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Апстракт
Руралниот туризам е концепт на туризам во селските домаќинства, кој се темели на
користење на руралниот простор во контекст на туристички понуди. Надвор е од урбаните
населби. Руралниот туризам подразбира поттикнување на развојот на нови туристички
дестинации на континентот. Се одвива во селските стопанства чија егзистенција се темели
на земјоделството, а вишокот од своите производи го пласираат низ новиот продажен
канал – туризам.

Клучни зборови: рурален туризам, етнографски вредности, Југозападен плански
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Abstract
Rural tourism is a concept of tourism in rural households, which are based on the use of
rural space in the context of tourist offers. It is beyond the urban areas. Rural tourism involves
encouraging the development of new tourist destinations on the continent. Part of a continental
tourism. It takes place in rural economies whose livelihoods are based on agriculture, and the
excess

of

its

products

marketed

through

a

new

sales

channel

-

tourism.

Keywords: rural tourism, ethnographic values, Southwest Region
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Вовед
Руралниот туризам како алтернативен туризам, е во состојба во поголем степен
да ги задоволи потребите на современиот човек, кои урбаната средина не е во можност
да ги задоволи. За да се појасни какви можат да бидат тие незадоволени потреби да се
даде одговор на прашањето на што се должи интересот за побарувачка на овој вид
туризам, неопходно е да се анализира што се содржи руралниот туризам.
Зголемениот развој на туризмот во светски рамки е поврзан со потенцијалниот
развој на руралниот туризам. Toj е една од неколкуте активности кои можат да понудат
решение за социјалните проблеми во руралните средини, особено проблемот со високата
стапка на невработеност.
Покрај тоа, има и други фактори кои го пренасочуваат фокусот кон руралниот
туризам како:
-

зголемениот интерес кон културното наследство

-

подигањето на нивото на еколошката свест.

и

Како резултат на наведеното, во развиените земји се појавува нов вид на туризам
насочен кон посета на руралните средини. Во вака создадени услови, предизвик е да се
промовира руралниот туризам како примарен туристички производ кој би го проширил
туризмот и неговите социо- економски придобивки за руралните средини.
Туризмот е во нераскинлива врска со патувањето, кое за луѓето претставува основа
на нивното постоење. Совладувањето на просторот е старо колку и човековата историја,
бидејќи исконска и фундаментална потреба на луѓето е да го прошируваат просторот во
кој живеат.1 Патувањата биле најпрво од егзистенционална природа, а потоа поради други
причини како: воени походи, трговија, спортски настани- Олимпијадите, забавни
приредби- амфитеатрите, здравствени – користење на бањите од страна на римјаните,
религиозни цели, научни откритија, едукативни и културни – Гранд Тур и др., па сѐ до
првото организирано туристичко патување од страна на Томас Кук во 1841 г. Појавата на
1

Мариноски, Н. „Туристички агенции“, ФТУ, Охрид, 2005, стр.14
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туризмот е поврзана со основните потреби на луѓето кои патувале, а тоа се преноќувањето
и исхраната.2
Vanhove како и Theobalt, дефинициите за суштината на туризмот ги дели на два
вида: концептуални и технички3. Според Burkart и Medlik, концептуалните дефиниции го
опфаќаат предметот во целост, ја откриваат внатрешната содржина на туризмот, ги
изразуваат својствата и односите на туризмот и помагаат да се оддели туризмот од
блиските од него појави4. Друга пример за вакви дефиниции е на Mathieson и Wall, според
кои „Туризмот е привремено движење на луѓето надвор од своето постојано место на
живеење и место на работа и ги опфаќа дејствата кои ги вршат за време на нивниот
престој, како и објектите кои се изградени за задоволување на нивните потреби“5.
Државниот завод за статистика на Република Македонија го дефинира туристот
како „Секое лице кое привремено престојува во место надвор од местото на своето
постојано живеење и преноќева барем една ноќ во угостителски или друг објект за
сместување“6. Според Славејков и Најденов во основата на туризмот постојат два
подсистеми: субјект и објект. Субјект на туризмот се учесниците во туристичкото
патување кои што ги задоволуваат своите туристички потреби преку добивањето на
специфични туристички услуги, а објект на туризмот е сѐ што може да биде цел на
туристичката посета. Овие автори ги прикажуваат дефинициите за туризам според
рускиот закон за туристичка дејност од 1996 г., „Туризмот е привремено патување на
руските државјани, странци и лица без државјанство надвор од нивното постојано место на
живеење поради здравствени, културни, професионално -деловни, спортски, религиозни и
други цели без да вршат платена должност во местото на привремен престој“. Според
бугарскиот закон за туризам од 2002 г., „Туризмот е севкупност од специфични стопански
дејности, патувања, учество во културни манифестации, форуми и други, престој во
туристички објекти, создавање понуда, реализација и употреба на стоки и услуги кои го
Стамов, С., Алексиева, Й., “Хотелиерство”, Кота, Пловдив, 2006г., стр.5
Vanhove, N., “The economics of tourism destinations”, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2005, (pdf), p.1
4
Burkart, A.J., Medlik, S., “Tourism: past, present and future”, Heinemann, London, 1981, превземено од Theobalt,
F.W., ed.“Globaltourism”, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2005, (pdf), p.11
5
Jafari, J., “Annals of Tourism Research” V (Special
Number, October/December) 8,1977 и Mathieson,
A.,Wall, G., “Tourism: economic, physical and social impacts”, Longman Group Limited, London, 1982
превземено од Theobalt, F.W.,ed.“Global tourism”, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2005, (pdf), p.11
6
“Туризам воРепублика Македонија, 2005-2009”, ДЗС, Скопје, 2010 (pdf), стр.6
2
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формираат туристичкиот производ“7. Во сите погоре наведени дефиниции за туризмот
задолжително се посочува дека тој е поврзан со „патување на луѓето надвор од нивното
постојано место на живеење“.
Towner, почетоците на руралниот туризам во Европа ги поврзува со користењето на
руралната средина како место за рекреација од страна на европската „елита“ во ХVII и
ХVIII век8. Познатиот англиски поет William Wordsworth ја популаризирал рекреацијата во
руралните средини со издавањето на водич за Lake District 9 во 1810 г. Во алпскиот простор
почетоците на руралниот туризам се поврзуваат со XIX век и алпското планинарење,
качување и рекреација10. Во 1863 г., Томас Кук раководи со првото организирано патување
до руралните средини на Швајцарија, кое го поставува почетокот на брзиот пораст на
туристичката гранка во таа област, базиран на востановување на здравјето и планинските
спортови11. Ружиќ, развојот на руралниот туризам во Германија го поврзува со 1873 г.,
кога е воведен платениот одмор за државните службеници, а потоа во 1914 г., кога за сите
чиновници туризмот станал составен дел од нивниот живот, а се одвивал во евтино
сместување во мали хотели или соби во села во близина на градовите и на фарми 12.
Винските патишта започнуваат да се развиваат и да ја збогатуваат понудата на руралниот
туризам во Германија од 1920 година13. Во Норвешка почетоците на руралниот туризам
датираат од 1870 г., кога европската „елита“ ги открива норвешките фјордови и долини14.
Sharpley, почетоците на руралниот туризам во САД ги поврзува со отворањето на
националниот парк Yellowstone во 1872 година39. Gartner, ги посочува сликите на Хенри
Форд со Американските претседатели, на пикник во рурална Америка (се наоѓаат во

Славейков, П., Найденов, К., „Икономиканатуризъма“, СУ, София, 2009, стр.10
Towner, J.,“Anhistorical geography of recreation and tourismin the western world 1540–1940”, John Wiley
& Sons, Chichester, 1996 превземено од Roberts, D., Hall, D., “Rural tourism and recreation: principles to
practice”,CABI Publishing,UK, 2001, p.3 (pdf)
9
Curry, N.,“Countryside recreation, access and land use planning”, E&FN Spon, London, 2005, p.2 (pdf)
10
Тодоровић, М., Штетић, С., “Рурални туризам”, Географски факултет, Београд, 2009, стр.55
11
Алексиева, Й., Стамов,С., “Специялизирани видове туризъм– Селски туризъм”, Кота, Стара Загора,
2005, стр.3
12
Ružič, P., “Ruralni turizam“, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč,Pula, 2005, str.13
13
Hall, M., Sharples, L., Cambourne, B.,Macionis, N., Mitchell, R., Johnson, G., ed., “Wine tourism around the
world: development, management and markets”, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2000, p.2 (pdf)
14
Haugen, M., Vik, J., “Farmersн asentrepreneurs: the case off arm-base tourism ”International Journal of
Enterpreneurship and small business, V.6,N.3, p.321-336, 2006, (pdf)
7
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музејот на Хенри Форд, Дурбан, Мичиген) како доказ за постоење на руралниот туризам
во раните 1900-ти15.
Понудата на руралниот туристички производ (основните туристички услуги
сместување и исхрана умешно комбинирани со дополнителните услуги 16), на почетокот
била стихијна и неорганизирана, но постепено се зголемувала. Во таа рана етапа од
развивањето на руралниот туризам, престојот бил првенствено во куќите на роднини и
пријатели. Понудените активности за време на одморот биле ограничени на помагање на
домаќините во секојдневните селско-стопански работи и прошетки на чист воздух. За
време на 60-тите години на минатиот век, руралниот туризам во Западна Европа бил
синоним на „евтин туризам“. Тој бил примамлива алтернатива од финансиски аспект, за
туристи со релативно низок доход кои немале финансиска можност да ги покријат
трошоците за одмор во топлите средоземноморски туристички дестинации17. Развивањето
на руралниот туризам во 70- тите години се карактеризира со промени во туристичката
побарувачка, како резултат на новите очекувања на туристите за „посовршена“
организација на одморот. Зголемувањето на слободното време и повисоките приходи на
вработените од Западна Европа води до утврдување на индивидуализмот како основен
фактор, во формирањето на туристичката побарувачка. Оваа тенденција и противречи на
филозофијата на масовниот туризам. Сепак, разликата помеѓу интересите на понудата и
побарувачката за туристичкиот производ не е толку голема како што изгледа на прв
поглед. Од една страна се зголемува желбата на туристот сам да управува со своето
патување, да изнајмува коли под наем, изработува индивидуален распоред, но од друга
страна тој сеуште е дел од масовниот туризам бидејќи ги посетува главно масовно
посетените туристички дестинации, ги користи услугите на различни туристички
посредници

и

изградената

туристичка

инфраструктура.

Независно

од

тоа,

зголемувањето на ииндивидуализмот го засилува психолошко- емоционалното
доживување на туристот и води до фактичкото оформување на две категории туристи.

Gartner, W., “Rural tourism development in the United States: a short history, a problematic future”, 9th Joint
Conference on food, agri culture and the environment, Conegliano, 2004 (pdf)
16
Попйорданов, Л., Генова, Л., Стоянов, Я., “Алтернативният туризъмв България – перспективен семеен
бизнес”, БААТ, София, 2003, стр.26
17
Попова, Н., “Същности особености на организацията на селския туризъм”, Годишник на СУ, Геологогеографски факултет, КнигаII, том 88, София, 1997, стр.351-367
15
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Да се разберат главните карактеристики на овие две категории туристи е појдовна
точка при планирањето и разработувањето на руралниот туристички производ.
Долго време никој не ја разгледувал руралната средина како носител на
туристички потенцијал. Недостатокот на значителен број посакувани туристи кои би
престојувале во рурална средина, ги ограничило руралните средини како селско
стопански пространства надвор од доменот на туризмот. Натрупаниот стрес и
пренатоварената градска средина им даваат можност на луѓето да направат споредба
помеѓу сивото секојдневие и престојот во автентична рурална средина, потребата за
свежа и еколошки чиста храна, пријатни контакти со локалното население,
доближување до природни убавини, селската градина, двор, а со желба и до селскиот
труд. Овој алтернативен вид туризам18 е предизвикан од:
 заситеност

од

туристичка

понуда

со

стандардни

традиционални

туристички производи кои не внесуваат разнообразие во одморот на
туристот;
 Еколошко и морално уништување на туристичките ресурси; и
 Претераната динамизација и компјутеризација на градската средина.
Руралниот туризам се одвива во средина која е релативно незагадена, спокојна и
населена од страна на традиционални заедници, задоволувајќи повеќе потреби19:


Потребата да се „избега“ со цел намалување на тензична состојба,
придружено со активно или пасивно учество во различни туристички
активности.



Потреба од одржување и обновување на здравјето.



Потреба од припаѓање и љубов.



Потреба од знаење, учење и едукација.



Потреба поврзана со желбата да се посетат роднини и пријатели.

Добрева, С., ед., “Село и туризъм”, Институт по социология при БАН, Аля, София, 2007, стр.85
Gogonea,R.,Hapenciuc,C.,Dragan,I.,“The link between local and global management in the rural tourism”, The
Annals of the"Ştefancel Mare" University Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public
Administration Volume 9, No.1(9), 2009, (pdf)
18
19
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Потреба од убаво и ново итн.

ГЛАВА ПРВА
1. Основни карактеристики на предметот на истражување
Предмет на истражување на овој труд е туризмот кој го презентира руралниот
живот, уметноста, културата и наследството на руралните средини, со посебен акцент на
етнографските вредности како и неговиот развој. Ваквиот вид туризам (рурален туризам)
овозможува интеракција меѓу туристите и локалното население, како и збогатување на
туристичкото искуство. Во основа, руралниот туризам е активност која се одвива надвор
од урбаните средини. Како таква, таа претставува комплексна област и во неа може да
бидат вклучените: земјоделски туризам, фармерски туризам, природен туризам,
авантуристички туризам, еко- туризам и др.
Спротивно на конвенционалниот, руралниот туризам има одредени специфични
карактеристики. Ориентиран е кон искуство, локациите се малку населени и е во претежно
природна средина, се поклопува со сезонски и локални настани и е базиран на зачувување
на културата, наследството и традициите. Неговиот развој е тесно поврзан со социјалните
и природните фактори, а за успешен менаџмент треба да има разбирање за суштината на
руралното општество.
За реализацијата на целите кои ги поставив при конципирањето на овој труд, чиј
предмет на истражување е недоволно обработен во нашата земја користени се неколку
методи: дескриптивен, индуктивен, историски и квалитативни методи. Во разработката на
трудот е користена соодветна литература од познати автори и институции од областа на
туризмот и руралниот туризам. Треба да биде потенцирано дека појавите за кои нема
официјални информации, ако и се важни за согледување на состојбите и тенденциите во
областа на руралниот туризам е користен компаративниот метод. Преку споредување на
податоците, овој метод овозможува да се добијат посликовити претстави за предметот и
целите на нашето истражување. Користен е Интернетот како медиум кој содржи голем
број на примарни и секундарни податоци. Исто така, добиени се примарни податоци
непосредно од институциите кои се занимаваат со оваа проблематика.
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Придонесите на овој труд се неколку. Прво, темата која се разработува не е
доволно проучена од авторите од областа на туризмот во Република Македонија. Исто
така со направената анкета на домашни и странски испитаници, ќе се добие слика за
тоа како треба да се развива во иднина руралниот туризам до југозападниот регион.
Предмет на обработка на овој магистерски труд ќе биде анализа на етнографските
вредности како фактор за развој на руралниот туризам во југозападниот плански регион
(тоа би биле Охрид, Струга, Кичево, Македонски Брод, Кичево, Вевчани, Дебар, Дебарца).
При обработката на овој магистерски труд ќе направам споредбена анализа како и анкета.
1.1.Дефинирање на рурален туризам
Руралниот туризам е концепт на туризам во селските домаќинства, кој се темели на
користење на руралниот простор во контекст на туристички понуди. Надвор е од урбаните
населби и нема масовен облик. Руралниот туризам подразбира поттикнување на развојот
на нови туристички дестинации на континентот. Се одвива во селските стопанства чија
егзистенција се темели на земјоделството, а вишокот од своите производи го пласираат низ
новиот продажен канал – туризам.
Република Македонија располага со богат фонд на автентични, културни, природни
и традиционални ресурси и производи кои согласно глобалниот тренд во последните
децении во руралниот туризам нудат сериозни можности за развој на оваа гранка.
За да биде објаснет поимот „рурален туризам“, како еден од видовите туризам,
најпрво треба да биде дефиниран поимот туризам. Многу автори сметаат дека поради
својата комплексна природа, овој поим создава потешкотии при неговото дефинирање.
Неговиот развој го условува да биде користен во врска со различни активности, да биде
присутен во скоро сите земји во светот, одомаќен кај народите, во нивните јазици и може
да се сретне скоро во сите речници.20 Во контекст на оваа констатација, „Туризмот
претставува патување заради одмор, забава, лекување и разгледување на знаменитости“.21

Мариноски, Н., „Основи на туристичка теорија и практика“, ФТУ, Охрид, 2008, стр.39
Муќиновиќ, Љ., „Современ лексикон на странски зборови и изрази“, Наша книга, Скопје, 1990 г.,
стр.602
20
21
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Руралниот туризам означува вистинско растоварување од динамичниот и напрегнат
ритам на живот во градовите, барање на спокојство и одмор сред чиста и природна
средина и поосамени места, стремеж кон запознавање на селскиот живот и труд. За
разлика од традиционалниот масовен туризам, руралниот туризам е дејност со:
o рекреативна цел;
o здравствена цел;
o се извршува во рурална средина;
o слаба урбанизираност на населеното место и
o постоење на организираност.
Или руралниот туризам постои кога во куќа на село се дочекуваат туристи кои што
ги користат услугите на селското домаќинство. Имено, селското домаќинство, а не
туристичко претпријатие со специјализиран персонал, нудат сместување, домашна кујна,
домашни јадења и различни дополнителни услуги.
Како примери за различни видови рурални туристички дестинации можат да
послужат следните22:
традиционални- популарни дестинации во близина на големи урбани
средини кои имаат голем број на посетители во текот на денот. Овде
приоритетите можат да бидат подобрување на животната средина, надградба
на инфраструктурата, менаџирање на големиот број на посети, уредување на
транспортните прашања и претворање на дневни патувања во ноќевања,
традиционалните области за одмор со значителен број на посетители,
сместување и инфраструктура, насочени се кон зголемување на понудата и
намалување на негативното влијание врз животната средина. Работат со
претпријатијата за подобрување на условите, планирањето и контролата,
опфаќајќи повеќе одржливи форми на туризам,

“Towards Quality Rural Tourism: Integrated Quality Management (IQM) of Rural Tourist Destinations”,
European Commission, Brussels, 1999, (pdf)
22
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заштитени области кои сакаат да управуваат со туризмот, животната средина
и локалната економија на интегриран начин,
клучните прашања се поврзани со проблемите на животната средина, меѓусекторската интеграција и менаџирање на посетителите,
рурални области каде што значителен дел од понудата се карактеризира со
мали историски градови и села кои имаат богато културно, историско и
архитектурно наследство. Главните можности почиваат на поврзувањето на
локациите и заедниците, начинот на разбирање, зачувување на објектите и
создавање на квалитетно брендирано сместување и други услуги,
оддалечени области со привлечен див свет и пустини, со специфична
достапност, транспорт, локални услуги, заштита на животната средина и
можности за развој на еко-туризам,
богати земјоделски области каде земјоделството во најголемиот дел ги
привлекува посетителите. Приоритетот е обезбедување на квалитетно
сместување на фарма и развој на туристичката понуда поврзана со локални
производи и гастрономија,
области во близина на море, кои сакаат да се развие руралниот туризам во
копнените локации недалеку од брегот. Приоритет се дава на одредени
рурални понуди, вклучувајќи копнени патувања и атракции кои ги опфаќаат
културното наследство и
планински или шумски области во кои основно преовладува рурален
туризам, но бараат проширување и зајакнување на нивната понуда. Нивниот
главен приоритет е воспоставување на координација и поквалитетно
сместување, дополнителни активности, гастрономија и атракции на база на
културното наследство.
1.1.1 Фактори за постоење и развој на руралниот туризам
Руралниот туризам не може да се развива насекаде и од секого. Потребно е да се
исполнат повеќе фактори, кои се претпоставка за развој на овој алтернативен вид туризам.
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Според Статев, основните фактори кои овозможуваат постоење на руралниот туризам
можат да бидат формулирани на следниот начин23:
 постоење на природни и антропогени туристички ресурси;
 соодветна материјално- техничка база (објекти за сместување);
 човечки фактор;
 институционална поддршка;
 изградена социјална и производствена инфраструктура;
 постоење на постојана туристичка побарувачка, осигурување на постојано
барање на руралниот туристички производи ефективно користење на
капацитетите за сместување и
 безбедност во руралните средини и др.
1.1.2 Состојбата на руралниот туризам во Република Македонија
Класификацијата на регионите се користи со цел планирање на нивниот развој од
страна на институциите на национално ниво. Основна цел на класификацијата НЕТС е да
обезбеди единствена и унифицирана поделба на територијалните единици на регионално
ниво. Продуцирањето на усогласени и споредливи статистички податоци за пазарот на
трудот, земјоделството, демографијата, образованието, економијата и др., на ниво на
региони, претставува основа за планирање и развој на регионалната политика во ЕУ. Во
таа насока е и донесениот Закон за развој на истите во Република Македонија. Основен
нормативен акт кој ги дефинира е Законот за земјоделство и рурален развој, кој го
определува следното:


рурална средина е подрачје на општина во Република Македонија, во кое
ниедно населено место во општината нема повеќе од 30.000 жители согласно
националниот попис на населението и домаќинствата или со густина на
населеност помала или еднаква на 150 жители на квадратен километар на
подрачје на општината;

Статев, В., “Селски туризъм”, Фабер, Велико Търново, 2007, стр.39

23
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населените места во руралните средини се рурални заедници кои можат да
бидат: недостапни (според оддалеченост од најблиската градска населба),
заостанати (број на работоспособно население ангажирано во земјоделска
дејност, активни трговски друштва и невработеност според националниот
просек) и депопулациони (помалку од 150 жители) и



доколку повеќе рурални заедници кои граничат меѓу себе и заедно можат да
формираат една географска територија која не надминува 4% од вкупната
територија на Република Македонија и се категоризирани во најмалку две од
претходните категории, со посебен закон се прогласува за рурален регион.

Според овој закон, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во
Службен весник објавува список на рурални подрачја на територијата на Република
Македонија. Ако се водиме по овие дефиниции, голем број на угостителски објекти и
сместувачки капацитети се наоѓаат во рурални средини. Во овој список практично се
наведени сите населени места со исклучок на 10-тина поголеми градови во државата. Во
Република Македонија не постои единствено становиште во однос на прашањето: Што е
рурален туризам и кои се неговите карактеристики? Поголем дел од авторите руралниот
туризам го нарекуваат селски, некои автори зелен или еко туризам, трети алтернативен,
етно, агро итн.
Зголемениот интерес во последните неколку години за развој на руралниот туризам
во Република Македонија, е тесно поврзан со неопходноста да се разнообрази понудата на
македонскиот туристички производ, кое би помогнало за:
-

зголемување на искористеноста на туристичкиот потенцијал на земјата;

-

промена на имиџот на Македонија, во насока на тоа дека, не сме земја која нуди
традиционален езерски туристички производ;

-

намалување на регионалните разлики;

-

создавање на можност за дополнителни приходи во руралната заедница; и

-

намалување на невработеноста во руралните средини.
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Претворањето на овие позитивни цели во реални, ќе зависи од тоа на каков начин
понудата на руралниот туристички производ, ќе биде прифатена и оценета од целните
групи на туристичкиот пазар. Во пракса, при носењето на одлука за некое туристичко
патување, поголемо значење има субјективната претстава на потенцијалниот турист за
одредена дестинација, отколку реалните услови во неа.
Во тој контекст, акцентот при понудата на руралниот туристички производ, би
требало да се фокусира на:
создавање на еколошка популарност на руралните средини- туристите треба
да бида убедени дека руралната средина во која ќе го поминат својот одмор
располага со автентична природна средина;
поставување на светски стандарди во областа на квалитетот на услугите,
елементите

на

руралниот

туристички

производ

се

поврзани

со

компаративните предности на руралната средина и
маркетинг и реклама- во Република Македонија недостасува изграден и
функционален систем за собирање на статистичка информација и
специјализирано истражување на пазарот за руралниот туристички производ,
во однос на обемот и структурата на неговата побарувачка.
Развојот на руралниот туризам има големо влијание врз руралната средина која ги
нуди. Ефектот од развојот се чувствува најмногу во следните три сфери:
 економија (развој на локалната економија),
 инфраструктура (подобрување на сегашната и изградба на нова, социјална и
производствена инфраструктура во руралната средина) и
 екологија (заштита на животната средина).
По интензивните урбанизациски процеси во Република Македонија, во 60-тите и
70-тите години на минатиот век, руралните средини сериозно заостанаа во својот
економски развој. Обидите на државата да ги реши болните економски проблеми на
руралната средина, со пренесување на дел од индустријата таму успеа да го реши
проблемот само за кратко. Во моментов, проблемите во руралните средини се поврзани со:
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 миграцијата „село-град“,
 со стареење на населението, се намалува бројот на млади луѓе во руралните
средини, а се зголемува оној на населението над 60 години,
 ниско ниво на образование,
 ниски доходи, претежно од пензии,
 голем степен на невработеност,
 низок степен на дивезификација на производството, поголемиот дел од
вработените се занимаваат со земјоделие, преработка на дрва и трговија и
 инфраструктура која не се одржува.
И покрај фактот што Република Македонија „располага“ со неопходните вредности,
руралниот туризам во нашата земја не е способен да привлече многу странски туристи. Во
нашата земја, тешко ќе биде достигнато нивото на понудениот рурален туристички
производ од западно европските земји, поради фактот што во овие земји тој е насочен и
стимулиран од централната и локалните власти. За да биде елиминиран дел од проблемите
кои го оневозможуваат развојот на руралниот туризам во Република Македонија,
неопходно е да биде детално проучено искуството на државите со развиен рурален
туризам.
Една од основните слабости во постојната етапа на развој на туризмот во руралните
средини кај нас е недостигот на истражувања во оваа област. Недостасуваат официјални
статистички податоци за општата состојба на овој пазар како: број на туристи, приходи од
руралниот туризам, број на места за престој и објекти за сместување, сезонска
искористеност на објектите за сместување и исхрана итн. Недостатокот од такви
статистички податоци во голема мерка ја отежнува анализата и можностите да се прават
објективни анализи и прогнози за развојот на руралниот туризам и неговите форми кај нас.
Се уште не се спроведени специјализирани маркетиншки истражувања односно:
 претставите на граѓаните на Република Македонија за содржината на
руралниот туристички производ (руралниот туризам е релативно нов вид
туризам кај нас),
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 предодреденост на граѓаните на Република Македонија кон руралниот
туризам- постоењето или недостатокот на интерес за употреба на
туристичкиот производ,
 мотивите кои што ги поттикнуваат луѓето да преферираат одмор во рурална
средина,
 конкурентната способност на руралните средини,
 очекувањата во однос на содржината и квалитетот на руралниот туристички
производ,
 цената која се спремни да ја платат и
 изворите на информации.
Едно од малкуте истражувања направени на оваа тема, е она на Државниот завод за
статистика.24 Податоците добиени од него се следните: 8,90% од испитаниците го
поминале одморот во објект кој се наоѓа на село. Најчесто овој престој се одвивал кај
пријатели и роднини – 78%, во сопствена куќа – 12% и 9% во приватно сместување.
Според истражувањето, на GFK, направено во април 2010 година, сегментот на младата
популација од урбаните средини, која заминува на одмор е значително поголем од оној
на повозрасните граѓани.25
Недостатокот од официјална статистичка информација во моментов, наложува
спроведување на специјализирани истражувања за потребите на домашните туристи и
тенденциите за развојот на руралниот туризам во Македонија. Квалитетот на
истражувањата ќе биде гарантиран од фактот, што во нивното спроведување ќе бидат
ангажирани научни работници кои што имаат традиции во областа на туризмот.
Централен орган во нашата земја кој се занимава со развојот на туризмот е
Секторот за туризам при Министерството за економија. На второ место се наоѓа
Државната агенција за промоција и поддршка на туризмот, чија основна цел е да
осмислува адекватна рекламна и маркетиншка политика за македонскиот туризам на
национално и меѓународно ниво. Исто така, на различен начин ги потпомага
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претприемачите во туризмот. Една од точките во Програмата за развој на туризмот за 2011
г. е изработката на Стратегија за рурален (селски) туризам, за чија цел се одделени 800 000
денари. Оваа стратегија – Национална стратегија за рурален туризам е изготвена за
периодот 2012-2017 година. Позитивен потег од страна на државата се снимените (околу
10) рекламни спотови за рурални дестинации, кои се емитуваат на телевизиските канали –
Истражи ја Македонија.26
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство го потпомага
руралниот туризам со финансирање на проекти за негов развој по линија на програмата
IPARD. Освен тоа, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој го потпомага руралниот туризам преку мерка 4- Финансиска поддршка на
промотивни активности за развој на рурален туризам.
1.2 Општо за руралниот туризам во југозападниот плански регион
Југозападниот плански регион е еден од осумте во рамките на Република
Македонија, и во него влегуваат 9-те општини: Вевчани, Дебар, Дебарца, Охрид, Кичево,
Македонски Брод, Пласница, Струга и Центар Жупа. Релјефот на Југозападниот плански
регион е планински и котлински. Преовладуваат високи планини чија надморска височина
преминува и над 2000 м. Во регионот најголема е Охридско-струшката котлина сместена
помеѓу планините Јабланица и Галичица, во еден дел исполнета со Охридското Езеро.
Регионот е карактеристичен по извонредната застапеност на пештери со оглед на
варовничкиот состав на планините. Изобилува со природни, вештачки и глацијални езера,
и е еден од најпошумените во Република Македонија.
На територијата од 3.340 km², во 286 населени места, живеат вкупно 222.064
жители, од кои 50,15 насто се мажи. Проценката за 2008 година е дека бројот на жители во
Република Македонија е 2.048.619, што значи дека на територијата на Југозападниот
плански регион живеат 10,83 насто од вкупната популација во државата. Меѓутоа, во
поглед на разместеноста на населението во рамките на Југозападниот регион
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карактеристична е големата меѓуопштинска разлика, и разликата по населени места. Во
три општини од регионот - Струга, Охрид и Кичево живеат 79,19 насто од вкупното
население во регионот. Просечната густина на населението во државата е 81,3 жители, а во
Југозападниот плански регион е 66,4 на км².
Вкупниот број на регистрирани деловни субјекти во Југозападниот регион е 11,696
од кои само 6,484 се активни. БДП по глава на жител во регионот е 1,807 €. БДВ на ниво
на регионот е 21.033 милиони денари. Најголемо учество во создавањето на БДВ во
Југозападниот плански регион имаат индустријата и енергетиката, трговијата, хотелите и
рестораните и сообраќајот, финансискиот сектор, земјоделство и рибарство и другите
услужни дејности. Учеството на Југозападниот плански регион во создавање на БДВ на
ниво на државата изнесува 6,9%, а на Скопскиот плански регион дури 48,5%.
Регионот располага со земјоделски површини од 103,373 ха, од кои нешто помалку
од 50 проценти се обработливи површини, односно 50,667 ха. Останатиот дел отпаѓа на
пасишта. Вкупните земјоделски површини во Македонија се 1,077,235 ха, што значи дека
во Југозападниот плански регион се простираат само 9,59% од вкупно обработливите
површини на ниво на земјата. Во регионот најмногу се произведува пченица, пченка и
компир, а од овошните насади најголеми се приносите на јаболка, сливи, круши и цреши.
Значајна гранка во регионот е туризмот со оглед на фактот што од вкупниот број
соби на ниво на државата - 26,503, дури 16.400 или 61,87% се на територијата на овој
регион. Најголемиот дел од нив се во двата најзначајни туристички центри во државата Охрид и Струга, кои се простираат на брегот на едно од најстарите езера во Европа, па и
светот - Охридското Езеро. Од вкупниот број посетители што на годишно ниво доаѓаат во
земјава, дури 46,6% престојуваат во населените места во Југозападниот плански регион.
Така, просечно, годишно овде се остваруваат околу 1,300,000 ноќевања од домашни и
странски гости, што е 65% од вкупно остварените ноќевања на ниво на земјата.
Југозападниот плански регион своите перспективи за понатамошен развој ги гледа
во унапредување на класичниот туризам и развивање на алтернативните форми, како што
се зимскиот, здравствениот, манастирскиот, бањскиот и агро туризмот. Имајќи го во
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предвид фактот дека целиот регион не е загаден, големи потенцијали постојат за
производство на органска храна.

ГЛАВА ВТОРА
2. Развој на руралниот туризам во југозападниот плански регион

Развојот на туризмот во руралните средини овозможува запознавање на
растителниот и животинскиот свет, кое што помага за зачувување на животната средина.
Оние кои го претпочитаат руралниот туризам имаат можност да бидат во близок контакт
со природата, да се восхитуваат на природните убавини и да уживаат во нив. Желбите на
туристите да бидат што е можно поблиску до природата ги принудува домаќините да ја
разубават околината, да одделат повеќе средства за зачувување на објектите и природните
вредности. Развојот на руралниот туризам ја подигнува свеста на поширок круг на луѓе
односно грижата за зачувувањето на природната околина. Така од една страна секој
турист, кој што еднаш уживал во убавините на природата ќе биде нејзин ревносен
заштитник, а од друга страна претприемачите кои го развиваат туризмот, ќе бидат
заинтересирани за нејзиното зачувување. Постоењето на благопријатни биоклиматски,
бањски и природни ресурси дополнети со објекти и дејности со етнографски, историски и
традиционален карактер, се јавуваат како основен фактор за развој на туризмот во
руралните региони. Уникатноста на изработените предмети, како резултат од
традиционалните занаети, начинот на кој што тие се изработуваат од локалните мајстори
(грнчари, резбари, ткајачи на черги и килими, народни носии и др.) како и суровините и
предметите на трудот (водата, огнот на селското огниште и ковачницата, иглите за
плетење, примитивните дрвени одаи) можат да се видат во природната средина само на
село, во селската куќа и селскиот двор. Во територијата на руралните региони се
организираат интересни панаѓури и празници. Архитектурниот колорит во руралните
средини е делумен. Развојот на поврзаните со руралниот туризам дејности – земјоделие и
сточарство исто така се радуваат на туристичкото внимание. Интерес за туристите
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претставуваат историските и културните споменици, улиците и куќите, верските објекти и
др.
2.1.Етнографските карактеристики на југозападниот плански регион
Македонскиот народ располага со своите етнички белези уште од најстаро време.
Тоа ни го покажуваат разни археолошки наоѓалишта од 9-тиот век. Македонскиот народ
низ историјата си ги сочувал своите етнички белези, кои денес ги негува и развива. Во Р.
Македонија денес постојат разни: музеи, театри, цркви и манастири, библиотеки,
читалишта и др. Тие се распоредени по општини, градови и села. Во Македонија постои и
Етнолошки музеј и Фолклорен институт. Народностите во Р.Македонија ги негувале
своите етнографски одлики, па за таа цел денес во Р. Македонија постојат многу верски и
културни установи. Театарот на народностите во Скопје како и многу други верски
установи се изградени на целосната територија на Р.Македонија. Македонскиот народ и
другите народности кај нас го негуваат својот фолклор преку: песни, ора, обичаи, легенди
и др. Во Р. Македонија живеат Роми кај кои е забележано зголемување. Во Р. Македонија
живеат околу 43 000 а најмногу има во Скопје 21 000. Во нашата земја исто така живеат и
Власи кои се сметаат за староседелци. Тие биле доселени од Албанија со прогонувањето
од Турците-османлии. Тоа било во крајот на 18 и почетокот на 19 век.
Населението во Република Македонија има какрактеристични енографски одлики.
Тоа се: обичаите, празнувањето, фолклорот (песни, ора, народни инструменти), везењето и
народната носија, разновидните занаети и слично.
Обичаите се негувале и се пренесувале од генерација на генерација и низ вековите
опстанале се до денес. Постојат повеќе обичаи: верски, свадбени, обредни и др. Обичаите
особено опстојуваат во помалите места и во селските средини, но во последните години
нив ги применуваат и жителите во поголемите градови.
Народниот фолклор е дел од духовната култура, која нашето население ја
создавало низ вековите. Во светот Македонија е позната по нејзиниот богат музички
фолклор. Тој претставува збир од народни ора, песни и музички инструменти (гајда,

23

тапан, кавал, зурла и др.). Денес, народниот фолклор активно го негуваат многу културноуметнички друштва.
Народната носија од Македонија има посебен национален белег, структура и
физиономија. За народната носија се карактеристични белата и црвената боја, но и другите
бои, како жолтата, црната и кафеавата, потоа различниот вез, нејзиниот крој, богатите
украси од монистра, накит, тантали, гајтани и друго. Овој колорит од бои, шари и везови
ја претставува убавината на македонската народна носија, која има бескрајно префинет
вкус, а тоа е одраз на високата уметничка дарба за нејзино создавање.
Поради најразличните видови на културно наследство кои опфаќаат повеќе
дејности како материјални, така и духовни, проблемот со неговото подобрување станува
сложен. Во исто време јасно ни е дека природното наследство и местата за одмор и
културно историските места можат да допридонесат за развивање на селските региони.
Кога станува прашање за заштита на културното наследство треба да се земат во
предвид

материјалните

и

нематеријалните

вредности,

традицијата,

верувањата,

културните пејсажи, историските градови, културните маршути и др. Кога заштитуваме
еден споменик на културата треба да биде земена во предвид и неговата околна средина,
таа игра важна улога за неговата идентичност, т.с. да се земе во предвид размерот, бојата,
височината на соседните згради да се зачува основната линија на таа средина, да се добие
еден пејсаж во кој сите згради ќе бидат разгледувани како дел од една силуета. Тој пејсаж
е важен фактор во формирање на домашните културни традиции, и создава препознатливи
пејсажи како оние на Тоскана, Венеција, Санкт Петерсбург, Пловдив и други за кои
знаеме дека се еден неповторлив, уникатен и препознатлив пејсаж.
Како и да го погледнеме било кој споменик на културата ќе заклучиме дека тој е
неразделно сврзан со средина во која е создаден, поврзан е со неговиот социјален и
екоеномски контекст и ги вклучува сите човечки вредности на времето во кое е поставен.
За жал како и секогаш најзастрашувачко е поставувањето на споменици во централните
градски подрачја каде интересот за градење е особено голем од страна на моќните
компании. А, поради недостигот на соодветен закон за заштита на спомениците на
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културата се почесто сме сведоци на загубата и намалувањето на бројот на истите.
Најверојатно поради недостигот на вистински закони и правила во државата сме сведоци
на тоа што се случува денес, можеби тоа им одговара на самите политичари од коишто се
очекува да донесат (напишат) закон за конзервација и заштита на спомениците на
културата.
За среќа во светот се повеќе општества го препознаваат интересот за заштита на
овие големи вредности, но не е таков случајот и кај нас, каде сеуште не се води сметка за
околната средина, за даден споменик или вредност. Тие сеуште се разгледувани како
единки кои со текот на времето стануваат затскриени во малиот и недоволен простор во
самиот релјеф на градот, така не се соодветно оценети и примени од социјалните кругови
на начинот по кој се создадени. Не е доволно само да се заштитат одредени споменици на
културата, од друга страна треба да се има полната слобода за градење на било какви
згради околу нив со кои целосно ќе се уништи градскиот пејсаж. Самите сме сведоци и
сме најасно дека кога привлекуваме туристи и развиваме туризам луѓето доаѓаат за да
бидат запознаени со типичната стара архитектура опфатена во целиот контекст и
(инфра)структура на градот, и точно тие улици и места се најоживеани, додека новите
бизнис центри и трговски места се градат во периферните делови на градот како што е
случајот во Париз. Објектите кои се сметаат за културното наследство најдобро и најчесто
се поврзуваат со современиот живот и туристичките и културни вредности на
општеството и нивниот пристап е поврзан со социјализирањето и достапот до сите. На
пример старите ценети згради во центарот на градот треба многу внимателно да се
адаптираат за современи функции, за разлика од досегашните обиди тие да бидат
соборени, срушени и одново изградени за побрза и полесна заработувачка.
Покрај туризмот поврзан со културното наследство и вредности постои и туризам
поврзан со природата, односно активности поврзани со конзервација на природата и
здравата животна средина, како: дивите природни видови, еко-фармерството, еколошкото
образование и развивањето на локалните занаети и вредности, планинскиот туризам
туризам како опција за одмор и тн. Нормално дека има економска полза од активностите
сврзани со конзервација на природата, управувањето со почитуваниот животен хабитат,
како мочуриштата и планинската флора. Освен тоа што овој сектор дирекно би допринел
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во осигурувањето на стабилни работни места, туризмот може да допринесе и значајни
финансиски приходи по малите места, во помошта на домашните услуги како
продавници,бензински станици и општествен транспорт кои се од големо значење за
селските општини.
Докажано е дека туризмот поврзан со конзервација на природата е од голема полза
за рурални места, најчесто поради силните врски со домашната економија. Освен
конзервацијата и заштитата на природата и архитектурата постои и друг сигурен туризам
кој зависи најмногу од убавините на дивата природа во регионот. Тука се отвара можноста
покрај одморот и посетување на определени места , можноста за изнајмување на
велосипеди, обиколки со џипови, рибарство, спортско стрелање и сето тоа по
традиционаланите локално-селски начини.
Овие заштитени зони со природно наследство би требало да бидат предложени на
локалното население како извор за нов економски и социјален развој. Селското –
стопанско производство е само уште еден елемент во веригата за конзервација на
природата. Оние кои умеат и се занимаваат со домашни занаети би можеле полесно да ги
доближат своите продукти до туристите и сите заинтересирани.
За да се добијат сите очекувани ефекти и резултати од туризмот треба подетално,
посистематско и подобро, поаналитично зачувување на архитектурното и природното
наследство. За да се случи ова потребно е и неизбежно распределување и деконцентрација
на главните актери на пониски територијални нивоа или сектори како областни,
општински и тн, со што, ваквиот начин би бил поефективен и би ги опфатил културните
работници на локално ниво, како истите заедно со локалните општини би допринеле во
зачувување на наследството и посилна промоција. Истовремено ќе се стимулира
партнерството помеѓу централните и локалните власти, доброволните граѓански
здруженија и приватниот сектор. Во услови кога општеството има недостиг од финансии
за експонирање и зачувување на културното наследство неизбежно е да се бараат
можности за партнерство помеѓу општествениот и приватниот сектор. Доколку не се
надмине оваа препрека, деконцентрацијата ќе се зголемува и мостот помеѓу приватниот и
општествениот сектор ќе се сруши. Ќе биде се потешко за децентрализираниот општински
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сектор да возпостави соодветен однос со институциите кои се одговорни за заштита на
културното и природно наследтсво, а со тоа и на неговата промоција и можност за
создавање препознатливост како резултат на нашата култура, традиција и идентитет.
Нормално дека зачувувањето и промоцијата на културното наследство е тежок и
долг процес кој треба да се извршува во повеќе етапи, но при изготвување и изработка на
план за управување со културното наследство би требало да следи таканаречената
интегрирана конзервација за зачувување на природната култура со нејзината релјефна
структура и поставеност. Всушност, целта е освен досегашните споменици на културата
да бидат опфатени и нови видови вредности како специфичните битови и приказни,
фолклорни објекти и елементи,етнографски материјали и друго. За развивање на културно
историскиот и природен туризам недостасува една широко отворена интернет
информација за недвижните вредности во дадената област, која ќе осигура лесен пристап
до природните одбележја и вредности во самиот регион. Со таа широко распространета,
јавна информација многу полесно може да се дојде до нови спонзори и партнери со кои би
се соработувало, се со цел да се афирмираат заборавените, рурални, но сепак важни
традиционални, културни и природни богатства. Нормално со развивањето на тој
културен историски природен туризам, дел од приходите ќе се искористат за зачувување
на културните ресурси.
2.2.Етнографските вредности како фактор за развој на руралниот туризам во
југозападниот плански регион
Туризмот претставува најпрепознатлива развојна карактеристика на Југозападниот
плански регион. Тоа се должи на фактот дека се работи за туристички најразвиен регион
во Македонија. Природните карактеристики, богатото културно наследство, заштитените
просторни целини и долгата традиција се основа за динамичноста на туризмот. Покрај тоа,
регионот располага и со бројни ресурси кои се на ниво на потенцијална можност за
вклучување во туристичката понуда. Голем дел од регионот во просторна смисла може
туристички да се развива низ алтернативните форми.
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Тие се добра основа за акцелерирање на останатите стопански дејности, развој на
културата и намалување на невработеноста и сл. Сообраќајната поврзаност е фундамент за
туристичкиот развој. Но, исто така, треба да се има во предвид дека проектираните нови
сообраќајни и инфраструктурни системи во секој случај ќе овозможат да се поттикне
идниот развој на туристичката дејност. Туризмот пак ќе овозможи отварање на нов циклус
во структуирањето на инфраструктурата.
2.2.1. Сместувачки капацитети
Сместувачките капацитети во туризмот имаат двојно значење. Од една страна тие
се најзначајниот рецептивен фактор на туристичкиот развој, а од друга страна се
индикатор, или показател на развојното ниво.
Анализата на податоците на сместувачките капацитети се однесува на обемот,
динамиката и структурата на единици кои ги опфаќаат.
Во Југозападниот плански регион бројот на соби е 16.400 со вкупно 42.425 легла.
На ниво на Македонија вкупниот број на соби е 26.503, што значи дека дури 62% од нив
се наоѓаат во Југозападниот плански регион. Бројот на легла на ниво на Македонија е
71.021 и дури 59,7% од нив се во капацитетите во Југозападниот плански регион.27
Обемот и динамиката на бројот на седишта во угостителските објекти е важен
индикатор на развиеноста на рецептивниот сектор во целина. Меѓутоа, тој во голема
мерка го покажува и нивото на развој на вонпансионската угостителска понуда затоа што
најголем број на вакви објекти не се поврзани во ист систем на понуда со сместувачките
капацитети. Во Југозападниот

плански регион

има 277 деловни

единици

во

угостителството, а вкупниот број на ниво на Македонија е 2.058. Вкупниот промет е 1,191
милиони денари, што е 1/6 од вкупно остварениот на ниво на Македонија (6,147 милиони
денари).

27

Региони воР.Македонија, Државен завод за статистика, Скопје, 2007
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2.2.2. Туристички промет
Обемот, динамиката и структурата на туристичкиот промет најдобро ја изразуваат
развојната димензија на туризмот во Југозападниот плански регион. Тој го изразува
нивото на посетеност и престој, а преку нив се утврдува просечниот престој и
искористеноста на сместувачките капацитети.
2.2.3. Посетеност
Анализата на посетеноста покажува дека дека бројот на посетители во последната
анализирана година изнесува 233.218, што значи учество од 47% во вкупната посетеност
на Македонија.
Најголем број на туристи се забележани од Србија, следи посетеноста од Бугарија,
Грција, Албанија, Турција, Словенија и Хрватска. Според тоа, најзначајна емитивна сфера
претставува просторот на балканските земји, во кои Србија има водечка улога.
2.2.4. Престој
Престојот претставува еден од индикаторите на квалитетот на услугите.
Продолжувањето на престојот подразбира успешна туристичка активност. Тој најчесто ја
следи посетеноста, но претставува и развоен индикатор сам за себе. Продолжениот
престој подразбира успешност во пласманот на туристички услуги и изразито ниво на
задоволство на туристичката клиентела која го посетува регионот.
Престојот се определува со бројот на остварени ноќевања, а просечниот престој
преку ваквите остварувања по посетител. Искористеноста на сместувачките капацитети го
определува односот меѓу остварените ноќевања по единица на сместувачки капацитети.
Анализата на показателите покажува дека во последната анализирана година бројот на
остварени ноќевања во Југозападниот плански регион изнесува 1.452.205.
Учеството на овој регион во остварените ноќевања на ниво на Македонија изнесува
65%. Од овој податок се гледа дека регионот има мошне високо учество во ваквите
остварувања. Динамиката на остварени ноќевања во последните десет години покажува
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релативно зголемување на вкупно остварените ноќевања, што зборува за евидентен развој
во оваа сфера.
2.2.5. Туристичка потрошувачка
Ефектите од туристичката посетеност и престој, односно од искористеноста на
рецептивните капацитети се огледаат преку потрошувачката. Југозападниот плански
регион во обемот на посетеност и остварени ноќевања учествува со околу 65%
остварените приходи, а бројот на ноќевања изнесува 249.315 што е основа за пресметка на
туристичката потрошувачка. Показателот на потрошени средства за туристичка намена во
светот се движи околу 80 долари на ден. Врз основа на овие показатели, остварените
приходи од туризмот во Југозападниот плански регион изнесуваат околу 20 милиони
долари.
2.2.6. Видови туризам
Југозападниот плански регион е карактеристичен со забележителна концентрација
на сместувачки капацитети, остварен туристички промет и реализирана туристичка
потрошувачка, пред се во Охридско-струшкиот регион. Ваквата концентрација на развојни
остварувања се должи на извонредните природни и антропогени ресурси на овој простор.
Во нив доминантно место завземаат Охридското Езеро и културното наследство. Според
тоа, основни туристички развојни видови се езерскиот и културниот туризам. Развојот на
езерскиот туризам треба да ги има во предвид и капацитетите на Дебарското и
Глобочичкото Езеро.
Забележителната концентрација на заштитени просторни целини претставува
основа за развој на еко-туризмот. Основен ресурс на еко-туризмот претставува
Националниот парк Галичица, а прогласувањето на Јабланица отвора нова перспектива за
овој вид туризам. Овој вид туризам своја ресуршка основа наоѓа и во останатите
просторни целини во регионот. Во оваа смисла посебно внимание заслужува Поречието.
Меѓутоа, треба да се констатира дека развојните потенцијали на овој вид туризам не се
искористени, а имаат добра перспектива.
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Бањскиот туризам претставува развојна категорија чии ресурси се концентрирани
во Дебарската котлина. Развојните капацитети кои се темелат на штедроста и
температурите на водите се далеку поголеми од оние кои се активирани и затоа бањскиот
туризам во регионот заслужува посебно внимание како перспектива.
Планинскиот туризам во Југозападниот плански регион поседува солидна
атрактивно-ресурна основа. Висината на планините, погодните скијачки терени и
климатските карактеристики одат во прилог на активирање на овој вид туризам. Тој сега
се јавува во форма на планинарење и ретки алпинистички посети, додека скијачките
активности не се поткрепени со неопходната инфраструктура. (Единствената скромна
жичара во селото Вишни не функционира).
Ловниот и риболовниот туризам поседува широки просторни можности и
релативно добра застапеност на фаунистички видови за ваквите намени. Меѓутоа,
организираните форми на овој тип туристички активности се ретки и недоволно
застапени.
Транзитниот туризам претставува туристички вид кој може да се развива во овој
регион врз основа на развиената патна мрежа. Посебно значење на овој вид туризам му се
дава со оглед на тоа дека регионот спаѓа во групата на просторни целини со можности за
прекугранична соработка и сообраќајни врски кон соседните земји.
Покрај основните видови туризам, Југозападниот плански регион поседува
можности за селективни развојни форми.28 Тие треба да овозможат намалување на
концентрацијата на посетеност и престој во рамките на масовниот туризам. Меѓутоа,
вакви форми не се присутни во регионот. Тие се со инцидентни содржински
карактеристики. Така, руралниот туризам се јавува само низ ресторанска понуда
(Вевчани), а не и преку планирани активности. Затоа е неопходно регионалниот развој да
ги има во предвид и ваквите можности и да проектира нивни развој на ниво на регион.

Н.Мариноски, Алтернативни форми на туризам на планината Јабланица, Локална агенција за развој –
Струга
28
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ГЛАВА ТРЕТА

3. Постоечки планови и проекти за развој на југозападниот плански регион
3.1.Минати проекти
Како дел од проектите изведени во овој регион можат да се спомнат следниве:
1. Печатење на мапа на ЈЗПР со значајните природни и културни знаменитости
Партнери

Сите 9 општини од Југозападен плански регион

Цели на проектот

Основната цел на проектот е да се постигне согласнот на
заинтересираните страни од целиот регион за најсуштинските
локалитети кои се во функција на интегрален развој на туризмот.

Очекувани

- подигнат степен на мапирање на културното и природното благо

резултати од

- интегрирано претставување на регионот со неговите културни и

проектот

природни реткости
- поефикасно пропагандно претставување на целиот регион
- зголемен степен на посетители во регионот

Времетраење

6

Месеци

2. Брендирање на типични млечни производи од Дебарскиот микро регион
Партнери

Општина Дебар и Општина Центар Жупа

Цели на проектот

Организирање и регистрирање на млечното производство преку
промоција на претпознатливите производи од Дебарскиот микро
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регион.

Очекувани

- Постигнат консензус помеѓу двете општини за брендирање на

резултати од

Дебарскиот регион;

проектот

- Изработена анализа за предностите и недостатоците на
регионалниот бренд;
- Избрано и промовирано лого и слоган кои ќе бидат главни
атрибути;
- Изработен правилник за користење на колективната марка во
Дебарскиот регион;
- Мобилизирање на локалните и регионални ресурси во
реализирање на една заедничка идеја која вокрајна линија ќе доведе
до поинтензивен регионален развој
- Подобрување на маркетингот, промоцијата и нивните производи
- Регистрирање на нивните производи во содветната инсититуција
во Република Македонија

12 Месеци

Времетраење

3. Мапирање на значајните природни и културни локалитети во Југозападниот
плански регион
Партнери

Сите 9 општини од Југозападен плански регион

Цели на проектот Оновната цел на проектот е да се постигне согласнот на
заинтересираните страни од целиот регион за најсуштинските
туристички ( но и друг вид) локалитети кои се во функција на
интегрален развој на туризмот.
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-Подигнат степен на сигнализација на културното и природното

Очекувани
резултати

од богатство,

проектот
-Интегрирано претставување на регионот со неговите приодни и
културни реткости,
-Поефикасно пропагандно претставување на целиот регион,
-Зголемен степен на посетители на регионот.

6 месеци

Времетраење

4. Изработка на студија за туристичките потенцијали во Југозападниот регион

Партнери

Сите 9 општини од Југозападен плански регион

Цели на проектот

Да се зголеми учеството на хотелско-угостителската дејност на
Бруто домашниот производ на Македонија

Очекувани
од проектот

резултати -Изработен целосен преглед со база податоци за туристичките
капацитети во ЈЗПР
-Изработен Мастер план на Студијата за туристичките
капацитети на ЈЗПР
-Изработена Студија за туристчките потенциали на ЈЗПР
-Изработен Акциски план за спроведување на Студијата
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10 месеци

Времетраење

5. Проект:

Организирање

каравани

со

фолклорни

групи,

презентација

на

традиционалната храна и носии, и етно претстави во 9-те општини од
Југозападниот плански регион.

Овој проект е во согласност со Националната стратегија за рамномерен регионален
развој на РМ и е дел од приоритетот за креирање на конкурентни плански региони
(Приоритет 1.5). Исто така проектот е во согласност со Програмата за развој на
Југозападниот плански регион, каде што еден од главните приоритети е „Атрактивна
туристичка дестинација со богата и интегрирана туристичка понуда“ (Приоритет IV).
Основните цели на проектот се:
 Зачувување на традициите и оптималното искористување на културното богатсво
во Југозападниот плански регион,
 Организирање регионални манифестации кои ќе придонесат во промоција на
регионот во туристички цели,
 Подобрување на туристичката понуда во регионот, дружење и зближување на
населението во овој регион и пошироко.
Локација на проектот во однос на центарот на планскиот регион
Овој проект ќе се имплементира во 4 микро-региони: Струга, Охрид, Кичево и
Дебар.
Партнери во проектот
Сите 13 општини (Струга, Охрид, Вевчани, Дебрца, Другово, Дебар, Центар Жупа,
Кичево, Пласница, Вранештица, Македонски Брод, Осломеј и Зајас) во рамките на
Југозападниот плански регион се партнери во реализацијата на проектот. Улогата на
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општините ќе биде да ги информираат сите засегнати страни за проектните активности и
активно да се вклучат во нивна имплементација.
За да се постигнат дефинираните цели, Центарот за развој на Југозападниот
плански регион преку овој проект ќе ги реализира следните активности:

-

Аматерски театарски претстави
Во дебарскиот микро-регион се предвидени да се изведат две нови аматерски

театарски претстави. Едната претстава ќе биде на македонски јазик а другата на албански
јазик. Претставите ќе можат да се следат од поголема група заинтересирани граѓани од
регионот и туристи.
-

Презентација на традиционална храна и носии
Во кичевскиот микро регион ќе се одржи презентација на традиционалната храна и

традиционални носии. Ќе се презентират сите општини со нивните културни богатства,
носии, фолклорни групи и традиционална храна. Оваа манифестација ќе биде од отворен
вид со гости од земјата и странство и присуство на медиумите.
-

Мини каталог на традиционална храна и носии
Каталогот ќе биде со специфичен формат и ќе содржи фотографии и податоци за

традиционалната храна и носиите кои се најтипични во Југозападниот плански регион.
Истиот ќе биде презентиран и поделен за време на манифестацијата во Кичево.
-

ДВД презентација за регионот
На ДВД -то ќе бидат поместени видео материјали со спецификите на Југозападниот

плански реион. Истото ќе служи како пропаганден материјал за регионот. Презентација на
ДВД-то ќе се организира во Охрид и Струга.
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3.2.Сегашни проекти
Сегашни проекти кои се изведуваат моментално се следниве:
1. Урбанистички планови за вон-населените места и села за урбаните и руралните
општини од регионот
Општина Струга, Охрид, Кичево, Дебар, Пласница, Дебарца и Центар

Партнери

Жупа
Цели на

Да се изготви детален урбанистички план за вон-населени места и села

проектот

во Општините: Струга, Охрид, Кичево, Дебар, Пласница, Дебарца и
Центар Жупа, како добра основа за развој на инфраструктурата,
економијата, социјалата и просторната кохезија во рамки на една
општина и во рамки на регионот.

- Подготовка на Урбанистички планови за вон-населени места и села;

Очекувани
резултати

од

проектот

- Развој на комуналната инфраструктура;
- Економски развој и можности за инвестирање;
- Социјален развој.

Времетраење

9 месеци

2. Студија за планирање и означување на пешачки и велосипедски патеки во ЈЗРП
Партнери

Сите 9 општини од Југозападен плански регион

Цели на проектот

- Мапирани потенцијалните пешачки и велосипедски патеки во
целиот Регион согласно ЕУ стандардите ;
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- Интегрална промоција на овој тип на туристички активности
пред потенцијалните посетители;

Очекувани

резултати - Интегрална промоција на овој тип на туристички активности

од проектот

пред потенцијалните посетители;
- Пораст на разните видови на селективен туризам во Регионот
- Раст на стапката на руралната економија во микро-средините
- Зголемени приходи на локалното население

Времетраење

9

Месеци

3. Поставување парковни корпи во урбани средини во Југозападниот плански регион
Партнери

Општина Струга, Охрид, Дебар, Кичево и Македонски Брод

Цели на проектот

Подобрување на условите за зачувување на животна
средина во урбаните средини.

Очекувани резултати од - Спречување на понатамошно загадување на природата на
проектот

јавните места;
- Еколошки чиста средина;

Времетраење

6 месеци
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4. Студија и основен проект за одлагање градежен шут и негов третман во ЈЗПР
Партнери

Сите 9 општини од Југозападен плански регион

Цели на проектот

- Трансферирање на градежниот шут во одредена локација
- Изнаоѓање на идеално и економично решение за третирање на
градежниот шут во Југозападниот регион.

Очекувани

резултати

од проектот
- Изработка на техничка докуметација за третирање на
градежен шут;
- Изнаоѓање на соодветно решение преку Основниот проект за
третирање на градежниот шут во ЈЗПР;
- Подигнување на степенот на развој;
- Спречување на понатамошно загадување на природата
подземните води (езерата и реките) и почвата;
- Еколошки чиста средина;

Времетраење

8 месеци

3.3. Програма за развој на југозападниот плански регион 2010-2015 година
Програмата за развој на Југозападниот плански регион е среднорочен плански
документ изработен согласно Методологијата за изработка на програма за развој
(Службен весник бр. 102, август 2009). Како базичен стратешки документ Програмата за
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развој на Југозападниот плански регион, ги утврдува целите, приоритетите и мерките за
развој кои се засноваат на основните цели и принципи за рамномерен регионален развој во
Република Македонија.29
Својата законска основа ја има во членовите 12-14 од Законот за рамномерен
регионален развој- правен акт кој отвора ново поглавје во областа на одржливиот развој на
државата, промовирајќи постигнување рамномерен регионален развој со цел да се намалат
диспаритетите помеѓу и во рамките на осумте плански региони, и да се развијат
потенцијалите во сите региони со што ќе придонесат во најголем можен степен во
континуираниот просперитет на земјата. Овој закон паралелно со сите подзаконски акти,
стратегии и програми поврзани со оваа проблематика, треба да обезбеди одржлив развој
кој во целост ќе придонесе во квалитетот на животот, социјалната кохезија и зачувувањето
на природното и културното наследство.
Планираниот рамномерен развој на национално и на регионално ниво подразбира
вклучување на сите расположиви потенцијали. Така треба да се остварат придобивки кои
ќе се однесуваат на создавање можности за сите:
-

развој на државата во целина,

-

намалување на очигледните економски и социјални разлики во развојот на поедини
региони и општини,

-

зачувување и развивање на посебни идентитети на одделни делови во рамките на
регионалните целини и општините како и нивна афирмација,

-

ревитализација и развој на подрачја со специфични потреби,

-

создавање услови за поголемо користење на развојните потенцијали и ресурси,

-

поголема конкуренција,

-

создавање на услови за раст на домашните и странските инвестиции и зголемување
на вработеноста.

29

http://www.southwestregion.mk/media/8973/programa%20za%20razvoj%20na%20jugozapaden%20planski%20reg
ion%202010-2015.pdf
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Основна придобивка на програмата треба да биде подобрување на условите за живеење,
подобрување на инфраструктурата, создавање на услови за отворање на нови бизниси,
подигнување на економските можности на населението и намалување на иселувањето од
руралните во урбаните средини. Програмата посебно внимание обрнува на новите
пристапи кон развојот на државата што треба да се почувствува во општините кои го
сочинуваат Југозападниот плански регион преку нивниот економски и културен развој,
соодветно учество на општините во развојот на регионот и државата во подолг временски
интервал, интензивирање на меѓусебната соработка и имплементација на културни
проекти преку добивање на соодветни средства. Програмата за развој на Југозападниот
плански регион опфаќа дефинирање на целите, приоритетите и мерките, од кои што ќе
произлезат активностите со што ќе овозможи аплицирање за средства за нивна
имплементација. Програмата овозможува да се утврди визија за развој на просторот на
Југозападниот плански регион преку квантитативни и квалитативни анализи со што се
овозможува акционо и временско спроведување на зацртаните цели.
Состав на регионот
Југозападниот плански регион го сочинуваат следните Единици на локална
самоуправа со нивните урбани / рурални општини:
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Табела бр 1. Единици на локална самоупрва со нивните урбани/рурални општини

Единица на локална
самоуправа
Струга
Охрид
Кичево
Дебар
МакедонскиБрод
Другово
Вевчани
Вранештица
Дебрца
Зајас
Осломеј
Пласница
Центар Жупа

Урбана општина

Рурална општина

Струга
Охрид
Кичево
Дебар
МакедонскиБрод
Другово
Вевчани
Вранештица
Дебрца
Зајас
Осломеј
Пласница
Центар Жупа
Вкупно населени места

Број на
населени места
51
29
7
18
51
28
1
15
30
13
16
4
23
286

Слика бр 1. Географски приказ на локалните самоуправи со нивните урбани/рурални
општини

Според прикажаната табела (табела бр. 1), можеме да видиме дека локалната
самоуправа Струга, има 51 населено место. Самата бројка укажува на тоа дека нуди широк
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спектар на елементи кои можат да понудат, создадат и развијат предиспозиции за рурален
туризам. Исто така, со ист толкав број, односно 51 населено место има и во Македонски
Брод. Локалната самоупрва Охрид има 29 населени места. Руралните места и во овој град,
познавајќи ја нивната историја, нивните традиции, обичаи и слично, и тоа како можат да
доведат до развој на оваа туристичка дејност. Од табелата може да се забележи дека
Кичево и Дебар имаат 7, односно 18 населени места. Другово како рурална општина има
28 населени места. Општина Вевчани, како засебна рурална општина, иако една, може да
се каже дека е една од најбогатите. Богатата историја, традициите, обичаите, носиите,
културните знаменитости, сето тоа е вплотено во оваа општина и сето тоа е основата за
развој на руралниот туризам. Руралните општини Вранештица, Дебрца, Зајас, имаат 15, 30
односно 13 населени места, руралната општина Осломеј 16, Пласница 4 и општина Центар
Жупа 23 населени места. Значи, според горе прикажаната табела и забележаните
податоци, Југозападниот плански регион го сочинуваат вкупно 286 населени места, секое
со свое обележје, со своја култура и своја традиција, со доволно вложен труд и
финансиски средства, може да го донесе руралниот туризам во овој регион, како регион со
најголеми предиспозиции, на едно повисоко ниво.
Програмата за развој на Југозападниот плански регион се потпира на законот со кој
е регулирано поврзувањето на оваа програма со примена на соодветна методологија. На
тој начин Програмата има легислативна тежина. Основа на проектот значи претставува:
-

Законот за рамномерен регионален развој на Република Македонија.
Изворен документ кој се потпира на овој дел од легислативата, а кој претставуваше

основа за изработка на Програмата за развој на Југозападниот плански регион е:
-

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија.
Од стратешките документи со кои програмата е усогласена, а кои се користени во

изработката на оваа програма како постојни програми и проекти се:
-

Просторен план на Република Македонија донесен во 2004 год.

-

Просторен план на Охридско – преспанскиот регион донесен во 2010 год.
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-

Предлог Стратегија за одржлив развој на Република Македонија од 2009 год.

-

Национална стратегија за развој на енергетиката до 2030 год.

-

Стратегија за обновливи извори на енергија

-

Стратегија за енергетска ефикасност

-

Национална стратегија за развој на мали и средни претпријатија

-

Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015

-

Национална стратегија за вработување

-

Национална стратегија за органско земјоделство на РМ 2008-2011

-

Национална транспортна стратегија

-

Национална стратегија за развој на информатичко општество

-

Национална стратегија за развој на електронски комуникации со информатички
технологии
Исто така, како постојни програми, проекти, документи и закони кои се користени

во изработката на Програмата се и следниве:
-

Студија за локален економски развој на Општина Охрид – 2000 год.

-

Стратегија за локален економски развој на Општина Охрид 2007 год.

-

Стратегија за локален економски развој на Општина Струга – 2008 год.

-

Стратегиите на сите општини од регионот

-

Социјално акциони планови

-

Програма за изградба на мали хидроцентрали

-

Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи

-

Програма за развој на претприемништвото

-

Закон за јавни патишта

-

Закон за заштита на културното наследство

-

Закон за туризам и угостителство

-

Национални и локални стратегии за развој на туризмот
Програмата се потпира и на релевантна литература од оваа проблематика и на

службени статистички и други показатели за развојот.
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Регионални SWOT анализи
SWOT анализата на состојбите во Jугозападниот плански регион е резултат на
заеднички напори на ГТЗ (GTZ), Центарот за развој на Југозападниот плански регион, и
регионалните работни и партнерски групи, и активностите што од основањето ги
имплементира Центарот за развој на Југозападниот плански регион со цел да се изгради
конзистента програма за развој на регионот во периодот 2009-2014.
На серија работилници, одржани во текот на летните месеци на 2008 ( од страна на
ГТЗ) дел од споменатите субјекти извршија заедничка и темелна проценка на
конкурентноста на регионот преку истражување, обработка на собраните податоци дадени
во овој развоен документ и анализи на показателите од внатрешната ситуација на
регионот (предности и слабости) и од надворешното опкружување (можности и закани).
Резултатите презентирани подолу се, исто така, плод на секторските анализи што
се направени врз основа на Методологијата усвоена од страна на Министерството за
локална самоуправа и препораките на министерствата кои влегуваат во Советот за
регионален развој на Република Македонија.
Врз основа на овие сознанија заклучено е дека посебно внимание треба да им се
посвети на следниве сектори: демографски развоj, економски развој, пазар на работна
сила, социјален развој, инфраструктура, земјоделство и рурален развој, туризам, културен
развој, заштита на животната средина и обновливи извори на енергија.
Крајната синтеза на елементите кои произлегоа од овој процес овозможи да се
потврдат некои од претходните, но и да се стекнат нови сознанија за регионалните
предизвици, можности и потенцијали, како и за ризиците кои се однесуваат на
одржливоста на развојната стратегија. Резултатите од анализата на регионалните потреби
се дадени подолу, во форма на главни регионални предности, слабости, можности и
закани.
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Предности
-

Расположливи природни ресурси и релативно чиста средина, со добра
инфраструктурна основа, меѓународен аеродром, гранични зони и премини,

-

Висока стапка на активност кај лица со високо образование, младо работоспособно
население и стручна активна работна сила,

-

Највисоко учество на успешни мали и средни претпријатија во вработеноста
особено во градежништвото, текстилната индустрија, дрвната индустрија, туризмот
и земјоделството,

-

Постоење на голем број производни потенцијали и капацитети, традиција во
занаетчиството,

-

Позитивен прираст на населението и рамнотежа во половата структура, со
натпросечна застапеност на предучилишниот и училишно-образовниот контингент
во вкупниот број на население, како и со потпросечни внатрешни миграции,

-

Големи земјоделски површини и поволна клима за одгледување на житните
култури, ароматични и медитерански растенија, индустриски и фуражни култури,
зеленчук, овошје и винова лоза,

-

Големи пасишта за одгледување разновиден добиток, развиена активност со
рибници и порибување,

-

Развој на основни видови туризам, богат атрактивен фонд со развојни потенцијали,
постојни капацитети за хотелско сместување, седишта во угостителството и
зголемена туристичка потрошувачка,

-

Постоење на археолошки локалитети и артефакти, цркви, манастири, џамии и
теќиња, кули и тврдини, спомен обележја за кои е обезбедена солидна заштита,
активни културни институции, редовни културни манифестации во текот на цела
година,

-

Национална и меѓународна заштита на животната средина, со услови за
производство на здрава храна, но и производство на енергија од обновливи извори
како што се водените потенцијали, биомасата, ветерот, сонцето, како и
геотермалните води.
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Слабости
-

Нерамномерна густина на населението по оштини, населени места и во руралните
средини, со нерамномерен наталитет и високо ниво на надворешни миграции од
руралните општини што резултира со депопулација во определени места и пораст
на старосниот контингент,

-

Заостанување по БДП на ниво на држава со најниска бруто плата по вработен,
заради ниската продуктивност, конкурентност и лошите извозни перформанси, што
резултира со високи трошоци на работна сила по единица производ,

-

Заради пропаѓањето и затворањето на големите и средните претпријатија што беа
активни во регионот на ниво на држава регистрирана е најголема загуба на работни
места, но и масовно одлевање на стручен кадар,

-

Недоволна употреба на современи технологии, недоволно развиена логистичка
инфраструктура и индустрија, нерамномерен развој на општините и местата во
рамките на регионот,

-

Недостиг на апликативни студии и програми за развој, слабо маркетинг планирање
и непостоење доволно здруженија во бизнис заедницата на сите нивоа, но и
несоодветна

образовна

структура

на

населението

според

потребите

на

стопанството,
-

Отсуство на инвестиции поради ограничувачки услови за развој на бизнис особено
заради тешко решливи имотно-правни односи, несоодветни инфраструктура,
урбанизам и промоции, но и слаба законска примена и ефикасност,

-

Висока стапка на невработеност особено ниска вработеност на младите,

-

Лош квалитет на патиштата поради старост но и недоволно одржување,
недоизградена патна и железничка мрежа, слаба обележаност и недостаток на
средства и сигнализација,

-

Дотраена локална водоводна инфраструктура и постоење на азбестни цевководи,
слаб квалитет на водата за пиење и непостоење одводи и пречистителни станици во
руралните средини,

-

Непостоење на нафтовод и гасовод, мали резерви на јаглен и нема изградени
системи за користење на геотермалните води,
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-

Слаба организираност на земјоделците и фрагментираност на земјоделските
површини, мал број на деловни субјекти и слаба вработеност заради претежно
сезонски вработувања,

-

Слаба поврзаност на туристичките потенцијали, неповолна странска посетеност и
престој што значи слаба искористеност на сместувачките капацитети, но и многу
слаба понуда за алтернативни видови туризам,

-

Недоволна сигнализација за културните споменици, слаба меѓуинституционална
комуникација и недоволна грижа за театарската уметност,

-

Зголемување на количеството на смет и негово неконтролирано одложување,
загадување на воздухот од оџаци на домаќинствата и од термоцентралата Осломеј,
но и загадување од неконтролирана употреба на вештачки ѓубрива.

Можности и закани
-

Можностите и заканите можат да се поделат на надворешни односно надвор од
државата, и внатрешни односно внатре во државата и Југозападниот плански
регион.

Надворешни можности
-

Економска клима кај странските инвеститори во услови на приближување на
Република Македонија кон Евро-атлантските структури,

-

Визна либерализација,

-

Членство во СТО и слични организаци,

-

Разлики во висината на даноците меѓу развиените земји и Република Македонија,

-

Континуираниот раст во секторот туризам на меѓународно ниво е поволност за
регионот бидејки тој е еден од клучните сектори на Југозападниот плански регион,

-

Појава на нови сектори кои би можеле да се поволни за регионот, како на пример
алтернативен туризам, алтернативни/обновливи енергии,

-

Нови меѓународни трговски аранжмани со ЕУ, искористување на ИПА, други
европски програми и воспоставување соработка со надворешни организации,

-

Користење на меѓународните сообраќајни коридидори.
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Внатрешни можности
-

Отвореност кон странски инвестициони активности,

-

Преземање на промотивни активности за привлекување на инвестиции,

-

Можности за користење на релативно млада популација и динамичен природен
прираст,

-

Релативно мала економија и на национално и на регионално ниво што дозволува
брзо приспособување на условите на пазарот,

-

Големата стапка на невработеност, особено голем број на лица т.н. технолошки
вишок, во регионот со поволни квалификации и искуство е извонредна можност за
правилно насочување и искористување на човечките ресурси, преку здружување на
деловните субјекти од сродни дејности за заеднички настап,

-

Обезбедување локации – зони за изградба на индустриски зони и технолошки
центри кои ќе го зголемат бројот на даватели на деловни услуги за подобрување на
бизнис опкружувањето, циркулирање на нови бизнис идеи и можности,

-

Стимулирање на развојот на претприемништвото и зголемување на конкурентските
способности, ревитализација на занаетчиството и поттикнување на семејните
бизниси,

-

Одржливо искористување

на природното и

културното

богатство преку

искористување на инструментите за поддршка на развојот на микро регионите,
-

Зголемување на административните капацитети на општините заради зголемените
надлежности со децентрализацијата,

-

Суштинска примена на законот за рамномерен регионален развој и законот за јавно
приватно партнерство, како и подобра комуникација и соработка помеѓу
ентитетите во регионот.

Надворешни закани
-

Политичка и безбедносна нестабилност во поширокиот регион,

-

Зголемени ризици од надворешни шокови и промени. Тие можат да потекнуваат од
извори како што се меѓународен тероризам, потенцијални пандемии, климатски
промени и недостаток на енергија,
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-

Можен негативен пресврт на светската економија со намалена економска
ефикасност на клучните пазари, и среднорочно гледано неодржливост на
постојните структури во економиите на најразвиените земји.

Внатрешни закани
-

Одлив на млад кадар во странство и опаѓање на финансиската моќ на населението Недоволна примена на законската регулатива, забавена имплементација на
постоечките национални стратегии по одделни сектори,

-

Неусогласеност меѓу централната и локалните власти во поглед на управувањето
со ресурсите,

-

Слаба рестартираност на производните капацитети,

-

Слаба ефикасност на судството во решавањето на стечајните постапки - Обемна и
слабо функционална јавна администрација,

-

Висока внатрешна задолженост,

-

Несоодветно внимание на заштита на околината, односно не земање во предвид на
сите аспекти, и тоа може да биде опасност за традиционалната предност што
постои со природното и културното богатство,

-

Недоволна соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор, влез на странски
производи со нереални ниски цени, шверц на акцизна стока и други производи,
сива економија,

-

Слаба достапност до услугите на финансиски организации заради строги и
неповолни критериуми за кредитирање и високи каматни стапки, со што се
демотивира развојот на бизнисот.

3.4. Национална стратегија за рурален туризам 2012-201730

Република Македонија располага со богат фонд на автентични, културни, природни
и традиционални ресурси и производи кои согласно глобалниот тренд во последните
30

Национална стратегија за рурален развој 2012-2017, Министерство за Економија, Сектор за Туризам
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децении во руралниот туризам нудат сериозни можности за развој на оваа гранка.
Истовремено уникатноста на приодот кон традиционалните производи кај населението е
добра снова за креирање на специфичен и унифициран модел и концепт за развој на
Руралниот туризам во Македонија.
Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2009-2013 ги
апострофира туризмот и земјоделието како приоритетни сектори за развој на земјата и
врши анализа на состојбите и на низа одговорности на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство. Паралелно националните програми за поттикување на
земјоделието и руралниот развој во Македонија одат во прилог на глобалните трендови за
креирање на самоодржливост во руралните региони преку развој на земјоделието и
дополнителни дејности за семејствата кои живеат или се вракаат во руралните области
(селата). Руралниот туризам преку ретките автентични примери во Македонија веке ги
покажува првите интереси иако сеуште нема дефинирани контури на гранката.
Националната Стратегија за развој на туризмот 2009-2013 воспостави рамка во која
ги дефинираше главните правци на развој, базирани на природното и културното
наследство, уникатноста, квалитетот на производите, срдечноста и нашето препознатливо
гостопримство. Овој документ (Национална стратегија за рурален туризам) има задача
следејки ги насоките да го коцептуелизира руралниот туризам, аргументирано и
фактографски како развоен приоритет за туризмот во Македонија. Ова е прв документ од
таков вид во Република Македонија кој е изработен во согласност со домашните и
меѓународните стратешки документи, а посебно со стандардите и документите на ЕУ за
руралниот развој и руралниот туризам.
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ГЛАВА ЧЕТВРТА

4. Руралниот туризам по општини
4.1. Општина Вевчани31
Вевчани е населба која се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија.
Неговите координати се: 41° ۫ 14′ 25″ N, 20° ۫35‘ 35“ E. Распослано е на падините на
планината Јабланица (Црн Камен, 2.257 m) во насока исток-запад, од подножјето, преку
ридестиот терен, се до сртот на истоимената планина. Неговата надморска височина се
движи од 800 до 1060 m и претставува најмалата општина по површина со 35 km 2 и ја
опфаќа само истоимената населба. Според пописот од 2002 година, оваа општина брои
2433 жители.
Природно-географските карактеристики се неминовен и мошне значаен
елемент од повеќе аспекти, а особено кога станува збор за туризмот. Имено, за нашата
држава Република Македонија слободно може да се каже дека претставува простор каде
речиси секој дел од нејзината природа има посебна атрактивност.
Природно-географски фактори кои се значајни за туризмот се: релјефот, климата,
хидрографијата и биогеографијата. Имено, од аспект на релјефот застапени се неколку
типа на релјеф (карстниот, флувијалниот, глацијалниот и периглацијалниот), но тука ќе го
спомнеме само карстниот бидејќи како негова подземна најзначајна форма е пештерата
„Вевчански Извори“ од која, впрочем, се манифестира најголемиот извор од
хидролошкиот објект ,,Вевчански Извори‘‘. Во високите предели на планината Јабланица
се наоѓаат високопланинските пасишта кадешто за време на првата половина на месец
Јули се создава вистинска викенд населба од страна на локалните жители и други
посетители кои традиционално го посетуваат ова место. Климата на подрачјето на
Вевчани е умерено континентална, модифицирана со посебна клима на локално подрачје,
а во повисоките предели е застапена планинска клима. Средногодишната просечна
температура изнесува околу 10°C. Најстудени месеци се Јануари и Февруари, а најтопли
31

http://opstinavevcani.weebly.com/
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Јули и Август со просечна температура од околу 21°C. Средногодишната сума на врнежи
изнесува околу 1000 mm, со најголемо количество на врнежи во зимските, а најмало во
летните месеци. Релативната влажност на воздухот, пак, изнесува 70-74%, а ветровите се
делат на постојани (северниот (дува по долината на Црн Дрим во зимските месеци, а во
лето носи свежина) и јужниот ветер (кој дува од езерото кон копното)) и локални (оној кој
дува од правец на планината по месноста ,,Долга‘‘ и ,,Средни рид‘‘). Вевчани се наоѓа во
Охридско-струшкиот регион (2.355 часови), кој, пак, се одликува со долготраен сончев
сјај. Меѓутоа, со оглед на географската положба што ја има Вевчани, сончевиот сјај има
нешто помала вредност на сончевиот сјај изразена во часови. Осончувањето е значително
поголемо во летните месеци и се движи во просек околу 280 часа или просечно по околу
9-10 часови дневно. Со најдолго траење на сончевиот сјај се одликува месецот Јули, со
просек околу 340 часови или просечно дневно по 11 часови. Осончувањето, пак, во
зимските месеци е значително помало и изнесува во просек околу 70 часови.
Од хидрографските карактеристики ќе ги споменеме: Вевчанските Извори кои
претставуваат значаен хидролошки објект од повеќе аспекти меѓукои и од туристички
аспект, потоа Вевчанската Река, Вевчанското Големо и Мало Езеро, вештачкото езерце на
локалитетот ,,Јанков Камен‘‘, изворот ,,Црвен Кладенец‘‘ и потокот ,,Есејнца‘‘.
Од биогеографски аспект значајно е да се напомене дека на подрачјето на
населбата застапени се разновидни видови на шуми, лековити растенија и сл., а исто така
застапена е и разновидна фауна.
Еден од најпознатите настани во Вевчани е Вевчанскиот карневал. Се смета дека
таа манифестација е стара повеќе од 1.400 години и е интересен спој меѓу паганското и
современото.
Вевчанскиот карневал во суштина е обичај под маска, кој се нарекува „Свети
Васиља“ (Василица). Се празнува на 13 и 14 јануари секоја година и е посветен на Св.
Василиј Велики. На тој ден се дочекува новата православна година, а се испраќа старата.
Инаку, тој е пагански обичај кој тука се сочувал сè до денешни дни. Учесниците во него се
нарекуваат василичари. Тоа се маскирани поединци и групи од сите возрасти
организирани по маала.
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Тоа се маските на зетот и невестата, на музичарите, на Глупи август и на ѓаволите.
Особено е карактеристична маската на Глупи Август. Обично неговата улога ја прифаќаат
млади луѓе, полни со енергија, бидејќи тоа го бара самиот лик. Глупи август настапува со
дозирана агресивност во заштита на зетот и невестата (симболот на плодноста), а со
публиката комуницира само со крикови и движења. Оваа маска се јавува од времето на
антиката како своевидна пародија на тогашните владетели. Наспроти овие маски, во
далеку поголем број се актуелните маски кои се јавуваат само еднаш. Токму тоа ги тера
учесниците да бараат нови идеи и маски што го чини карневалот секогаш актуелен,
масовен и привлечен за јавноста. Покрај тоа, тој има и натпреварувачки карактер меѓу
ривалските групи на Долна и Горна Маала.
На вевчанскиот карневал се збираат жители и од околните села како публика. Два
дена ечи селото од зурлите, тапаните, песните и игрите, шегите и довикувањата. Три
месеци пред тоа печалбарите пак живеат за Василица. Се приготвуваат, измислуваат или
прават маски, се договараат со што да ги изненадат другите василичари - како што ги
викаат маскираните во карневалот. Тој е и чудна парада на духот на овие луѓе,
инвентивноста, манифестацијата на веселоста иако градите им се полнеле со офкање од
разделбите катагодишни.
На вечерта спроти Василица, штом се спушти ноќта, горномалската и
долномалската тајфа василичари тргнува во обиколка на куќите. Пред секоја оро, пред
секоја грст мрсни шеги за домаќинот и домашните, песни, и ,, Сурва година, со женcки
јагниња, машки дечиња, женски телиња...... Ураааааа!!! ,,. Големите желби за плодна и
среќна година и донесената веселба домаќините ги наградуваат со парче леб, неготвено
месо и згора на тоа пари.На вевчанскиот карневал познат е обичајот „Крштевање вода во
извор“ во водите на познатите вевчански извори. Тоа се прави кога негде ќе се расцути
муграта под налетот на зората во два или три часот наутро, на 14 јануари, на Василица.
Иако рано, учесници се, речиси, целото село, 1.000 до 1.500 вевчанци. Во нив има повеќе
жени од мажи, има и стари, но повеќе млади вевчански генерации. Остварувањето на овој
обичај е сврзан со предметите ѓум или бакарно котле, а поретко има литургија или погача,
домашно месена и печена. Главниот предмет за обичајот „Крштевање вода“ е
василичарската китка. Неа некои ја прават како крст, но задолжително од три гранчиња:
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дрен, босилек и василичарка. Секое гранче на китката има посебна цел: дренот е тврдо
дрво, рано ја најавува пролетта и раѓа здрав живот и богат бериќет. Босилекот е господово
растение со кое се благословува плодност, нов и здрав живот и бериќетно лето. Пак,
василичарката е растение со боцки кои го прогонуваат злото и се што е страшно, лошо и
неприфатливо за новата година.
И за овој обичај главнината на поворката ја чинат горномаалските и
долномаалските василичари. Тие се предводени од зетот и невестата со побратимите и
музиката. Во оваа пригода селскиот поп игра главна улога. Попатно на поворката се
придружуваат соселани од сите селски маала кои се упатуваат кон изворите. Ова
вевчанци, како обичај го викаат „одење на вода“. Тука во водите на вевчанските извори се
прави чинот на крштевање вода: молитвите на попот, кршењето на лебот и квасењето на
василичарската китка, го симболизира крштевањето на водата, а потоа се полнат
бакарните садови. По ова зимската атмосфера се облагородува со песни, игри, желби и
честитки „За многу години - Сурва година“. Потоа следува враќањето дома, каде што
продолжува празнувањето на обичајот. Во домот „крстената вода“ од бакарниот сад се
дели на половина. Целта нејзина е да се употреби за две намени. Првата се однесува на
водата што ќе остане во котлето. Имено, домаќинот со садот „крстена вода“ тропа на
затворената врата на својата куќа, а потоа вратата се отвора и почнува првата церемонија
на остварување на обичајот. Тој ја кваси китката и ги прска просториите во куќата - домот,
благословувајќи „за убајна, бериќет за женски јагниња и телиња и за полни амбари жито и
бочви со вино“. Домаќинот и прскањето со „крстена вода“ го прави и во просториите каде
што се одгледува стоката и живината: пондилата, кокошарниците. И ова се прави за добро
и подобро во новото Господово лето.
Втората намена на „крстената вода“ ја употребува домаќинката на куќата. Таа со
неа, рано наутро, на 14 јануари, на Василица ќе меси кашаник со паричка. Значи
празнувањето на обичајот продолжува со месење, печење и гостење со кашаникот, тој е
вевчански специјалитет за гостите и гостењето на денот на Василица. Тоа е некиснато
тесто од пченично брашно со квасец. Кашаникот на гостите што ќе го посетат домаќинот
на Василица се послужува со луканци (вевчански домашни колбаси) и со домашно биено
сирење и кисело млеко. Преданието вели: „Кој ќе кеснит од кашаникот и тој што ќе ја најт
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паричката, ќе имат убајна, ајр, ем бериќет до година на Василица - Сурва година“. Дента
на Нова година арена на игрите и песните продолжува среде селото, каде и завршува
прекрасниот празник. Од 1993 година карневалот е член на Здружението на европските
карневалски градови, во кое Вевчани на големо негодување на Грција, ја внесе
Македонија под своето уставно име.
Карневалот во Вевчани, бил повод во 1996 година, на местото на настанот да се
оддржи семинарот на тема ,,Обичаи под маска“ со учество на домашни и етнолози од
повеќе европски земји, кои од карневалот на јавноста и ги издвоија основните
карактеристики: традиционалните маски, појавата на ликови од општествениот живот, но
и елементите кои го сочинуваат првобитниот слој на обичајот. Се разбира, тие дадоа и
свое видување и за новините инкорпорирани во традиционалниот обичај. На вевчанскиот
карневал, своевиден ,,Театар без ѕидишта“ не му се случило да ја оддложи претставата.
Тој од година во година сé повеќе и повеќе го предизвикува интересот на јавноста, како во
земјата така и во странство.
Последните испитувања на теренот носат сигнали дека вевчанскиот карневал е
постар од утврдените 1.400 години. Се цени дека неговиот почеток е 200 години пред тоа.
Кажувањата и тврдењата дека карневалот не постоел во турско време се неточни, пред се
од причина што Вевчани никогаш не било под турска окупација. Затоа и не може ништо
од неговото постоење да биде забележано во турските тефтери. Почнувањето на овој
пагански обичај јасно ја одсликувала потребата на луѓето преку маски да се ослободат од
злото и од црните мисли. Токму затоа, Вевчанскиот карневал, всушност, претставува
културно-забавна манифестација со примеси на наука.
Лазарско-ѓурѓовденски песни и игри
Првата промоција на овој настан се одржала на 18 мај 2003 година на локалитетот
Вевчански извори. Бидејќи од крајот на педесеттите години обичаите, песните и ората
поврзани со овие два празника изумираат, дошло до идеја таа традиција да продолжи.
Иницијатор бил КУД „Дримкол“ - Вевчани како главна културна институција во Вевчани.
Во традицијата на Вевчани едни од најзначајните и најубавите празници биле
празниците Лазара и Ѓурѓовден. Тоа се празници кои се прославувале на многу
56

специфичен начин, празници за кои се испеале многу песни, празници каде главни
учесници биле младите момчиња и немажените девојки Лазарки.
Карактеристично за овие кореографии е старото автентично Вевчанско пеење на
песните: пејте лазарки, илинкуле сеструле, шила Ѓурѓа и женското играње на цело стапало
специфично за ова играорно подрачје.
Музичкиот дел го сочинуваат ората: грутка шеќер, илинкино оро, за рамо, свирени
на зурла, гајда, кавал, тамбура и тапан.
Во антропогените туристички вредности се вбројуваат културно-историските
споменици, етно-социјалните туристички мотиви и манифестациите. Имено, Вевчани е
мошне стара населба и просторот на кој се простира бил населен уште од времето на
антиката. Сведок за тоа е локалитетот ,,Вајтос‘‘ кој се наоѓа на еден од краците на стариот
римски пат ,,VIA EGNATIA‘‘. Во оваа населба културата е мошне развиена. Тоа се
забележува преку низа на настани, градби, верувања, традиции и сл. Имено, верувањата и
традицијата што ја има Вевчани во својата вера се докажува со постоењето на бројни
цркви, манастири и параклиси. Амбиенталната култура е исто така богата, а тоа се
должи на познатите Вевчански мајстори, а тука може да го споменеме и еден од поновите
изградени објекти која се вбројува во функција на туризмот, т.е. ,,Порта Вевчани‘‘. Освен
старите куќи, архитектурата на објектите и сл., тука се вбројуваат и водениците и
валавиците. Дел од старите куќи се соодветно прилагодени и уредени и се ставени во
функција на туризмот.
Во етно-социјалните туристички мотиви се вбројува носијата, која, пак, денес сè
помалку може да се сретне во употреба, но сепак како нејзин репрезентативен претставник
може да се истакне Културно-уметничкото друштво ,,Дримкол‘‘ – Вевчани, а истата се
забележува и кај главните актери на добро познатиот настан Василица, односно ,,Свети
Васиљја‘‘ или како што уште се нарекува Вевчански Карневал кој претставува своевидна
туристичка атракција.
Културно уметничкото друштво „Дримкол“ од Вевчани во своето долгогодишно
постоење има оставено свој белег во македонската културна историја.
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Слика бр 2. Вевчанска народна носија

Формирано е во 1973 година како здружение на граѓани во кое здружение се
здружуваат љубовта, желбата и ентузијазмот кон фолклорот на многу млади луѓе во
Вевчани.
Од тогаш до денес активно и успешно работи на негување, развивање и
презентирање на сценско уметничките дејности, со посебен акцент и внимание кон
фолклорната дејност. Како национално богатство на Р. Македонија ова културно
уметничко друштво се афирмира себеси и ја афирмира нашата држава онака како што се
очекува, квалитетно и достоинствено, а како доказ се освоени дипломи, награди и
признанија на домашни и сртански фестивали.
Богатата

изворна

Вевчанска

носија,

изворните

инструменти,

изворните

кореографии од Вевчанското поднебје го прават ова друштво едно и единствено, различно
од сите други во Македонија. Но покрај изворниот фолклор, на репертоарот на ова
друштво се наоѓаат и кореогравски обработки од сите играорни подрачја на нашата
држава (источно, западно, централно, јужно), а за нивна презентација ова друштво
располага и со соодветна носија од горе споменатите региони.
Покрај редовно учество на домашните фолклорни фестивали: Балкански фестивал Охрид; Илинденски денови - Битола; Оро без граници - Скопје; КУД „Дримкол“ има и
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сеуште учествува на фолклорни фестивали во странство. КУД „Дримкол“ како високо
квалитетна културна институција во Вевчани, дава огромен придонес за развој на
македонската култура и традиција.
Материјалната база за развој на туризмот може да се каже дека е солидна, а
истата е во понатамошен развој. Имено, постојат повеќе автентични и модерни
угостителски објекти (ресторани, помал хотел, пансиони, кафе-барови, планинарски дом
со ресторан и сл.), кои располагаат со вкупно околу 650 седишта, нешто повеќе од 100-ина
легла, а исто така на располагање се нешто повеќе од 50-ина легла во домовите на
локалното население. На самиот пат кон изворите постои и сувенирницата ,,Самовила‘‘
каде што може да се најдат бројни и разновидни стари раритетни и нови современи
предмети и сувенири. Вевчани е населба со развиена инфраструктура и бројни природни
потенцијали. Има изграден водовод, канализација, целосно е електрифицирано и со
целосно изградена патна мрежа и асвалтирани и поплочени улици. Поврзано е со редовен
автобуски превоз до градот Струга.

Слика бр 3. Вевчански извори

Слика бр 4. “Порта Вевчани”

Кога се во прашање перспективите за развој на туризмот во Вевчани може да се
каже дека истите интензивно се предмет на работа. Соодветните природно-географски
карактеристики земени во целост, нудат одлична можност за понатамошно оптимално
развивање на туризмот. Тие соодветно се надополнуваат со антропогените вредности кои
се застапени на овој простор. Поради тоа, потребна е поголема ангажираност на сите
соодветни надлежни (како на пример Општината Вевчани која презема повеќе мерки
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преку разни проекти да го зголеми развојот на туризмот и да ја зголеми искористеноста на
туристичките потенцијали) со цел поголем развој, унапредување и искористеност на
можностите и облиците на туризам кои се на располагање во Вевчани. Притоа, од големо
значење е почитувањето на веќе постоечките вредности без нивно нарушување при
поинтензивното развивање на туризмот.
Еден од најзначајните катализатори во развојот на туризмот секако претставува и
маркетингот. Имено, во таа насока се оценува дека потребно и неопходно е истиот
соодветно и мошне поинтензивно да се вклучи во самиот развој на туризмот, притоа,
потребно е да се создаде и соодветна инфраструктура која ќе служи како придружна
алатка на маркетингот (соодветен објект кој ќе служи во функција на туризмот и истиот ќе
биде лоциран на соодветна местоположба, а во негов склоп постои можност за создавање
на електронска апликација која овозможува мрежно поврзување на туристичките
капацитети).
За реализирање на сите претходно напоменати потенцијали и нивно развивање и
унапредување неминовно е вклучување на соодветен мултифункционален кадар кој има
широки познавања кои се потребни за функционално и правилно одвивање на туризмот, а
може да се каже дека Вевчани истиот го поседува.32
Јавање на коњи – нова атракција во Вевчани
Неодамна во Вевчани беше формиран коњичкиот клуб „Св.Спас“, кој располага со
ергела од расни коњи. Идејата е јавањето коњи во Вевчани да ги збогати содржините кои
се дел од стратеријата за развој на руралниот туризам.
Коњичкиот клуб Св.Спас организира авантуристички тури со јавање коњи до
излетничкото место Јанков Камен кој се наоѓа на 1200 метри надморска височина,
Манастирот Св. Спас кој се наоѓа на 1330 метри надморска височина и е со поглед кон
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Охридското езеро и до Вевчанско Бачило кое се наоѓа на 1900 метри надморска
височина.33
Општина Вевчани неуморно работи на развој на руралниот туризам и тоа преку
презентирање на старата вевчанска архитектура. Од денес, гостите на оваа општина ќе
имаат уште едно атрактивно место за посета.
Во Вевчани свечено се отвори „Пупинова куќа“, проект со кој трајно ќе се
одбележи делото на големиот научник Михајло Пупин. Оваа куќа која датира од 19-тиот
век, и по реконструкцијата ја задржа својата автентичност. Во неа туристите ќе можат да
престојуваат бидејќи има десет уредени соби и еден посебна просторија посветена на
големиот научник Пипун.34

Слика бр. 6 „Пупинова куќа“

33
34
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4.2. Општина Дебар
Министeрството за култура на Македонија во соработка со Советот на Европа, а во
рамките на Регионалната програма за културно и природно наследство во Југоисточна
Европа го спроведува пилот проектот за промоција и локален развој на регионот на Дебар
и Река.35 Главна цел на проектот е да им помогне на националните, регионалните и
локалните институции да го зајакнат својот капацитет на териториите кои имаат вакво
природно и културно наследство и тоа наследство да го искористат како економски ресурс
за одржлив развој. Овој регион е одбран да биде дел од овој проект пред сѐ поради
богатото културно и природно наследство, но и поради мултиетничкиот состав на
населението. Таму живеат Македонци, Албанци, Роми, Срби, Турци.
Слика бр. 7 Национален парк - Маврово

„Проектот ја потенцира таа мултиетничност, го запазува диверзитетот на
природното и културно наследство. Традициите, обичаите, старите занаети. Она видливо
културно наследство што го имаме таму потекнува пред сѐ од 19 век. Релативно доцна за
наши стандарди, но и самиот регион е доста неистражен. Таму има два значајни
манастири, Бигорскиот манастир и неговиот метох, манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец
35
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во село Рајчица. Бигорскиот манастир е главното сведоштво за мијачките копаничари,
таму се наоѓа едниот од трите сочувани иконостаси на Петре Филиповски – Гарката и
Макариј Фрчковски, ремек дело кое нема своја вредност. Од исламската архитектура нема
многу сочувани објекти, тука е џамијата во Дебар и двата амами. Од наведената
градителска дејност низ вековите во регионот се сочувани 97 добра со статус на културно
наследство, и тоа: 6 цркви, 2 манастири, 3 амами, 1 теќе, 1 џамија, 2 археолошки
локалитети, 1 јавен објект (стара болница), 3 рурални споменички целини (селата
Кичиница, Галичник и Гари) и 78 традиционални градски и селски куќи. Во регионот
постојат 227 евидентирани добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат
културно наследство, но сеуште за нив не е донесен акт за заштита (53 традиционални
рурални куќи, 56 традиционални градски куќи, 1 спомен парк, 1 јавен објект, 1 чешма, 35
цркви, 80 археолошки локалитети од кои 43 се некрополи), како и повеќе споменици и
спомен обележја. Овие податоци сведочат за постоењето на голема разновидност на
сочуваното културно наследство. Од аспект на природното наследство застапено тука
можеме да кажеме дека најголемиот дел од територијата на општина Маврово и Ростуше
припаѓа во границите на Националниот Парк „Маврово“.
Слика бр. 9 Бигорски Манастир

Слика бр. 10 Иконостас во Бигорскиот Манастир

„Една од целите на проектот и е изнаоѓање на партнери, за инвестирање во развој
на регионот и аплицирање пред странските фондови. Со тоа би се стопирала и
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миграцијата на овој регион кој е безмалку во некои делови и целосно испразнет. Преку
заедничко учество и поттикнувачки методи и преку подобра распределба на човечките,
природните, финансиските и организациските ресурси кои се достапни на пилот
територијата, Пилот проектот треба да обезбеди развој кој е во склад со визиите на
целокупната заедница која се обединува и зајакнува со оваа заедничка визија за иднината.
Краен резултат на Пилот проектот е усвојување на „Територијална Повелба“ која
дефинира насоки и стратегии за развој на регионот и Оперативна програма за нејзино
спроведување“.36
4.3.Општина Дебарца
Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на
планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија,
Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска
Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар),
додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е
отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца е всушност котлински
предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја
одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со
падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина.37
Општина Дебарца ќе стане дел од туристичката понуда
Со атрактивни природни споменици општина Дебарца ќе го развива руралниот
туризам. Мочуриштето Сини Вирој кое изобилува со флора и фауна во Белчишта,
водопадите во планината Караорман ,изворите во селото Велмеј манастирот Си Свети во
Лешани кој е едниствен на Балканот посветен на сите светители, се само дел од
потенцијалите кои ги поседува ова поднебје за привлекување на туристите.
Со уредување на своите капацитети локалното население кое живее во овие
области ќе може активно да се вклучи во развојот на туризмот.
36
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Инаку руралните средини и алтернативните форми на туризам во денешно време се
најбарани од страна на странските гости.38
4.4.Општина Охрид
Мошне атрактивен сегмент на туристичката понуда во Охридскиот регион
претставуваат етнографските вредности кои се застапени во овој простор. Тие може да
имаат статус на комплементарни атрактивно- мотивски туристички ресурси во рамките на
геотуризмот чија цел е збогатување на туристичката понуда.
Охридскиот регион има мошне стара и долга везбена традиција, особено во областа
на црковниот уметнички вез. Меѓу везените предмети што се сочувани во Охрид се
четирите крстови, делови од омофор или сакос, со везени претстави на Големите
празници, бисти на пророци и други светители, а потекнуваат од 15-тиот век.
Ткаењето е исто така една од старите, традиционални дејности на подрачјето на
охридскиот регион, а по својата уметничка вредност и шаренило особено се издвојуваат
охридските килими, ткаени претежно во 19 век за да ги красат подовите на гостинките
соби во куќите на богатите охридски семејства.
Во регионот постои и голема збирка на сликарски и вајарски дела од современата
уметност од крајот на 19 ти и 20 ти век, кои ги создале познати македонски уметници и
уметници од просторите на цела поранешна Југославија.
Нематеријалното културно наследство, исто така е многу значаен сегмент на
културно- уметничките вредности на подрачјето на регионот, а него го сочинуваат бројни
верски и културни манифестации кои традиционално, со години, а некои и со векови
наназад се одржуваат во регионот.
Традиционалниот и хетерогениот карактер на бројните манифестации ја
зголемуваат атрактивноста на Охридскиот регион за посета од страна на туристите. Од
големиот број на манифестации од различен карактер може да се набројат неколку. 39

38
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Од културните манифестации посебен интерес привлекува Фестивалот „Охридско
Лето“. Во неговата сценска и музичка содржина учествуваат еминентни учесници од
целиот свет. Со тоа, овој фестивал има интернационален карактер. Има долга традиција
која датира од 1961 година. „Балканскиот фестивал на народни песни и игри“ има исто
така долга традиција од 1962 година. На фестивалот учествуваат групи и солисти од сите
балкански држави, но и пошироко. Охридските староградски средби се одржуваат
традиционално. Повторно оживеани, по својата содржина го изразуваат староградскиот
автентичен мелос низ песни, игри, ора и обичаи. Други културни манифестации кои треба
да се спомнат се: Прличевите беседи, Канео фест, Охрид фест, Богојавление – Водици
(како манифестација со религиски карактер), Меѓународен семинар за македонски јазик,
Ден на Охридското Езеро, „ЕКО Фестивал“ и слично. Од бројните спортски манифестации
кои се одржуваат на овој простор посебна важност пројавува Охридскиот Пливачки
Маратон.
Во Охридскиот регион се одржуваат и бројни научни и стопански манифестации
кои се организираат во вид на конгреси, симпозиуми, саеми и слично. Нивната важност за
туристичката понуда произлегува од фактот што се одржуваат најчесто надвор од
туристичката сезона со што придонесуваат за проширување на истата.
Руралниот развој во Охридскиот регион заживеа последниве години, но уште
многу треба да се направи за селата во овој крај да доживеат подем и да станат атрактивни
и економско исплатливи туристичка дестинации. На стратегијата за рурален развој и
поддршка на алтернативните форми на туризмот во Охридско и Дебарца, Охридската
локална самоуправа работи од 2008-ма година преку проект на ОБСЕ, со развој на
пасивните рурални планински подрачја, посебно во Националниот парк Галичица, кои
според законот за рамномерен регионален развој се класифицирани во подрачја со
специфични развојни потреби. Охридскиот регион со езерото, високите планински
масиви, реките и чистиот воздух, живописните селски населби со домаќинства кои можат
да се вклучат во руралниот развој, со влез на инвестиции, се смета за подрачје со висок
потенцијал што треба да се искористи.
Мариноски, Н. (2001) Туристичка географија на Република Македонија, Институт заистражување на
туризмот – Охрид, Охрид
39
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И покрај тоа што во националната стратегија за развој на туризмот селскиот
туризам е нејзина најважна гранка, сепак за тоа многу малку е направено од страна на
државата. Жителите на селата со потенцијал за рурален туризам не се доволно
информирани, за што е неопходна едукација на луѓето и институциите, за можностите за
развој, за што на Македонија доделени и се 60,7 милиони евра, неповратни средства од
земјоделската ИПАРД програма на ЕУ, низ која ќе се финансираат и проекти за руралниот
развој.40
Села покрај брегот на Охридското Езеро кои можат да претендираат за селски
туризам се Радожда на западниот брег и Трпејца и Пештани на источниот.
На источната страна од Охридското Езеро селото Пештани е сместено во
подножјето на планината Галичица, на 12 км јужно од градот Охрид, на патот од Охрид за
Свети Наум. Според пописот од 2002 година, Пештани има 1326 жители. Селото е
опкружено со недопрена и прекрасна природа. Многу значајна е пештерната црква Света
Богородица (пештанска) која воедно е и заштитничка на селото. Во самото село и во
неговата околина има седум цркви и тоа: Св. Врачи, Св. Горгија, Св. Никола, Св. Петка,
Св. Никола, Св. Тројца и Св. Богородица. Од уметнички аспект најзначајна секако е
Св.Богородица која воодушевува со својот фрескоживопис. Во близината на Пештани се
наоѓало и наколно живеалиште од неолит. Во тек е проектот што Владата на Република
Македонија го спроведува во овој регион насловен како “Музеј на вода”. Имено се
предвидува тука да се изгради музејска поставка под отворено небо што ќе биде делумна
реконтрукција на наколното живеалиште кое по¬стоело во бронзеното. Ваквата поставка
ќе биде една од првите од ваков вид (слична има во Костур, на суво покрај Костурското
Езеро). На брегот во карпите ќе биде сместен мини музеј во кој ќе биде изложена
керамика пронајдена при археолошките испитувања во водите на Охридското Езеро. На
езерскиот брег тука треба да се спомене и селото Трпејца кое поради близината на брегот
исто како кај Пештани, не можеме да зборуваме за класичен селски туризам, но некои
туристички понуди од типот на селскиот туризам можат да бидат присутни и во овие две
места. Селото е на 17 километри од Охрид во подножјето на Галичица на надморска
висоичина од 695-750 метри во природна вдлабнатина сместено меѓу карпи. Ова
40
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традиционално рибарско село, според пописот од 2002 година, има 303 жители. Во негова
непосредна близина е црквата Св. Богородица Заумска од XIV век.
За типичен селски туризам како надополна на стационарниот можеби најпогодни
се Велестово, на падините на Галичица, каде има црква од XV век, а веќе се презентира
како селски туризам понудата на село Елшани, каде резбарите и бочварите сеуште го
негуваат својот занает. Селото се наоѓа на 10 км од Охрид на западните падини на
Галичица, на надморска височинна од 850-900 метри. Според пописот од 2002 година,
селото има 590 жители, а во 30 куќи се издаваат соби за сместување во селската идила со
вкупен број од 200 легла. Селото има два црковни храма. Црквата Св Илија, реставрирана
1859 година. Населението одгледува лозја, а традиционално пече ракија.
Селото Куратица се наоѓа на 20 километри североисточно од Охрид или на 5 км.
северно од патот Охрид — Ресен. Сместено е во пазувите на планинскиот масив Мазатар
(Бајрак 1635 м) на надморска висина од 1080 метри. Селото е расположено во тесна
карстна долина околу една суводолица која надојдува за време на посилни врнежи и прави
штета врз домовите и нивје-то. Заради конфигурацијата на теренот селото има издолжен
об-лик во насока северозапад — југоисток и спаѓа во селата со збиен тип на куќи, со мали
дворишта. Се дели на три краеви: Горна Маала, Долна Маала и Средна Маала. Во Долна
Маала се наоѓа селската црква Св. Никола, пред чиј влез е заедничката гробница на
загинатите борци во Народноослободителната војна од ова село. Во непосредна близина
на црквата се наоѓа Килимарницата изградена во текот на 1982 година, шго работи во
состав на 33 „Рашанец" од Охрид.
На 8 км од Македонски Брод се наоѓа прекрасното село Девич, со убави
шуми,ливади,пасишта,селски куќи и исто така и големата убава река Треска која се наоѓа
на влезот од селото.Од Скопје е одалечено 160 км, а од Охрид 70 км.Во својата
изолираност жителите зачувале од традиционалните вредности за здрава природна
околина. Девич е типично планинско село, каде што основа на некогашниот животот на
населението било одгледувањето добиток (овци и кози). Порече е поврзано со новото
вештачко езеро „Козјак”, преку кое ќе се добие нов импулс за развој и можност за
туристичко заживување. Културно-историско наследство е застапено со тврдина „Девини
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Кули” XIII-XIV век, се едни од добро посетените места во Девич. До Девичини кули се
стигнува по земјен пат од селото Девич покрај течението на реката Треска. Прво се
поминува покрај убави зелени тревници и стари добро зачувани куќи. Откако ќе се излезе
од селото, почнуваат нивите посадени со тутун и пченка, а после нив започнува височинка
која мора да се изоди пеш за да се дојде до тврдината. Од врвот на ридот каде што се
Девичини кули како на дланка се гледа и селото и рамното поле покрај реката и
живописните ридови од другата страна на патот. Под денешното село, кај црквата на
Пречиста, според кажувањата лежат остатоците на Модричкиот манастир од XIV век.
Локалитетот Пешна, гробница и тврдина од V век на влезот од пештерата Пешна,
остатоци од 13 воденици, остатоци од 3 цркви, леарница за железо, траги од карпеста
уметности други вредности се наоѓаат во близина на ова село.Во селото се наоѓа Мак
Викинг ранчот на Мирјана и Васо Аврамовски, каде туристите можат да се сместат и да
пробаат традиционални специјалитети.
4.5. Општина Кичево
Кичево е град во средишниот дел на Западна Македонија. Градот лежи во
Кичевската Котлина под југоисточните падини на планината Бистра. Од Скопје, Кичево е
оддалечено 112 километри, а се наоѓа на речиси половина пат меѓу Гостивар (46
километри) и Охрид (61 километар).41
Главно обележје на стопанството во регионот му дава Рударско-Енергетскиот
комбинат „Осломеј“ кој е со капацитет од 660.000 квч годишна продукција и е прв објект
од ваков вид изграден во Република Македонија. Во Кичево е доста развиена трговијата, а
најпознати стопанско - индустриски објекти се поранешниот рудник за железо Тајмиште
(сега има производство на здрава храна), рудникот за јаглен и термоелектрана Осломеј,
фабриката Тане Цалески. Градот Кичево и кичевско се познати и по најдобриот и
највкусниот бурек на Балканот, а кичевчани се и најпознатите пекари и фурнаџии во
Белград. Кичевчани својата долга историска пекарска традиција ја продолжуваат со
иградбата на Жито Караорман АД Кичево во 1952 година. На почетокот се формирал
млин „Караорман“ во кој имало 35 вработени и основна дејност била сместување на
41
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пченица и производство на брашно. Во 1962 година 8 маалски пекари од градот заедно со
„Крушино“ и „Клас“ го здружуваат капиталот и средствата и формираат филијала на
претпријатието Жито Македонија во Кичево. После 17 години т.е. во 1979 изградена е
нова индустриска пекара која ја опслужувале 210 вработени и која имала капацитет од
24.000 парчиња на леб.
На само 3 километри од центарот на градот на падините на Бистра се наоѓа
познатото излетничко место Крушино.

Слика бр 11. Елек и престилка од кичевски крај

4.6. Општина Македонски брод
Поради сé поголемата заинтересираност за развојот на руралниот и планинскиот
туризам, во Поречието започнаа да се градат повеќе хотелски капацитети, започнувајќи од
хотелите кај пештерата Пешна, кај селата Девич и Самоков, а сега и стариот мотел кај
Пешна покрај реката Треска, доби нов сопственик кој најавува негова реконструкција и
изградба на повеќе спортски игралишта по течението на реката, со што овој мотел би бил
привлечен и за спортските екипи.42 Но, најголема перспектива за развојот на руралниот
туризам општината гледа во изградбата на викенд куќи и хотелски капацитети на езерото
Козјак. Тоа е најголемото вештачко езеро во Европа со должина од 32 километри.
Македонски Брод од неодамна се стекна со право на отуѓување на државното неизградено

42
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градежно земјиште. Со новиот Генерален урбанистички план и Деталните планови е
предвидено изградба на 540 викенд куќи во населбата Близанско.

Слика бр 12. Населба „Близанско“
На езерото Козјак е развиен такси превоз со чамци. Сега жителите на Скопје освен
по новиот асфалтен пат, до населбата Близанско можат да стигнат и со чамец за само 20тина минути. По патот можат да уживаат гледајќи ги прекрасните пејсажи на „Јасен“,
дивите животни кои ги има на секој чекор и бескрајната езерска широчина.
Близината на главниот град го прави доста атрактивен овој предел. Освен за викенд
куќи голема е заинтересираноста и за изградба на хотелски капацитети.

Слика бр 13. Панорама на Националниот парк „Јасен“
Општината има идеални услови и за развојот на ловниот и риболовниот туризам.
Реката Треска, езерото Козјак и огромното богатство на риба ги привлекуваат
риболовците од цела Македонија, а додека пак повеќе од 150 хектари во општина М. Брод
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се користат како ловни терени. Со нив раководи ловното друштво „Песјак“. Друштвото
има изградено и две ловни куќи каде што сега се сместуваат ловците. Едниот таков
капацитет се наоѓа во селото Белица, а другиот во селото Тажево. Од Општината велат
дека имало голема заинтересираност за лов на туристи од Грција, но кои поради немањето
на сместувачки капацитети тука доаѓале само еднодневно. Сега со изградбата на ловните
куќи, посебно на онаа во селото Тажево се надеваат дека ловците од Грција тука ќе
престојуваат и по неколку денови.

Слика бр 14. Месност „Борополе“
Бенефитот од развојот на туризмот е многу голем за општина М. Брод. Прво ќе се
отворат можности за голем број нови вработувања. Исто така покрај хотелските
капацитети ќе заживее и производството на здрава и еколошка храна, каде своја
егзистенција ќе најдат голем број семејства од селата.
Општина Македонски Брод брои околу 8.500 жители. Има тренд на зголемување,
но претежно со постари лица од Скопје, кои ги зачувале своите имоти и сега одлучуваат
пензионерските денови да ги поминат тука. Со развојот на туризмот се очекува да
престане миграцијата на младите од овој прекрасен предел.43

43
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4.7. Општина Пласница
Општина Пласница се наоѓа во средишниот дел на Западна Македонија и се
протега на северните и североисточните падини на Бушева Планина и планината Сач.
Територијата на општина Пласница има површина од 54,30км². Општината се граничи на
североисток со општина Македонски Брод, на југоисток со општината Крушево и селото
Сопотница и на запад со општина Вранештица. Во состав на општината се 4 населени
места кои се сместени во горниот тек на реката Треска: Пласница, Преглово, Лисичани и
Дворци.44
Во село Дворци се наоѓа црквата Св.Недела, пред самиот влез на селото, која е
изградена во 1893 година. Во текот на минатите години истата е реновирана од страна на
жителите на селото и сѐ уште се користи за нивните потреби. Селото е најпосетено за
православниот празник Водици, каде централната манифестација се одржува во селскиот
дом кој исто така е изграден со силна волја од страна на жителите на селото. За време на
големите верски празници како и во летниот период селото е најпосетено, најчесто заради
рекреација и посетување на старите огништа. Селото Дворци е поврзано со патна мрежа
до регионалниот патен правец Кичево-Македонски Брод. Се наоѓа под падините на
планината Баба и планинскиот предел Стрмол кој нуди прекрасни терени за лов и
рекреација. Во сама близина т.е под самото село се наоѓа течението на реката Треска во
која се влива изворот Питран. Самото село брои околу триесетина куќи. Низ селото можат
да се забележат стари градби т.е куќи кои со тек на времето полека го губат својот изглед
во вид на рушевини, но тоа е факт дека селото постоело многу долги години наназад.
Лисичани е село во западна Република Македонија, на територијата на Општина
Пласница. Селото се наоѓа на левата страна на реката Треска, а атарот на селото се допира
со просторот на Општина Вранештица, во Кичевската Котлина. Лисичани, според пописот
од 2002 година, има 1.153 жители.
Лисичани се наоѓа во западниот дел од територијата на Општина Пласница. Селото
се наоѓа во областа Долно Кичево, на левата страна на реката Треска, на северното
44
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подножје на планината Баба Сач. Се работи за рамничарско село на надморска височина
од 600 метри. Атарот на селото граничи со Општина Кичево и зафаќа 11,1 квадратни
километри.
Во 19 век, Лисичани било мешано христијанско - муслиманско село во рамките на
Кичевската каза на Отоманската Империја. Веќе кон почетокот на 20 век, по бројност,
започнуваат да доминираат муслиманите. Христијанското население било под црковнопропагандната јурисдикција на Бугарската егзархија.
На преминот во 20 век, околината на селото била зафатена со револуционерните
дејства на ТМОРО. Во регионот, активна била четата на Славејко Арсов. Башибозукот од
Лисичани и Пласница учествувал во задушувањето на Илинденското востание (селото
било претежно муслиманско). Селото се споменува во спомените на Славејко Арсов, Лука
Џеров, и Тома Николов.
Во селото застапено е полјоделството и шумарството. Обработливото земјиште
зафаќа 365 хектари, пасиштата зафаќаат 170 хектари, додека со 604 хектари доминираат
шумите. Во селото функционираат услужни објекти.
Селото на крајот на 19 век било дел од Кичевската каза на Отоманската империја.
Во 1873 година било забележано дека селото имало 62 домаќинства со 120 Македонцимуслимани и 86 Македонци-христијани. Според податоците на бугарскиот етногтраф
Васил К'нчов, селото во 1900 година имало 140 Македонци-христијани и 420 МакедонциВо 1995 година, поставен е камен-темелник на црквата Свети пророк Илија и е
осветена од страна на Митрополитот г. Тимотеј. Се гради на темели од постара црква,
веројатно од 1560 година, која не се знае кога и зошто е срушена. Црквата е во рамките на
Првата кичевска парохија на дебарско - кичевската епархија на МПЦ. Изградбата е во тек.
4.8. Општина Струга
Во струшките планински села Горна Белица и Вишни се развива рурален туризам.
Првите гости се очекуваат на средината на месецов. Селата имаат што да понудат,
проблем засега е лошата патна инфраструктура.
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Повеќе од 200 викендици на бизнисмени, политичари, обични граѓани последниве
неколку години никнаа во струшките планински села Горна Белица и Вишни.
Недопрената природа, чистиот планински воздух овие места кои се наоѓаат на 1.500 метри
надморска височина ги прават се попривлечни.
Направени се три пакети кои ќе им се нудат на туристите. Пакетите кои ќе се нудат
се тематски за секое село и со нив се опфатени традиционалната храна, културно
наследство и природни богатства. Може да се организраат еднодневни и дводневни тури.
Првиот впечаток од овде е како да се наоѓате на некој познат скијачки центар.
Куќарките наликуваат како оние на Алпите, распрскани на сите страни, а во околината
идеални стази за скијање, спорт и рекреација.
Има многу села кои имаат голем потенцијал, а се уште не се доволно
промовирани.Гостите ќе се сместуваат освен во викендиците и во стари дрвени куќи
изградени пред стотина година што би ја направила необична посетата на овие места
„Планот е во овие планински села да се развива туризам од април до септември
затоа што до Белица во другиот период од годината не е возможно да се стигне бидејќи
има големи количини на снег“.45
Манифестации46
Слика бр 15. Струшки вечери на поезијата

45
46

Слика бр 16. Манифестација - “Мостови”
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Мостови, поетско читање во рамките на манифестацијата Струшки вечери на
поезијата
Струшки вечери на поезијата
Струшките вечери на поезијата е најголемата светска поетска манифестација што
се одржува секоја година во Струга, Република Македонија. Манифестацијата е основно
одбележје на Струга како туристички центар и на неа присуствуваат најмалку 200 светски
познати поети. На поетскиот фестивал меѓу другото, се доделуваат и најголемото
признание за целокупна поетска дејност, „Златен венец“, и наградата „Браќа
Миладиновци“ за најдобра поетска книга на македонски јазик.
Ревија на народни носии
Ревијата на народни носии е културна манифестација која започнала да се одржува
1971 година и има за цел да го презентира фолклорното богатство на народната носија и
вез од нашите народи и народности. Ревијата е туристичка манифестација со
традиционален карактер и се одржува секоја година во првата половина на август.
Ревијата има натпреварувачки и забавно-музички карактер. Дефилето низ улиците и
кејовите на реката Црн Дрим претставува посебно доживување за гостите. Во ревијалниот
дел на манифестацијата се прикажуваат народни носии: ергенски, момински, зетовски,
невестински, детски, старски и друг вид носии од сите народи и народности кои живеат во
Република Македонија. Во забавно-музичкиот дел од манифестацијата, со изворна
програма се претставуваат народни песни, ора, обичаи, поговорки, а се изведуваат од
страна на културно-уметнички друштва, групи и солисти на народни инструменти.
Изложбата на народни носии и везови е дополнителна манифестација на која се
презентираат народни носии и везови од Република Македонија.
Струшка музичка есен
Секоја година во втората половина на месец септември во склоп на црквата „Свети
Ѓорѓија“ се одржува познатата манифестација „Струшка музичка есен“. Во контекст на
оваа манифестација се одржуваат меѓународни симпозиуми и концерти на духовна
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музика. Оваа манифестација ни ја претставува Македонската црковна музика која е дел од
огромното културно богатство а истовремено и потврда на македонскиот континуитет и
идентитет низ вековите.
Kenge Yehoo
Фестивалот на стилизирани народни песни и ора „Kenge Yehoo“ (од албански:
Песната ечи) со својата работа започнал во 1992 год. Седиштето на фестивалот е во градот
Струга. Фестивалот според програмата и статусот се одржува секоја година кон крајот на
месец јули или во почетокот на месец август. Секоја година на овој фестивал учествуваат
културно уметнички друштва од Македонија, Албанија, Косово и од други земји од
Европа и САД кои негуваат стилизирани народни песни и ора. Во своето постоење на оваа
манифеставија продефилирале над 200 културно уметнички друштва со над 6000 аматери
и професионални уметници од цел свет.
На 7 километри западно од Струга, на надморска височина од 1064 метри, во
подножјето на планината Јабланица се наоѓа селото Вишни. До Вишни се стигнува по
асфалтен, нагорен, тесен и кривулест пат, кој во суштина е и главна врска со Струга. Од
Вишни, ако се продолжи по истиот пат нагоре, по 12-ина километри, се стигнува до селото
Горна Белица. И двете села се интересни за развој на селски туризам.
Атарот на селото Вишни се протега низ стрмен планински дел, од северната и
јужната страна испресечен со помали планински живописни клисури, низ кои се пробива
Беличка река. Под падините на планината Јабланица на само 2,5 км од селото се
„Вишенските извори“, чија вода по природен пат се спушта во реката Сушица која
завршува во Струшкото поле. Во селото Вишни владее умерено-континентална клима.
Затвореноста на селото со високи планини овозможува јасно да се оцртуваат сите четири
годишни времиња. Во летниот период струи постојано влажен и свеж воздух, а во
зимскиот период снеговите и планинските предели не дозволуваат да дуваат големи
ветрови. Во Вишни преовладуваат студени и долги зими, но без магла. Снег обично
почнува да врне од средината на октомври, а снежната покривка се задржува до март.
Снежната покривка во селото и во подножјето на планината брзо се топи, а на врвовите на
планината Јабланица, снегот се задржува и до крајот на јуни, давајќи му на селото
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прекрасен алпски изглед. Летата исто така се пријатни, а се одликуваат со топли денови и
свежи ноќи без високи температури. Во јули и август ретко врне дожд. Благодарение на
природно-климатските услови, речиси е рамноправен развојот на растителниот и
животинскиот свет.
Вишни како стара населба, по својата традиција и конфигурација на земјиштето е
збиен тип на населба. Во минатото куќите се граделе претежно од камен-бигор, кој што го
има во изобилство во околината на селото. Голем дел од куќите биле напуштени и поради
тоа со текот на време се руинирале. Во последните две-три децении се забележува
помасовно враќање на населението кое ги обновува старите напуштени куќи и гради нови,
со што се менува архитектонскиот лик на селото. Денес во селото има стотина куќи, од
кои повеќето се нови, а во селото постојано живеат 14 жители, а за време на викендите тоа
е целосно исполнето.
Во Вишни постојат седум цркви. Најстара и најзначајна е пештерната црква Св.
Спас, изградена во XIV век. Црквата Св. Спас се наоѓа на 3 километри североисточно од
селото Вишни, над живописната суводолица, реката Сушица, втисната во една голема и
висока карпа, која од дното до врвот е висока преку 100 метри. Клисурата и планинската
местоположба го отежнува пристапот до пештерската црква, бидејќи треба да се оди преку
стрмни падини и карпи. Во нив на места се издлабени мали скали, а под влезот на црквата
е изграден дрвен мост со заштитна ограда. Во еден мал дел од големата каменеста стена
постоеше една длабнатина во која имало дрвен разбој.
Вишни располага со услови за развој на селски и зимски туризам. Најмногу селото
е посетувано за време на викендите од страна на жителите на Струга и Охрид. Тоа се
должи пред се од недостатокот на сместувачки капацитети. Во минатото беа направени
напори за заживување на зимскиот туризам. За таа цел во почетокот на осумдесеттите
години, Задружниот Дом во селото, беше реновиран и пренаменет во Детско одморалиште
со капацитет од 50 легла. Истиот беше користен со полн капацитет во текот на зимските
месеци, се до почетокот на деведесеттите години, а потоа целосно прекина со работа. Во
тоа време беше изграден и ски лифт и стаза за скијање кои ги користеа како гостите на
Одморалиштето, така и сите гости кои доаѓаа од околните градови и оние кои беа
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сместени во домовите на гостопримливите Вишенци. Во Вишни постојат добри услови за
развој на зимски туризам, но потребно е повеќе да се инвестира во изградба на
сместувачки капацитети и инфраструктурни објекти, а посебно е потребно уредување на
терените за скијање и изградба на жичара и ски лифтови.
Во текот на останатиот период, во Вишни постојат услови за развој на селски
туризам. За таа цел на туристите може да им се понудат: сместување во приватни домови,
посета на црквите, природни убавини каде што на туристите ќе им се организираат дневни
пикници во природа. Исто така може да се организираат и планинарски прошетки во
пределот на планината Јабланица, со можност за собирање на лековити билки и шумски
плодови.
Радожда се наоѓа распослано по должината на западниот брег на Охридкото Езеро,
во правец север-југ, во должина од еден километар. Најниската точка на надморската
височина изнесува 693 метри н.в., а највисоката на 745 метри н.в.Селото е оддалечено на 9
км од градот Струга и е богато со вода. Покрај водите на Охридското Езеро, по
шумовитите предели се наоѓаат уште неколку извори со бистра планинска студена вода.
Се смета дека сите тие се поврзани со планинските извори на Јабланица. Никогаш не
пресушуваат, а најбогати со вода се од ноември па се до пролет, што зависи од
интензитетот на врнежите на дожд и снег во текот на годината. Климатските услови
овозможуваат застапеност на богат растителен и животински свет. Повисоките места на
планината Јабланица и нејзините ограноци, кои благо се спуштаат во делот на Радожда,
претежно се шумовити предели во кои доминира дабова шума. Пониските предели се
обраснати со габер, смрека, леска, јавор и други шумски дрвја. Уште пониско во самиот
атар на селото и во неговата непосредна близина, многу успешно виреат: виновата лоза,
црната муренка, костенот, оревот, крушата, јаболкото, сливата, оскорушата и други
благородни дрвја и овошки. Многубројните рамни површини скалесто разместени низ
целиот атар на селото Радожда порано биле ниви кои сега се напуштени.
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Слика бр 17. Радожда

Слика бр 18. Пештерската црква Св. Арахангел Михаил

Селото Радожда е од збиен тип. Куќите се распоредени по маала и сокаци, збиени
на мал простор, од запад се ограничени со големата карпа што е надвисната над селото и
претставува негов заштитен знак, од исток со водите на Охридското Езеро. За таквиот тип
на архитектонско-урбанистичкиот изглед на селото се пресудни два фактори:
местоположбата на селото и желбата на жителите да живеат заедно едни покрај други. Во
минатото куќите биле градени од камен и плитари, двоспратни со повеќе соби и мали
прозорци. Денес се останати мал број на стари куќи. Во најново време се градат модерни
куќи на повеќе спрата со огради и градини, со современ градежен материјал. Во селото
има 217 домаќинства, со 808 жители кои по национална припадност се Македонци. Во
карпата што е надвисната на селото е сместена пештерната црква Свети Архангел Михаил,
на надморска височина од 770 метри. Таа е најстара и најзначајна од сите цркви во селото.
Во целост денешниот архитектонски изглед на црквата го добила во XIV век, кога исто
така е насликана со нов живопис. Дел од откриените фрески потекнуваат од XII век.
Неколку композиции навистина го заслужуваат вниманието на научната јавност.
Композицијата “Чудото во Хона” со насликаниот извонреден лик на Архангел Михаил сцена која се вбројува меѓу најстарите претстави во ѕидното сликарство на целокупната
христијанска уметност. Пристап до црквата е овозможен со изградба на бетон¬ски скали.
Во близина на Радожда се наоѓа локалитетот Селиште, во планински предел од дабова
шума. За постењето на поранешна населба сведочат големиот број сочувани ѕидини на
живеалишта, а околу старата населба се среќаваат и остатоци од камена ограда што
наликува на утврдување со одбранбени цели. Источно од локалитетот и месноста Селиште
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се наоѓа добро сочуван патен правец, комуникација што води во правец на североисток и
тоа од брегот на Охридското Езеро кон југозапад, кон Албанија. На некои места патот е
поплочен со камења и ограден од двете страни а се смета дека бил спореден пат на
големите каравански пат Виа Игнација.
Радожда има развиена инфраструктура. Во селото е изграден современ водовод,
решено е прашањето со снабдување со електрична енергија. Со асфалтен пат е поврзана со
Струга. Сето тоа, заедно со природните и климатски услови и со изградените капацитети
се добра основа за развој на туризмот. Богатството на Охридското Езеро со разни видови
риба: пастрмка, белвица, мрена, крап, клен, скобус, писа, грунец, плашица и јагула. Во
седумдесеттите години на ХХ-от век, во селото и во неговата близина се изградени два
туристички капацитети. Туристичката населба “Треска” е изградена на крајот од селото во
близина на границата со Р. Албанија, на самиот брег на Охридското Езеро, во подножјето
на планински предел со дабова шума и дава можности за планински прошетки и излети.
Населбата располага со апартмани, хотелски соби, бунгалови и камп приколки. Пред
влезот во селото е изграден автокампот “Ливадишта”, сместен на самиот брег на Езерото.
Тој располага со бројни бунгалови, места за поставување на шатори, камп приколки и
други пропратни објекти. Кампот располага и со спортски терени за ракомет, одбојка,
кошарка и мини голф, кои се користат за рекреација на гостите и за подготовка на
спортски екипи. Во селото се повеќе семејства ги отворија своите домови за престој и
летување. Покрај приватното сместување, во селото може да се престојува и во неколкуте
мотели: “Лебед”, “Езерски Рај” и други, кои се изградени во поново време. Туристичкиот
амбиент во Радожда го заокружуваат и повеќе ресторани и кафеани.
Селото Горна Белица е сместено на повеќе од 1400 метри надморска височина, на
самата македонско-албанска граница. Се наоѓа во пазувите на планината Јабланица, под
самите извори на Беличка река, под превоите Крстец (2100 м.) и Чума (1945 м.). Се наоѓа
на 20 километри оддалеченост од Струга, поврзано е со асфалтен пат кој поминува преку
селото Вишни и прекрасните предели на планината Јабланица. Атарот на селото на север
се граничи со општината Вевчани, со која е поврзано со пат кој што е скоро целосно
асфалтиран.
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Горна Белица ја красат високи врвови на карпестите планини, делумно
препокриени со букови и дабови шуми, пространи пасишта, убави сини планински езера и
бројни извори со студена планинска вода.
Во атарот на селото се Беличките Извори кои се наоѓаат, на надморска височина од
1350 -1450 метри. Тоа е група од 4-5 карстни извори распоредени во дијаметар од 1000
метри. Имаат капацитет од 100-300 л/ѕ и се користат за водоснабдување на селото и
истите се приклучени на водоводот на градот Струга, од кој се снабдуваат и околните
населени места. Под врвот Црн Камен се наоѓа глацијално познато кај народот под името
Беличка Локва. Просторот се карактеризира со поволни климатски услови како за одмор
во текот на летните месеци, така и за развој на зимско-спортскиот туризам. Атарот на
селото се карактеризира со добра пошуменост, со разновидна планинска флора и
можности за берење на шумски плодови и лековити растенија, како и богатство со дивеч и
можност за уредување на ловиште.
Селото Горна Белица е од збиен тип на населби. Во минатото тоа претставувало
значајно средиште на подрачјето на струшкиот регион благодарение на остварениот
економски подем. Горна Белица била една од најголемите села во охридско-струшкиот
регион. Куќите биле изградени од камен, а имале форма на правоаголник или квадрат,
обично со приземје и кат. Испустената населба, со иселувањето на последните нејзини
жители во 60-тите години на ХХ-от век, престана да постои. Меѓутоа од 1975 година до
денес, изградени се преку 200 викенд куќи, со што селото повторно оживеа и прерасна во
викенд населба и пријатно излетничко место. Според пописот од 2002 година, селото
Горна Белица има само 1 постојан жител.
Археолошките наоѓалишта во околината на селото, одат во прилог на тврдењето
дека уште во раните векови на овој простор имало мали населби. Тука минувал кракот на
најзначајниот антички пат Виа Игнација, кој доаѓал од Драч (Р. Албанија), а потоа преку
превојот Крстец минувал низ Горна Белица и Вајтос и излегувал кај селото Октиси и
продолжувал кон Хераклеја (денешна Битола). Голем дел од патот е зачуван и денес и е
мета на многу археолози и историчари.
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На самиот пат Виа Егнација изграден е манастирот Св. Климент. Според
преданието на Теофилакт Охридски, овој манастир го изградил св. Климент како негова
летна резиденција. Според истото предание св. Климент тука бил крунисан за епископ и
дури се претпоставува дека токму тука започнала Климентовата школа.
Со изградбата на викенд куќите, а посебно со изградбата на хотелот “Монтана”, се
создадоа услови за позабрзан развој на туризмот. Најголем дел од викенд куќите
сопствениците ги користат за свои потреби, а само мал дел се нудат за сместување на
туристи. Покрај овие за сместување на туристите, може да се искористи и хотелот
“Монтана”.
Потенцијални можности за развој на туризмот претставуваат погодностите на
природно - географската средина. Конфигурацијата на теренот овозможува изградба на
сместувачки капацитети со пропратни објекти, скијачки патеки и друга инфраструктура.
Горна Белица располага со потенцијални можности за развој на: летен престоен, зимско
спортски, ловен, здравствен, излетнички и резиденцијален туризам.
4.9. Општина Центар Жупа
Руралната општина Центар Жупа својот развој го гледа во селскиот туризам.
Најпрво битно е да се надминат инфраструктурните проблеми.
Руралната општина Центар Жупа која во основа е печалбарска општина бидејќи
над 50 одсто од населението е на печалба во западно Европските земји, а особено во
Република Италија, својот развој го гледа во развојот на селскиот туризам. Прекрасната
природа и убавите села даваат можност да се работи на развојот на овој вид на туризам.
Покрај убавата природа има и населени места кои се познати и по културно историско
значење. Во локалната самоуправа има повеќе проекти кои се поврзани токму со развојот
на туризмот. Градоначалникот на оваа општина Мазлум Хасан е убеден дека постојат
големи можности за развојот на туризмот.47

47
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„Развојот на општината го гледаме во селскиот туризам. Тука е селото Коџаџик од
кое потекнува семејството на Кемал Мустафа Ататурк, таткото на модерна Турција. Во
оваа селска населба се реализира проектот за спомен куќата на родителите на Ататурк кои
се родени токму овде во оваа село.“
,,Развојот на општината го гледаме во селскиот туризам. Тука е селото Коџаџик од
кое потекнува семејството на Кемал Мустафа Ататурк, таткото на модерна Турција. Во
оваа селска населба се реализира проектот за спомен куќата на родителите на Ататурк кои
се родени токму овде во оваа село. Но, воедно во оваа село ќе се реализираат и други
проекти поврзани со уредувањето на селото и селската инфраструктура.“
За да се овозможи стабилен развој на селскиот туризам во Жупа на преден план
локалната власт ги има и проектите посветени на заштитата на животната средина.
,,Со цел да се заштити природната убавина во оваа рурална општина имаме
реализирање на повеќе проекти за заштита на животната средина. За развојот на туризмот
битно е да се заштити убавата природата во овој крај.“
На средбите што ги имаше локалната власт со печалбарите во текот на оваа лето,
повеќе печалбари искажаа интерес да инвестираат во сферата на туризмот. Локалната
власт смета дека со инвестирањето во туризмот ќе се влијае во намалувањето на
миграцијата на населението.48
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Заклучок
Самото дефинирање на овој вид туризам претставува потешкотија за авторите кои
се занимаваат со оваа тематика, а во меѓународни рамки се уште не е прифатена
единствена дефиниција за овој поим. Во првиот дел од овој магистерски труд ги
обработував дефинициите на руралниот туризам и различните становишта на повеќе
автори за неговата дефиниција.
Основен проблем во дефинирањето на руралниот туризам се руралните средини и
секоја од нив си има свои карактеристики.
Руралниот туризам во Република Македонија, во поголемиот дел се сведува на
престој во објекти за сместување во села или во помали градови. Сместувањето е во куќи,
мали фамилијарни хотели и други објекти за сместување кои се во сопственост на
претприемачите кои постојано живеат во руралната средината, а добивката од руралниот
туризам останува во руралната средина.
Голема улога за развојот на руралниот туризам има културното наследство и
етнографските вредности. Сето тоа е опфатено во Конференцијата за трговија и развој при
Организацијата на Обединетите нации. Оваа Конференција во својата класификација на
креативните индустрии, го вклучува и културното наследство.
Едно од малкуте истражувања направени на оваа тема, е она на Државниот завод за
статистика.49 Податоците добиени од него се следните: 8,90% од испитаниците го
поминале одморот во објект кој се наоѓа на село. Најчесто овој престој се одвивал кај
пријатели и роднини – 78%, во сопствена куќа – 12% и 9% во приватно сместување.
Според истражувањето, просечните трошоци на македонските граѓани (вклучувајќи го и
превозот) изнесуваат 383 денари, а просечниот престој 12,4 дена. Треба да бидат
споменати и истражувањата кои ги прави GFK, кои ги прикажуваат реализираните одмори
на граѓаните од урбаните средини во нашата земја. Според истражувањето на GFK,
направено во април 2010 г., сегментот на младата популација од урбаните средини, која
заминува на одмор е значително поголем од оној на повозрасните граѓани. Недостатокот
49
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од официјална статистичка информација во моментов, наложува спроведување на
специјализирани истражувања за потребите на домашните туристи и тенденциите за
развојот на руралниот туризам во Македонија. Квалитетот на истражувањата ќе биде
гарантиран од фактот, што во нивното спроведување ќе бидат ангажирани научни
работници кои што имаат традиции во областа на туризмот.
Република Македонија има значителен потенцијал за развивање на рурален
туризам поради постоењето на помала и похармонична структура, помалку шум, стрес и
пренаселеност и постоењето на богато културно историско наследство во руралните
средини со предлагање на различни атракции насочени кон туристите со специјални
интереси како: традиционалните занаети, архитектура, фолклор, исхрана, начин на живот
и друго.
Во рамките на овој труд исто така се укажува на извесни пречки за развојот на
руралниот туризам а тоа се: недостигот на официјална дефиниција за овој поим како и
нецелосна законска регулатива, недоволна ангажираност на централната и локалната
власт.
Планирањето на туристичката дејност во македонските рурални средини не би
можело да биде направено без спроведени специјализирани истражувања. Резултатите од
таквите истражувања треба да послужат како појдовна точка за планирање и вршење на
промени во структурата, на индивидуално понудените рурални туристички производи и
на дестинациите во кои туристите би сакале тој да се развива.
Развојот на каков и да е вид на туризам во определена средина зависи од
атрактивно - рецептивните карактеристики што ги поседува, нивото на аспирации кај
туристичката побарувачка и

квалитетот на поврзаност на просторот, како и

организираноста на туристичката понуда истиот да го менаџира.
Потенцијалите кои ги поседува Југозападниот плански регион, претставуваат
основна претпоставка во определбите на државата да го стави туризмот во приоритетните
активности. Развојот на туризмот треба да биде во функција на унапредување не само на
туристичкото стопанство туку и на стопанството во целина. Рамномерниот развој,
развојот на недоволно развиени просторни целини, витализацијата и афирмацијата на
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атрактивни

вредности,

заштитата

и

унапредувањето

на

животната

средина,

воспоставувањето на културен однос кон природата, природното и културното богатство,
подигнувањето на образовното ниво на посетителите и слично, треба да се препознатливи
туристички функции на овој простор. Поради тоа, државата, самата општина и нејзините
жители, заедно треба да работат за зачувувањето на природните благодети што ги
поседува средината. Да работат на нивно афирмирање и да создадат познат туристички
производ кој ќе биде надалеку познат. Несомнено, овој плански регион претставува
неисцрпен извор на современа атракција, но преку своите традиции, обичаи, народни
верувања, локалитети, природни и културни знаменитости, сведочи за едни минати
времиња.
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