
Динарската верига е подрачје на југо-источна Европа со површина од околу 100 000 км2 на 
крајбрежната линија, кое го опфаќа целото подрачје према Јадранското Море, од грдот Трст 
( Италија) до Тирана (Албанија). Вклучува делови од Италија, Словенија, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Срвија, Црна Гора и Албанија.

WWF во почетоткот на 2011 година го започна проектот “Парковите на Динарската Верига“ 
за цел создавање на сојуз на паркови на природата и национални паркови на регионот на 
Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово*, Македонија, Словенија и Србија. 
Проектот е со траење од три години и е финансиран од Министерството за надворешни работи 
на Норвешка и MAVA Foundation

Регионална платорма на заштитените подрачја
Прва и основна цел на овој проект е создавање на платформа на заштитените подрчја преку 
поврзување на сите паркови во подрачјето на Динарската верига. Предвидените петтодневни 
конференции на парковите, кои ќе се оддржат на крајот на секое проектна година, ќе им 
помогнат на управителите и повисоките службеници на поедините паркови да се запознаат со 
своите колеги во регионот, размена на планови за управување и примери за добра пракса како 
и потенцијално планирање на соработката. 

Во план се и студиски патувања  од еден во друг крај на регионот, со што вработените во 
парковите ќе имаат подобар увид во состојбата на другите паркови во регионот. Проектниот 
тим ќе им пружит техничка поддршка на оние паркови кои ќе се одлучат за заеднички 
проект со другите паркови од регионот, а администрацијата на проектот ќе послужи како врска 
на сите паркови во мрежата. Најзначајните вредности на парковите и заштитените подрачја во 
мрежата ќе бидат истакнати на промотивни материјали и на веб страна припремена за подобра 
промоција на Парковите од Динараската верига.  

Парковите на  
Динараската верига
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* Именувањето е без предрасуди на позицијата или статусот и е во склад со UNSCR 1244/99 и мислењето 
на Mеѓународниот суд за правда за Декларацијата за независност на Косово

Цел 
Оддржување и 
зајакнување на 
политиката волја и 
соработка помеѓу земјите 
од Динарската верига 
 

ТеРиТоРија 
Парковите од Динарската 
верига ја опфаќаат 
територијата на Албанија, 
Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Хрватска, 
Косово*, Мекдонија, 
Словенија и Србија 
 

75 ПаРкови 
Парковите на Динарската 
верига ќе содржат 75 
национални паркови и 
паркови на природата  од  
вкупно осум земји 
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Учесници ќе бидат 
опфатени со проектните 
активности



Печатено во рамките на проектот 
“Паркови на Динарската верига“ кој го 
спроведува WWf медитерански програм, 
а го финансира министерството за 
надворешни работи на Норвешка и Mava 
foundation. Дозволено е размножување на 
овај текст под услов да се наведе изворот. 
Печатено на еколошка прифатлива 
хартија. www.panda.org
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Зошто сме овде:
Да го спречиме уништувањето на природната околина и да изградиме 
иднина во која луѓето ќе живеат во храмонија со природата .

Зошто сме овде

www.croatia.panda.org

Да го спречиме уништувањето на природната околина и да изградиме 
иднина во која луѓето ќе живеат во храмонија со природата.

ПаРковиТе на ДинаРаскаТа веРига

изградба на капацитетот на мрежата на паркови
Националните паркови и парковите на природа во сите земји на Динарската верига дури и сите 
паркови, зависат од државното финансирање. Заради тоа со овој проект ќе бидат оддржани 
повеќе работилници за изградба на капацитети.

Заради тоа што сите земји кои учествуваат во проектот, ако не се членки, тогаш се на прагот 
да станат членки на Европската Унија (ЕУ), ќе организираме голем број на работилници и 
студиски патувања за Натура 2000 и улога и начин на управување со заштитените 
подрчја во ЕУ.

Земјите на Динарската верига уште сега се туристичка атракција со својата убавина, геогравска 
положба и биолошкиот диверзитет. Сепак, Парковите на Динарската Верига, се очекува да 
постанат уште еден магнет за туроператорите. На вработените во заштитените подрачја ќе им 
овозможиме да се запознат со Европска Повелба за оддржлив туризам  Еуропарк федерацијата, 
како и практичната примена во нашиот регион. Ќе се организираат работилници за 
вработените во туристичките агенции, ќе се организираат и неколку студиски патувања на кои 
не само туристичките работници туку и новинарите во регион ќе дознаат повеќе за убавината 
на парковите и нивната биолошка разновидност.

Низ проектните активности, вработените во заштитените подрачја ќе имаат можност да се 
запознаат со работата на EUROPARC федерацијата, со искуството и стручноста на вработените 
во заштитените подрачја во Европа, како и нивните пристапо и сознанија од областа на 
управување со заштитените подрачја.

Парковите на Динарската верига како бренд
Со своите природни и културни вредности, Динарската верига воопшто не заостанува за 
Карпатите, Алпите или било кои други познати светски еко региони. Веќе кога се создава 
мрежа на парковите на Динарската верига, зошто да не се створи и бренд кој би го ставил 
нашиот регион рамо до рамо со најпознатите светски дестинации? 
 Со помош на веб страна, брошури и разни комуникациски помагала дури и со голема 
рекламна кампања. ќе настојуваме да се направи бренд од Парковите на Динарската верига 
кој во регионот но и пошироко да биде препознатлив до 2015 година. Ќе развиеме соработка 
со соодветните министерства и туристичките агенции со цел да се пронајде начин како да 
најдобро да се промовира бреднот Паркови на Динарската верига.

Проектот е фиНаНсираН оД 
миНистерството за НаДворешНи 
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За повеќе информации:
 
www.discoverdinarides.com

WWF Медитерански
програм:

Директор на проектот
Dr. sc. Deni Porej
Tel. +381 63 1052 050
dporej@wwvmedpo.org 

Проектен менаџер
Leon Kebe
Tel. + 385 91 1753 081
lkebe@wwfmedpo.org

Изградба на капацитетот
Andrea Štefan
Tel. +385 91 1753 080
astefan@wwfmedpo.org 

Комуникација
Petra Boić Petrač
Tel. +385 91 2905 976
ppetrac@wwfmedpo.org

Асистент на проектот
Ivana Korn Varga
Tel. + 385 99 6773 619
ikorn@wwfmedpo.org
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Изградба на 
капацитети:

1. улога на заштитените 
подрачја

2. локален развој и 
соработка со приветен 
сектор

3. климатски промени

4. одржлив туризам 

Бренд:

1. веб страница

2. медиумска кампања

3. пибликации

4. рекламна кампања

5. соработка со 
туроператори


