
ИНДЕКСИРАЊЕ 
ПРОЦЕНКА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВКЛУЧЕНОСТА
НА ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО УПРАВУВАЊЕТО
СО ЗАШТИТЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

Паркови Динариди - мрежата на заштитени подрачја на Динаридите беше основана кон 
крајот на 2014-та година, со седиште во Подгорица, врз основа на политичкиот договор 
кои го постигнаа 8 земји од Динарската верига - Big Win II. Организацијата е посветена на 
подобрувањето на природните и културните вредности на заштитените подрачја на Динаридите, 
нивната промоција, поддршка и регионално поврзување преку примена на принципите на 
добро управување и одржлив развој.

Во соработка со регионалните партнери, Паркови Динариди започнаа голем број клучни 
иницијативи со цел да се зајакне изградбата на партнерства меѓу заштитените подрачја и 
претставниците на локалните заедници кои се засноваат на принципите на одговорност, 
транспарентност и активно учество на локалните актери. Овие активности имаат за цел да 
постигнат:

Подобрување на нивото на соработка помеѓу 
заштитените подрачја и локалните заедници во 
земјите од Динарската верига;

Воспоставување на трајни структури/механизми за 
комуникација и подобрување на функционалноста 
на веѓе постоечката соработка помеѓу државните 
институции, граѓанското општество и приватниот 
сектор во заштитеното подрачје;

Поттикнување на проактивен пристап во 
заштитените подрачја преку вклучување на 
претставниците на локалните заедници во 
процесите на донесување одлуки (планирање, 
спроведување, следење и евалуација на политиките 
кои влијаат врз управувањето со заштитените 
подрачја).

ВИСОКИОТ СТЕПЕН НА ИНТЕРАКЦИЈА, 
СОРАБОТКАТА И ЧУВСТВОТО НА 
ЗАЕДНИШТВО ПОМЕЃУ ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА И ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
СЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБРОТО 
УПРАВУВАЊЕ СО ПАРКОВИТЕ И 
ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ 
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ. ОНИЕ КОИ 
УПРАВУВААТ СО ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА, СО ПОДДРШКА НА 
ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ И 
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЕФИКАСНО ГИ ИСПОЛНУВААТ 
СВОИТЕ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
ЗАШТИТА НА БИОЛОШКАТА 
РАЗНОВИДНОСТ, ЗАЧУВУВАЊЕ 
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 
ТРАДИЦИЈАТА, КАКО И ПОДОБРУВАЊЕ 
И ВРЕДНУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ, 
ДУХОВНИТЕ, ЕСТЕТСКИТЕ, 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ, РЕКРЕАТИВНИТЕ, 
ТУРИСТИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ 
ВРЕДНОСТИ НА ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА.



ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПРОЦЕНКА И 
ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ВКЛУЧЕНОСТА 
НА ЛОКАЛНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ ВО 
УПРАВУВАЊЕТО 

СО ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА

На членките на Паркови Динариди - мрежа на 
заштитени подрачја на Динаридите им се достапни 
следниве инструменти:

I) Одредување на индексот на вклученост на локалната 
заедница во управувањето со заштитените подрачја и 
изготвување на Планот за градење капацитети преку 
процесот на ИНДЕКСИРАЊЕ

II) Пружање поддршка на заштитените подрачја за 
подобрување на индексот на вклученост на локалните 
заедници во управувањето со заштитените подрачја преку 

II.1 Програма за доделување грантови за заштитени подрачја и 
II.2 Регионален образовен проект  ,,Мрежа на училишта во 
заштитените подрачја”.

ИНДЕКСИРАЊЕ:
Проценка на вклученоста на локалната заедница во 
управувањето со заштитените подрачја и изготвување 
на План за градење капацитети

ИНДЕКСИРАЊЕТО беше развиено како единствен инструмент за мерење и подобрување на 
вклученоста на локалната заедница во управувањето со заштитените подрачја. Методологијата 
се заснова на собирање на информации за тоа како заштитените подрачја и претставниците на 
локалните заедници ја оценуваат постоечката меѓусебна соработка, а врз основа на добиените 
резултати се изготвуваат препораки и се раѓаат нови иницијативи.

Приоритетните области во кои се следи комуникацијата и соработката помеѓу клучните актери се:

Паркови Динариди, во соработка со заинтересираните заштитени подрачја, организираат 
еднодневна работилница со цел да спроведе истражување преку непосредна комуникација 
со оние кои управуваат и локалните жители на терен. Во истражувањето се користат два 
структурирани прашалници: еден, наменет за претставниците на заштитените подрачја, и другиот, 
за претставниците на локалната заедница. Врз основа на добиените одговори од страна на 
испитаниците и според претходно утврдените критериуми за оценување на нивото на ангажирање 
на заедницата, се утврдува Индексот на вклученост. Освен овој квантитативен показател, со 
индексирањето, исто така, се собираат податоци преку интервјуа со оние кои управуваат и 
преку насочена (водена) расправа со претставниците на локалната заедница. Врз основа на 
вака собраните квантитативни и квалитативни податоци се подготвува анализа со препораки за 
подобрување на капацитетите на оние кои управуваат, како и на локалните заедници и процеси, 
кои ѓе доведат до нивна подобра соработка - План за градење капацитети.

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ И
ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ОДЛУЧУВАЊЕТО

ПЛАНИРАЊЕ НА
УПРАВУВАЊЕТО 

КОМУНИКАЦИЈА ВО 
ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
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ЕДНАКВИ ПРАВА
И МОЖНОСТИ



МНОГУ ФАКТОРИ ВЛИЈААТ ВРЗ ОДНОСОТ МЕЃУ ОНИЕ КОИ УПРАВУВААТ И 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА: ОД ЕДНА СТРАНА, СТАНУВА ЗБОР ЗА 
НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ И СТЕПЕНОТ НА ОТВОРЕНОСТ НА УПРАВАТА, А ОД ДРУГА, 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ЧОВЕЧКИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ. ПОДЕДНАКВО ВАЖНИ СЕ ПРОАКТИВНИОТ 
СТАВ И ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА, ШТО 
ПОВТОРНО ЗАВИСИ ОД СТЕПЕНОТ НА НИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМИРАНОСТ, 
ГРАЃАНСКА СВЕСТ, ЕКОНОМСКИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ. НА КРАЈОТ, ОВОЈ ОДНОС 
Е УСЛОВЕН ОД ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА И ЕКОНОМСКАТА СИТУАЦИЈА ВО 
ОПКРУЖУВАЊЕТО. СИТЕ ГОРЕНАВЕДЕНИ АСПЕКТИ СЕ ЗЕМЕНИ ПРЕДВИД ПРИ 
ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ.

ИАКО ИНДЕКСОТ 
НА ВКЛУЧЕНОСТ Е 
ЕДЕН ОД ГЛАВНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ОД 
ПРОЦЕСОТ НА 
ИНДЕКСИРАЊЕ, 
ЦЕЛТА НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО НЕ Е 
ВО РАНГИРАЊЕТО НА 
ПОДРАЧЈА ПО ЗЕМЈИ 
ИЛИ ОБЛАСТИ - ТУКУ 
ВО ИЗНАОЃАЊЕТО 
НА ШТО Е МОЖНО 
ПОСЕОПФАТНА, 
КВАНТИТАТИВНО-
КВАЛИТАТИВНА 
СЛИКА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ 
И ГРУПИТЕ НА 
ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА ВО 
ДИНАРСКАТА ВЕРИГА 
И ЛОКАЛНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА 
СОРАБОТКА И РАЗВОЈ.

Првиот циклус на ИНДЕКСИРАЊЕТО - проценката на 
вклученоста на локалните заедници беше организиран во 
2017-2018 година во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Хрватска, Косово *, Македонија, Словенија и Србија. 
Работилниците беа организирани во 66 заштитени подрачја, 
во повеѓето од членките на мрежата на Паркови Динариди. 
Учествуваа вкупно 930 лица, од кои 290 или 31,20% жени.

Врз основа на добиените резултати, експертскиот тим изработи 
План за градење капацитети за понатамошно вклучување на 
заедниците во областа на Динарската верига, што беше основа 
за воспоставување на Програмата за доделување грантови за 
заштитени подрачја и Регионалната образовна програма ,,Мрежа 
на училишта во заштитените подрачја”.

ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ГРАНТОВИ ЗА ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА ПРИ ПАРКОВИ 
ДИНАРИДИ
 
Со цел да се придонесе за зголемување на степенот на 
вклученост на локалната заедница во управувањето со 
заштитените подрачја преку зајакнување на партнерствата на 
локално и регионално ниво, Паркови Динариди во 2018 година 

започнаа со спроведувањето на првата Програма за доделување на грантови за заштитените 
подрачја, во рамките на која беа одобрени десет локални и регионални иницијативи.

Одобрените проекти се спроведуваат во седум земји од Динарскиот регион, каде што се 
воспоставуваат нови партнерства меѓу повеѓе од триесет заштитени подрачја, регионални и 
локални институции и организации, приватни компании и локални производители. Носители 
на проектот се: ЈУ Зелен прстен, ЈУ за заштита на природата Меѓимурска природа и Паркот 
на природата Жумберак - Самоборско горје од Хрватска, Националниот парк Маврово од 
Македонија, Регионалниот парк Козјанско и Краински парк Тиволи од Словенија, Паркот на 
природата Тиквара од Србија, Националниот парк Шебеник - Јабланица од Албанија, Паркот на 
природата Блидиње од Босна и Херцеговина, како и Паркот на природата Пива од Црна Гора.

Ширум целиот регион се спроведуваат разни активности за вклучување на локалното население 
во процесите на донесување одлуки за општествениот и економскиот развој и заштитата на 
природните и културните вредности на паркот: подготовка на водич за вклучување на јавноста и 
формирање на локални форуми, воспоставување на мобилни единици со цел да се информираат 



Регионалнa образовна програма 
,,Mрежа на училишта
во заштитените подрачја”
Резултатите од првиот циклус на ИНДЕКСИРАЊЕ покажаа 
дека образованието во заштитените подрачја е препознаено 
како важна компонента на работењето, како од страна на 
оние кои управуваат, така и од страна на локалната заедница. 
Така, Паркови Динариди и Светскиот фонд за природа 
започнаа регионален образовен проект ,, Мрежа на училишта 
во заштитените подрачја”. Проектот се спроведува во шест 
заштитени подрачја, членки на Паркови Динариди.

Целта на овој проект е да се зајакне соработката меѓу локалните 
училишта и заштитените подрачја преку вклучување на 
наставниците во изготвувањето и промовирањето на образовни 
програми за заштитените подрачја, кои со текот на времето ѓе 
придонесат за подобро разбирање на важноста на заштитата на 
природата кај младите луѓе, како и за нивно активно учество во 
оваа сфера. Секое од шесте заштитени подрачја кои се вклучени 
во проектот е застапено од тим од претставници на управувачките 
структури кои се задолжени за образовни програми и од двајца 
наставници. Преку воспоставување на мрежа на училишта, ѓе им 
овозможи на поголем број локални училишта да земат активно 
учество во планирањето и спроведувањето на образовните 
програми во заштитеното подрачје, како и понатамошен развој на 
регионалните образовни програми.

Вклучените заштитени подрачја се: Посебниот резерват 
на природата ,,Обедска бара”, Паркот на природата ,,Стара 
Планина”, ОУ ,,Душан Вукасовиѓ Диоген”, Купиново и ОУ 
,,Вук Караџиѓ”, Пирот (Србија), потоа заштитените подрачја 
Кантон Сараево, Парк на природата ,,Хутово блато”, ЈУ,, Друга 
основна школа”, Илиџа/Храсница и ,,Колеџ уједињеног свијета”, 
Мостар (Босна и Херцеговина); Националниот парк ,,Ловѓен”, 
Националниот парк ,,Скадарско Езеро”, ОУ ,,Милан Вукотиѓ”, 
Голубовци и ОУ ,,Његош” ,Цетиње “ (Црна Гора).

локалните жители од оддалечените и непристапните делови за активностите во паркот, отстапување и 
опремување на просториите на паркот за локалните производители - со цел да се подобрат условите 
за производство и заеднички пласман, поврзување на понудата на  семејните фарми и претпријатија за 
откуп, обука на локалните планински водичи, итн. 

Од особено значење е тоа што во проектите се вклучени социјално најранливите членови на 
заедницата: младите, сиромашните, старите лица, жените и националните малцинства. На овој начин се 
придонесува за зголемување на степеност на вклученост на локалната заедница во сите приоритетни 
области, од донесувањето на одлуки и образованието па сѓ до економскиот развој и  еднаквите права и 
можности за сите членови на заедницата и вработените во парковите.

ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ!

Вториот циклус на 
ИНДЕКСИРАЊЕ ќе се 
организира во периодот од 
март до јули 2019 година.

Ако сакате Вашето заштитено 
подрачје да биде препознаено 
како членка на мрежата 
Паркови Динариди кои се 
грижат за локалната заедница, 
ве молиме контактирајте не:

Паркови Динариди – мрежа 
на заштитени подрачја на 
Динаридите 

Тел: +382 20 671 668
Email: info@parksdinarides.org
http://www.parksdinarides.org

Оваа активност се спроведува во рамките на партнерскиот проект “Заштитени подрачја за природата и луѓето”, со кој раководи проектот Адриа при
Светскиот фонд за природа, а финансиран е од Шведската агенција за меѓународен развој.

Švedska

Sverige


