт со сите чинители што
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треба да бидат вклучени) на различните нивоа со цел
обезбедување брза евакуација (пред и по настанувањето на
катастрофата) и/или хуманитарна помош?
А дали има такви и за земјоделскиот сектор?
Дали се утврдени планови за вонредни ситуации и за кои
природни непогоди?
Дали се вклучени некои конкретни ранливости и ризици и
релевантни мерки / интервенции за земјоделскиот сектор?
Одговор и хуманитарна помош
Дали постои прогласување на вонредна состојба како основ за
повикување меѓународна/регионална хуманитарна помош и
техничка помош (ОН, влади, меѓународни невладини
организации)?
За сите природни непогоди?
Дали е воспоставен сигурен систем за алармирање кој би ги
алармирал засегнатите службеници да покренат активности за
одговор на вонредна состојба и понатамошна евакуација во
зависност од потребите?
Кои од засегнатите страни од полето на земјоделството се
алармираат? Каква е нивната улога во активностите за одговор и
евакуација, на пример, на добиток?
Дали организациите одговорни за активности за одговор и
обнова се поврзани и добиваат информации и предупредувања
од системот за рано предупредување?
Дали се именувани комисија за координација/виши службеници
од националниот координативен орган (ЦУК) и од релевантните
ресорни министерства за формирање комисија за вонредни
состојби кога тоа е потребно?
Дали се врши мониторинг на хуманитарната помош/операциите
за помош за да се обезбеди дека помошта ќе заврши во вистински
раце и дека нема да биде дадена на некој што не му е потребна?
Дали постојат стандарди/критериуми за одредување на
времетраењето на помошта при вонредни состојби?
Дали има соодветни капацитети и човечки ресурси за
обезбедување на потребната логистичка поддршка?
Дали има расположливи финансиски средства и дали тие се
распределуваат за одговор при вонредни состојби/хуманитарна
помош? За кои природни непогоди?
Дали сте во можност да обезбедите соодветна поддршка за
земјоделскиот сектор од аспект на одговор на вонредни состојби
и хуманитарна помош?
Процена на штети, загуби и потреби по настанувањето на
катастрофи
Дали се воспоставени и договорени инструменти, стандарди и
процеси за процена на штетите и загубите и на потребите по
настанувањето на катастрофа?
Дали има такви и конкретно за земјоделскиот сектор и неговите
потсектори (култури, добиток, шумарство, рибарство и
аквакултура) и за кои природни непогоди?
Дали се определени секторски и меѓусекторски тимови и дали
тие се обучени?
Дали има доволно технички капацитети и финансиски ресурси?
Дали се утврдени формати на стандардизирано известување за
методите на собирање податоци и анализа?
Дали се воспоставени стандарди и методологија за потврдување
со цел проверка на точноста на процените?
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Дали е воспоставен систем за обесштетување со утврдени
критериуми за идентификување кои лица имаат право да добијат
надомест за штетите и загубите предизвикани од природни
непогоди?
А каква е ситуацијата со земјоделците? Какво обесштетување
добиваат тие (100% парично)?
Дали постојат други начини на кои погодените земјоделци може
да имаат пристап до кредити, заеми или други финансиски
средства?
Реконструкција и обнова
Дали проектите/плановите за реконструкција и обнова
вклучуваат аспекти на превенција и ублажување на ризици
(„подобра обнова“)?
А каква е ситуацијата конкретно во однос на земјоделството?
Дали се утврдени аранжмани за поправка/реконструкција на
инфраструктура (на пр. патишта, мостови, бунари, училишта и
други клучни објекти и служби (на пр. здравство, образование,
поттикнување на земјоделството и давање придонес) и дали се
дефинирани одговорностите на релевантните засегнати страни?
Дали во моментов има адекватни и доволни технички
капацитети?
Дали постојат упатства за „подобра обнова“ на
инфраструктурата?
А дали постојат конкретно за земјоделскиот сектор, во однос, на
пр. на системи за наводнување, засолништа за животни,
магацини/објекти за складирање храна?
Дали постојат национални механизми за финансирање или
национален фонд за унапредување на реконструкцијата и
обновата?
Дали се врши процена на ризик, и пред, и по настанувањето на
катастрофа, при планирањето на реконструкцијата и обновата?
Дали има воспоставен механизам за подготовка на планови за
рехабилитација и економска обнова?
Во која мера вашата организација е вклучена во активности за
реконструкција и обнова?
А во која мера е вклучена конкретно во однос на земјоделскиот
сектор? Преку какви активности/мерки?
Доказ за обезбедување на основни материјали за обнова на
изворите на егзистенција, како на пр. рибарски бродови и
опрема, земјоделска опрема, семенски материјал и ѓубрива?
Дали програмите за обнова/развој на изворите на егзистенција
содржат елементи за превенција, ублажување и приправност со
цел создавање отпорност кон опасностите во иднина?
А каква е ситуацијата конкретно во однос на земјоделскиот
сектор?

Овде слободно може да поставите прашање или да дадете некоја забелешка или
предлог?
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Анекс 3

Сознанија од малите работни групи, конференциска сесија

Сесија:
Анализа на системот за НРК/УРК за земјоделството во ПЈР Македонија
Датум:
15 декември 2016 година
Време:
15:30 – 19:30
Учесници:
Претставници од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
Министерството за земјоделство, Министерството за животна средина, Управата за
хидрометеоролошки работи, Агенцијата за храна и ветеринарство, ЈП Македонски шуми.
Цел:
Да се дискутира и да се утврди кои активности ќе бидат приоритетни за разрешување на
актуелните недостатоци и потреби со цел да се зајакнат и да се унапредат капацитетите за
Намалување на ризиците од катастрофи (НРК) во земјоделството во ПЈР Македонија.
Структура:
Околу 60 минути дискусија во три главни групи по што би следеле 30 минути за споделување на
сознанијата и за прашања и одговори.

Група 1
Управување и институционално зајакнување
Предизвици и ограничувања:
Финализација на Националната стратегија за НРК од 2014 година, којашто сè уште не е
донесена;
Недостиг од меѓусекторска соработка, како генерално, така и конкретно меѓу
земјоделските потсектори, како што се одгледувањето култури, добиток, рибарство и
шумарство, како и релевантните сектори, како што се водите и енергетиката;
Недоволно Стандардни оперативни процедури (СОП), кои главно се однесуваат на
комуникација, соработка, наредби за покривање на сите сектори, и i) постоењето на
празнини; ii) СОП кои не се спроведуваат, особено недостигот на конкретни процедури што
опфаќаат одредени опасности;
Долгорочното одржливо планирање не е препознаено и не се спроведува;
Недостиг на финансиска буџетска поддршка за НРК, што доведува до ограничена и
недоволна имплементација од страна на сите релевантни институции;
Нема адекватно спроведување на процени на ризик и опасности и мапирање и користење
на интегриран пристап. Има недостиг од податоци за основната состојба;
Ограничено усогласување на правната/оперативната рамка за НРК која дава основа за
повеќесекторски пристап и со тоа ги вклучува сите релевантни институции. Постои
потреба од подобрена институционална соработка;
Актуелниот систем за НРК сè уште има реактивен пристап кон вонредни состојби, а не
проактивен пристап за НРК кој се фокусира на превенција, ублажување и приправност.

52

Рангирање
на важноста
од 1 до 3
(1-голема, 2средна и 3мала)
1

Активности за
НРК

Кои институции
треба да бидат
вклучени?

Што се бара или
што е потребно?

Како ФАО
може да
обезбеди
поддршка?

Донесување на
националната
стратегија

Меѓусекторска
работна група,
координација од
страна на ЦУК/ДЗС

Политичка
поддршка,
финансиски ресурси,
знаење, носење
одлуки, свесност

2

Изработка на
секторска
стратегија за НРК
– акциски план;
вклученост на
засегнатите
страни за да може
да се носат одлуки
и да се работи на
транспарентен,
координиран и
одговорен начин

Да се формираат
работни групи и да
се подобри
соработката помеѓу
овие работни групи

1

Ревидирање на
постојните СОП и
идентификување
на нови СОП

1

Планирање –
реално, засновано
на докази,

Сите релевантни и
надлежни
институции да бидат
вклучени, како што
се Министерството
за земјоделство,
Министерството за
животна средина,
Центарот за
управување со кризи,
Дирекцијата за
заштита и спасување,
УХМР, Агенцијата за
храна и
ветеринарство, ЈП
Македонски шуми
Сите релевантни и
надлежни
институции да бидат
вклучени, како што

Зајакнување на
институционалната
рамка и на
соработката со сите
институции; треба
да има различни
нивоа на одлуки,
краткорочни и
долгорочни со
поставени
приоритети и
временски рамки со
адекватни буџети и
финансиска
поддршка за
изработка на
одржлив акциски
план; соработка меѓу
повеќе сектори;
Соработка меѓу
повеќе сектори;
одлучување и
оперативни
активности, акциски
план, поддршка на
сите аспекти,
човечки ресурси

ФАО да даде
поддршка
преку
проектни
активности,
знаење,
искуство,
медијација,
практично
знаење,
посебно за
сите
потсектори –
култури,
добиток,
рибарство и
шумарство
Поддршка на
земјоделството
– потсектори:
култури,
добиток,
рибарство,
шумарство;
практично
знаење,
најдобри
практики

Интеграција на
планови, да се
избегне

Поддршка на
соработката,
средства,
одлучување,
поддршка,
подигнување
на свеста

Поддршка на
оперативни
активности,
експертиза,
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оперативно со
донесени планови

1

Подобрена
финансиска
распределба на
реални средства

се Министерството
за земјоделство,
Министерството за
животна средина,
Центарот за
управување со кризи,
Дирекцијата за
заштита и спасување,
УХМР, Агенцијата за
храна и
ветеринарство, ЈП
Македонски шуми
Министерство за
финансии, Влада,
надлежни
институции

преклопување/
времетраење

донесена
методологија

Подигнување на
свеста за НРК,
сензитизација за
НРК

Поддршка на
оперативни
активности,
експертиза,
донесена
методологија

Група 1
Процени на ризик од катастрофи
Предизвици и ограничувања:
Немање интегрирана процена на ризик, којашто ги вклучува сите елементи на ризик
(изложеност, ранливост, опасност, ресурси), како и постојните капацитети;
Недостиг на меѓусекторска соработка;
Ограничено мапирање на ризици и изработка на мапи од страна на општините, не се
воспоставени процедури или прописи, и не е јасно кој е одговорен за тоа, исто и во однос
на ажурирањето на постојните мапи на поплави;
Недостиг на интегрирани бази на податоци и платформа на Географски информативен
систем (ГИС);
Неефикасни постапки за процена на штети, недостиг на показатели на штети и загуби,
стара методологија. Освен тоа, во моментов сите формулари се пишуваат на рака и не се
достапни во дигитална форма.
Рангирање
на
важноста
од 1 до 3
(1-голема,
2-средна и
3-мала)

Активности за НРК

Кои институции
треба да бидат
вклучени?

Што се бара
или што е
потребно?

Како ФАО
може да
обезбеди
поддршка?

1

Унифицирани /
интегрирани процени на
ризик и опасности, во
секторски планови;
утврдување на
„водич/прирачник“ за
интегрирани процени на
ризик и опасности?
Интегрирани бази на
податоци, навремено
ажурирање, со современа
технологија за ризици и
подобрување на
информациите во
секторските планови
Ревидирање на процената
на штети и загуби,
вклучително, на пр.

Сите релевантни
засегнати страни
од секторот

Ревидирање,
ажурирање,
меѓусекторска
соработка,
мапирање на
ризици,
поддршка со
ИТ алатки
Ревидирање,
ажурирање

Средства,
знаење,
експертиза

Ревидирање,
ажурирање

Проект,
експертиза

1

1

Сите релевантни
засегнати страни
од секторот

Сите релевантни
засегнати страни
од секторот

Средства,
знаење,
експертиза
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методологијата, процесот,
итн., како и предлагање
мерки за
„дигитализација“:
користење ИКТ за процена
на штетите и загубите од
непогоди

Група 2
Системи за рано предупредување
Предизвици и ограничувања:
Постојната мрежа на метеоролошки станици е незадоволителна и треба да се надгради со
дополнителна автоматизација. Покрај тоа, има недостиг од експерти и финансиски ресурси
за одржување и водење на оваа мрежа, а, исто така, се јавува проблем со постапките за
набавки, односно, ако не биде добро испланирана, таа може да одземе многу време или пак
да се случи да биде прифатлива само понудата со најниска цена;
Има потреба од MeteoRadar, односно онлајн метеоролошки радарски систем кој обезбедува
податоци во реално време и кој редовно се ажурира;
Исто така, неопходна е и автоматизирана база на податоци, којашто вклучува податоци,
затоа што недостигаат клучни информации, како и експерти за одржување на оваа база на
податоци;
Мониторинг на суши – Потребно е да се утврдат критични точки и прагови за прогласување
различни видови суша, вклучително земјоделска суша, метеоролошка суша, хидролошка
суша, итн. Покрај тоа, потребно е да се утврдат критични точки и прагови за унапредување
на информациите и активностите во земјоделскиот сектор. Потребен е мониторинг на
влагата на почвата, како и користење сателитски податоци согласно политиките на ЕУ;
Неопходен е оперативен план за заштита од поплави заради мапирање, на пр. потребно е
користење на ГИС за сите релевантни природни опасности за земјоделскиот сектор,
вклучително топлотни бранови, студени бранови, суши, поплави, обилни врнежи од дожд.
Немање план во случај на поплави и ерозија и спроведување мерки и активности за
унапредување на системите за рано предупредување и информирање заради намалување
на влијанијата од природните непогоди.
Недостиг на финансиски средства и планови во случај на поплави. Постои потреба од
иницирање на разни проекти за спроведување повеќе активности за унапредување на
системите за рано предупредување и информирање заради намалување на влијанијата од
природните непогоди.

Рангира
ње на
важноста
од 1 до 3
(1голема,
2-средна
и 3-мала)

Активности за
НРК

Кои
институции
треба да
бидат
вклучени?

Што се бара или што е
потребно?

Како ФАО може да
обезбеди
поддршка?

Одржување и
модернизациј
а на
метеоролошка
та мрежа
Климатски
оперативен
систем,

УХМР

Систем за рано
предупредување, ГИС

Донација/AWS/воз
ило

УХМР,
Министерств
о за

Алатки/R-софтвер, ГИС

Обука за R-софтвер
и ГИС
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вклучително
креирање на
софтвер и
хардвер
Мониторинг
на суши,
вклучително
креирање на
мапа на суши
за идна
анализа
Заштита од
поплави,
вклучително и
ерозија,
регулација на
речните
корита
Мапа на
намалување
на ерозијата

Регулација на
речните
корита

земјоделство
, ЦУК, ФАО
УХМР,
Министерств
о за
земјоделство
, ЦУК, ФАО

Процени на суша, ранливост
(алатки, методи),
институционална соработка

Обука/индекси за
суша, сателитски
мониторинг и
податоци/ влага на
почвата и индекс на
вегетација/

Сектор за
стопанисува
ње со води,
општини,
УХМР,

Обука/донации/институциона
лна соработка

Донации, обука.

Министерств
о за
земјоделство
, ЦУК,
општини,
УХМР
ЦУК, ДЗС,
Министерств
о за
земјоделство

Мапа на демографска
ранливост

Проект

Финансиски план

Механизација за
чистење на речните
корита

Група 2
Приправност за одговор
Предизвици и ограничувања:
Има потреба од посеопфатно планирање во однос на приправноста за одговор во
земјоделскиот сектор, особено на општинско ниво. Нема планови, ниту мапи креирани од
општините. Освен тоа, има ограничени човечки ресурси и експертиза во однос на тоа. Исто
така, постои потреба од подобра подготвеност и оперативен план. Меѓу другото, треба да
се изврши надградба и ажурирање на планот за заштита од поплави за ПЈР Македонија,
вклучително, на пример, идентификување на рути за евакуација на добитокот, итн.;
Има потреба од показни вежби за приправност за одговор, конкретно за земјоделскиот
сектор и обуки за зајакнување на капацитетите и знаењето, како и недостиг од финансиски
ресурси, средства и опрема, како што се резерви на семенски материјал, објекти за
складирање храна, вакцинација.
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Рангирање
на
важноста
од 1 до 3

Активности за НРК

Кои институции
треба да бидат
вклучени?

Што се бара или
што е
потребно?

Како ФАО може
да обезбеди
поддршка?

Подобрено планирање и
процена заради
подобрување на
приправноста за
одговор во рамки на
секторот земјоделство

Министерство за
земјоделство;
општини;
Министерство за
локална
самоуправа;
УХМР; јавни и
приватни
субјекти;
универзитети

Материјални
ресурси;
Човечки
ресурси;
Сеопфатно
планирање;
обуки и вежби
во
земјоделството

Градење
капацитети и
обуки за
зголемување на
нивото на
приправност во
земјоделството,
како што се
вежби за
приправност;
Финансирање

Група 3
Добри земјоделски практики и технологии за намалување на опасности
Предизвици и ограничувања:
Неадекватно пренесување на знаење и технологии, вклучително информации за анализа на
трошоци и придобивки;
Збунувачки информации во однос на надлежностите и овластувањата помеѓу
Министерството за земјоделство и Министерството за животна средина од аспект на
стопанисувањето со води;
Застарени техники и технологии, како што се стари системи за наводнување затоа што
некои веќе се користат повеќе од 20 години, а некои се оштетени;
Деградацијата на почвата претставува голем проблем. Климатските промени и урбаниот
развој се дополнителни предизвици. Населението во руралните подрачја старее;
Неадекватни сорти (на пр. отпорни на суша);
Развој на одгледувањето на добиток/производство на добиток;
Навремено спроведување агро-технички мерки;
Превенција на болести и штетници;
Недоволно нанесување на органски ѓубрива;
Традиција наспроти иновација;
Сентиментална стратегија на пазарен пристап (поранешни Југословенски простори)
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Рангирање
на
важноста
од 1 до 3

Активности за НРК

Кои
институции
треба да
бидат
вклучени?

Што се бара или
што е потребно?

Како ФАО може
да обезбеди
поддршка?

1

Зајакнување на
капацитетите на
советниците/службите за
развој на земјоделството и
подобра соработка од
научен и истражувачки
аспект (обука на обучувачи,
проекти што се фокусираат
на соработка на научнициистражувачи, советници и
земјоделци)
Намалување на
деградацијата на почвата

Министерство
за
земјоделство

Политичка волја

Поддршка и
лобирање

Надлежни
државни
институции и
истражувачки
институти
Државни
институции,
вклучително
Министерство
за
земјоделство
и
Министерство
за животна
средина

Обезбедување
средства

Техничка
поддршка и
обука

Реконструкција и
снабдување со опрема,
вклучително земјоделски
капацитети и опрема за
наводнување и техники,
како и збир од добри
практики и технологии за
НРК во земјоделството

Надлежни
државни
институции и
истражувачки
институти

Обезбедување
средства

Пристап ориентиран кон
истражувачка и развојна
стратегија за добри
практики и технологии за
НРК во земјоделството

Министерство
за
земјоделство

Формирање на тело за
мониторинг за
идентификација, избор и
проверка на добри
практики и технологии за
намалување на ризиците
од катастрофи во
земјоделството

ФАО

Формирање на
оддел за
истражување и
развој во рамки
на
Министерството
за земјоделство
Наоѓање
експерти и
нивно
здружување во
тим

2

3

Намалување на
преклопувањата во
надлежностите во однос на
стопанисувањето со води

Формирање
работна група
за решавање
проблеми во
однос на
преклопувања
во полињата на
работа

Лобирање

Отворање на
канцеларија на
ФАО во ПЈР
Македонија
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