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Апстракт 

 

Езерата имаат естетско значење особено за привлекување на туризам. Езерата се 

добро познати туристички дестинации на регионално и локално ниво. 

Езерата се популарни области, тие се некаде на страна и служат за рекреирање 

на јавноста и туристите можат да ја испитуваат секоја негова страна. 

Езерата значително придонесуваат за општествено економскиот развој на 

околниот регион.     

 

Клучни зборови: езеро, туризам, туристи, природни богатства 
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Abstract  

 

            The lakes have aesthetic significance particularly to attract tourism. The lakes are well 

known as tourist destinations on regional and local level.  

The lakes are popular areas, they are somewhere outside the populated areas and used 

by the public for recreation and visitors can examine his side.  

Lakes contribute significantly to socio-economic development of the surrounding 

region. 

 

Keywords: lake, tourism, tourists, natural resources 
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Вовед 

 

Туризам е патување за рекреација, одмор или бизнис цели. Светската 

туристичка организација ги дефинира туристите како луѓе кои „патуваат и остануваат 

во места надвор од нивната вообичаена околина повеќе од дваесет и четири (24) часа и 

не повеќе од една последователна година за одмор, бизнис и други цели кои не се 

поврзани со извршување активност исплатена во местото кое се посетува“.1Туризмот 

стана популарна глобална активност за одмор. Бројот на меѓународни туристи 

достигнал 1,138 милиони во 2014 год., односно 4,7% зголемување во однос на 

претходната година според најновите UNWTO World Tourism Barometer. За 2015 год., 

UNWTО предвидува раст на меѓународниот туризам од 3-4%, кој би имал и позитивно 

влијание врз глобалната економија. 2 

Во последните години, туризмот докажа дека е изненадувачки јака и еластична 

економска актвиност и има фундаментален допринос врз економското зајакнување, 

генерирајќи милијарди долари во извоз и создавајќи милиони работни места. Ова е од 

особена важност за дестинациите насекаде во светот, но особено за Европа, бидејќи 

регионот се бори да го консолидира патот после најлошите економски периоди во 

нејзината историја. 

За 2015 год., UNWTO предвидува бројот на меѓународните туристички 

пристигнувања да расте помеѓу 3-4%. По регион, се очекува порастот да биде со 

зголемен интензитет во Азија и Пацификот (+4% до + 5%), и Америка (+4% до + 5%), а 

во Европа (+3% до + 4%). Се очекува пристигнувањата да се зголемат од +3% до + 5% 

во Африка и од +2% до + 5% во Среден Исток. 

Понатаму,  се очекува континуиран раст на меѓународните туристички 

пристигнувања во 2015 год., бидејќи глобалната економска ситуација се подобрува 

иако сеуште има многу предизвици. Како позитивна страна, цената на нафтата е 

намалена на ниво кое не е видено од 2009 год., со што влијае врз намалување на  

транспортните трошоци, како и врз економскиот пораст со зголемување на куповната 

                                                           
1„UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics“ (PDF), World Tourism 

Organization, 2014,  
2„UNWTO World Tourism Barometer June 2015“. World Tourism Organization, 2015 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf
http://www.tourismroi.com/Content_Attachments/27670/File_633513750035785076.pdf
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Tourism_Organization&action=edit&redlink=1
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моќ и приватното барање во нафтената увозна економија. Но, мора да се земе и 

предвид фактот дека тоа исто така може негативно да влијае врз некои од извозничките 

земји на нафта кои се јавуваат како јаки туристички пазари. 

Туризмот е битен за многу земји, како Обединетите Арапски Емирати, Египет, 

Грција и Тајланд, и многу островски земји, како Бахамите, Фиџи, Малдивите и 

Сејшелите, како резултат на големиот прилив на пари од тргувањето со нивните стоки 

и услуги и можноста за вработување во услужните дејности поврзани со туризам. Овие 

услужни дејности опфаќаат услуги за транспорт, како воздухопловни компании, 

патување со брод и такси, услуги за сместување, кои опфаќаат хотели и одморалишта, 

и места за забава, како забавни паркови, казина, трговски центри, разни места за 

музика и театар. 

Глава 1 – Поим и основни карактеристики на езерскиот туризам 

1.1.Основни карактеристики на предметот на истражување 

Република Македониоја нема излез на море, односно не е приморска земја. Овој 

факт треба да се сфати како негативна околност во туристичкиот развој. Меѓутоа, 

релативно големите езерски површини, што се наоѓаат на нејзината територија, во 

значителна мера го пополнуваат овој недостаток. Дури, по некои карактеристики, тие 

ги надминуваат вредностите на морето. 

Во оваа географска средина се лоцирани езера од природно и вештачко потекло. 

Природните езера се од тектонски и од глацијален карактер. Тектонските езера 

се најзначајните хидрограски туристички вредности нс овој простор. Нивните 

крајбрежја остваруваат најголема туристичк посета, во однос на сите други туристички 

мотивски атрактивности во Република Македонија. Треба да се констатира дека 

Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро со крајбрежниот простор се 

туристички најразвиените регионални целини.  

Развиеноста на туризмот во овие просторни целини се должи, пред се, на 

вредностите на елементите во географската средина. Во тие рамки, посебно место 

заземаат хидролошките карактеристики на езерската вода, кои извонредно се 

надоврзуваат на геоморфолошките, климатските и биогеографските особини. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%9F%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%98%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Големата туристичка вредност на Охридското, Преспанското и Дојранското 

Езеро се одразува, пред се, врз поседувањето на рекреативните и естетските, како и на 

некои куриозитетни својства.3 

1.2.Дефинирање на туризам и езерски туризам 

           Туризмот претставува своевиден феномен на современата цивилизација. Тој веќе 

во практиката зазема забележително место, бидејќи се смета за една од најмасовните 

појави воопшто во историјата на човековото постоење.  

Со оглед на тоа дека туризмот добива маркантни карактеристики и се јавува 

како современ феномен потребно е научно да се определи и да се дефинира. Ретки се 

научните работници кои се занимаваат со истражувањето на туризмот, а не дале своја 

дефиниција на овој современ феномен. „Најчесто се наидува на опишување на поимот 

туризам, затоа што тешко може со еден поим да се опфатат сите моменти за кои треба 

да се води сметка при негово дефинирање. Напротив, со опишување на самите 

учесници во туризмот, мотивите на нивните патувања, најчесто усвоени од 

статистиката, исто така се настојува по посреден пат да се утврди поимот туризам.“4 

Врз основа на научната општост и содржајност дефинициите за туризмот може 

да се поделат во четири групи и тоа: 

 Номиналистички, 

 Економистички, 

 Статистички и  

 Универзални.  

Номиналистичките дефиниции за туризмот се блиски до синонимните 

дефиниции. Тие се дефиниции кои го објаснуваат туризмот преку значењето на овој 

термин. Економските дефиниции како основа за одредувањето на поимот туризам го 

земаат неговиот економски карактер. Туризмот се сфаќа како плод на економскиот 

прогрес.5 

                                                           
3 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 315- 316 
4 Група аутора, Основи туризма, Туристичка Штампа, Београд, 1967, стр. 7 
5 Мариноски Н., Основи на туристичката теорија и практика, трето издание, Охрид, 2008, стр. 41 
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Статистичките дефиниции на туризмот служат за да се овозможи статистичко 

евидентирање и следење на неговите елементи. Од овие дефиниции и не може да се 

очекува да ги објаснат причинско- последничните врски и меѓузависности во туризмот. 

Нив ги интересираат одделните категории кои ја сочинуваат туристичката дејност.6 Во 

тој поглед посебно се нагласува туристичкиот промет, односно посетеноста и престојот 

на туристите, туристичката потрошувачка и рецептивните капацитети. 

Универзалните дефиниции овозможуваат да се согледа комплексноста и 

хетерогеноста на туристичкиот феномен. Тие пледираат да ја објаснат вкупната 

сложеност на туризмот. Од овие дефиниции најкористена и најприфатена во научните 

кругови е дефиницијата на W. Hunziker и K. Krapf која гласи: „Туризмот е збир на 

односи и појави кои произлегуваат од патувањето и престојот на странци во едно 

место, доколку тоа не значи постојано населување и доколку не се врзува за вршење 

стопанска дејност.“7 

Туризмот е стопанска гранка која го опфаќа привременото патување на луѓето 

од едно до друго место заради задоволување на културни, рекреативни, здравствени и 

други потреби. Развојот на туризмот зависи од повеќе природно - географски, 

антропогени и материјални фактори. 

Природно - географските туристички мотиви ги опфаќаат: релјефните одлики, 

климатските прилики, хидрографските услови, растителниот и животинскиот свет. 

Антропогените фактори ги опфаќаат културно - историските споменици 

(археолошки наоѓалишта, сакрална архитектура, споменици), етносоцијалните 

(духовна и материјална култура) и манифестациските вредности (разни културно - 

просветни и забавни манифестации). 

Материјалните услови ја опфаќаат опременоста на туристичките простори со 

разни сместувачки угостителско - туристички објекти. 

Туризмот е прогласен за една од најголемите светски индустрии што 

остваруваат приход од милијарди долари и креира илјадници работни места. 

Туристичкиот сектор има мултипликаторен ефект врз економијата и неговиот 

                                                           
6 Ибид, стр. 43 
7 Ибид, 44 
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придонес кон БДП е еден од најголемите а неговата способност да креира вработување 

е многу поголема од кој било друг сектор. Туризмот е единствениот најголем 

работодавач и индустрија во неколку островски земји.  Урбанизацијата, технолошките 

иновации, подобрувањето на животниот стандард, воведувањето на коли со ниска 

потрошувачка на гориво го направи патувањето релативно полесно. Сите овие фактори 

креираа активности во туристичкиот сектор и направија бум во домашниот туризам. 

Езерата естетски придонесуваат во привлекувањето на туристи. Тие привлекуваат 

многу туристи уште од историските времиња. Денес има голем брј на развиени 

туристички езерски дестинации низ целиот свет. Езерскиот туризам е од голема 

важност за националните економии во неколку европски земји, Канада и Нов Зеланд, 

каде има илјадници езера погодни за туристичка инфраструктура. Англија е позната по 

својата Езерска област и езерскиот туризам во Англија. Неколку езера тука 

привлекуваат туристи. Истражувања и патописи за езерата и нивното одржување го 

истакнуваат значењето на езерата за планирањето на туризмот, развојот и заштитата на 

животната средина. 12тата Светска езерска конференција TAAL што се одржа во 

Јаипур во ноември 2007 година го потврди значењето на езерата за домашна и 

рекреативна употреба и екотуризам.  

Концептот на дестинацијата во туризмот варира зависно од различните 

чинители во туристичкиот бизнис. Секоја дестинација е единствена целина, во која 

физичките, историските, културните, општествените, административните или 

функционалните фактори се мешаат на динамичен начин создавајќи просторна и 

функционална туристичка реалност. Езерото како туристичка дестинација генерално 

претставува една компактна регионална целина со јасни географски граници. Во некои 

езерски дестинации, на пример, има разни туристички активности. Езерската 

дестинација во некои случаи е дел од поголем регион (езерска област) во која постојат 

неколку езера и целиот тој регион е поврзан. Езерско летувалиште нуди најразлични 

услуги за туристите.  

Езерата имаат естетско значење особено за привлекување на туризам. Езерата се 

добро познати туристички дестинации на регионално и локално ниво. Планинските 

езера привлекуваат туристи уште од историските времиња. Поради невообичаениот и 

смирувачки пејсаж на голема височина, овие езера привлекуваат голем број на 

посетители. Езерата и мочуриштата се опфатени на листата на туристички атракции на 

портали за туризам на одредени држави/градови. Езерата се популарни области, тие се 
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некаде на страна и служат за рекреирање на јавноста и туристите можат да ја 

испитуваат секоја негова страна.    

Туристите уживаат во живописното патување околку езерото и пловење со брод 

накај езерските островчиња како и засолништата на птиците. Големото пространство 

од светлосината вода среде густите шуми, високите планини или голите предели се 

прекрасни и изгледаат сликовито кога се зазорува, стемнува или во текот на ноќите со 

полна месечина. Погледот врз отсјајот на езерото од пролетното сонце е волшебен. 

Езерата прогласени  за водни резервати за птици се како земја од бајките. Крајбрежјето 

или бреговите на езерата привлекуваат и луѓе и најразлични растенија и животни. 

Биолошката разновидност на езерата ги прави важни како природен ресурс за туризам. 

Езерата низ целиот свет се користат како ресурс за екотуризам, природен туризм, 

рекреативен туризам и конференциски туризам и привлекуваат милиони туристи.  

Првично езерата служеа како единствениот извор на вода за пиење во градовите 

или населбите развиени околу нивните крајбрежја. Езерата значително придонесуваат 

за општествено економскиот развој на околниот регион. Од езерата има разни 

придобивки како влијание врз микроклимата, контрола на поплави, поттикнување на 

биолошката ранозновидност и снабдување со подземна вода. Езерата делуваат како 

апсорбери на одводните води во градовите. Одржувањето на нивото на вода во езерата 

има поволно влијание врз микроклимата во околината. Искористувањето на езерата за 

спорт, забава, пливање, риболов итн. е од голема важност за населението. 

Искористувањето на езерските брегови за станбен и комерцијален развој и рекреација 

придонесе за зголемување на светското население. Меѓутоа, низ годините на неводење 

грижа за езерата, водата во нив се загадува. 

Разновидни добра и услуги од животната средина што ги нудат самите езера 

практично ги прават езерата подложни и разни човечки барања и потреби. Барањата на 

општеството за економска добивка доведоа до влошување на квалитетот на водата и 

естетската вредност на езерата. Низ годините вредноста на езерата и водните 

површини се намалува. Многу езера ширум светот се уништени или исчезнуваат. 

Неколку езера во или на периферијата од урбаните области се или уништени или 

полека изумираат или се сушат или пак се пренаменуваат за други употреби. Нивото на 

водата во езерата се намалува поради загубата од сливникот. Во урбаните области се 

случуваат многу промени со преземање на земјиштето од езерата за изградба на 
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недвижен имот. Езерата стануваат депонии за отпадни материи, домашни и 

индустриски, како и земјоделски истечни води. Крајбрежните езера се под сериозно 

влијание на нерамномерните нивоа на соленост на водата. Пристанишните активности 

што се одвиваат во близина на крајбрежните езера исто така имаат штетно влијание врз 

езерата. Езерата што се сместени во населените места на ридови, што привлекуваат 

многу туристи, трпат штета поради невнимателните туристи. Езерата на голема висина 

на Ладакх и Хималаите се деликатни екосистеми кои се загрозени поради зголемениот 

туризам. Општиот проблем кај урбаните езера е одземањето на рабовите на езерото 

што се изложени кога нивото на водата опаѓа по дождови. Езерата се подложни на брз 

пораст на населението, урбанизација, индустријализација, развој на рударството, 

пораст на земјоделството што се вади во околниот регион и влијанието на климатските 

промени. Овие процеси ги менуваат процесите на екосистемите и резултираат во 

неколку закани за езерата како што се загуба на биолошката разновидност, преголем 

обем на риболов, еутрофикација, размножување на дива трева, загадување од тиња, 

токсична контаминација и преголемо вадење на водата. Еутрофикацијата влијае врз 

сите видови на употреби на вода. Езерата се затворени екосистеми. Поради тоа, 

загадувањето има тенденција да се акумулира таму. Висок степен на загадување и 

појава на тиња во езерата се многу сериозни причини за грижа. Езерата се под 

неповолно погоденост и од појавата на заматеност на водата и присуство на отпаден 

материјал и ѓубре на површината. Како резултат на тињата, неколку езера го намалија 

својот капацитет на вода и нивната средна длабочина. Поради акумулирањето на 

органски материи, нивото на разложен кислород се намалува што резултира во 

изумирање на голем број на риби. Се проценува дека 0.5-1% од големината на 

светскиот басен се губи на годишно ниво поради таложењето. Проблемот со 

таложењето води до недостаток на вода и неискористување на басените и исцрпување 

на ресурсите од земјата. Проблемот со таложењето е најакутен во случајот на 

вештачките басени и браните.  

Импликации врз животната средина од развојот на езерскиот туризам  

        

Туристичката индустрија е тесно поврзана со зачувувањето на животната 

средина. Рапидниот развој на туризмот и патувањето во модерното време доведе до 

огромно искористување на природните ресурси и животната средина. Тоа предизвика 

значителен стрес за животната средина. Туризмот има негативно влијание врз неколку 

езера. Областите што се лесно достапни за голем дел од популацијата / метрополи се 
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поподложни на неповолно влијание поради заканите од урбанизацијата. Туристичките 

активности претставуваат сé поголем притисок за животната средина околу езерата. 

Интензивните турстички активности во рамките на ограничен простор и 

чувствителната околина на езерата имаат неколку неповолни ефекти. Некои езерски 

басени се геолошки нестабилни региони. Големи области се подложни на тонење и 

лизгање на земјиштето. Брзиот раст на приливот на туристи во изминатите години 

доведе до непредвиден пораст на градежните активности поврзани со туристичката 

инфраструктура. Неселективните градежни активности понекогаш не се во склад со 

животната средина. Убавината на пејсажот се упропастува а хоризонтот подлежи на 

брзи и неубави промени. Оттука, се зголемува загриженоста за влијанието на испустот 

на отпадни води од локалните куќи и населби. Доколку нема соодветни прописи, 

растечките активности поврзани со туризмот, патиштата и друга инфраструктура ќе 

доведат до неповолни влијанија врз деликатните околини со свежа вода. Една од 

карактеристиките на планинскиот туризам е високиот степен на сезонски активности. 

Ова го зголемува неповолното влијание врз животната средина. Ова особено важи за 

чувствителните екосистеми на голема височина како езерата и другите водни области. 

Овие екосистеми претставуваат оаза на продуктивност во инаку неплодната животна 

средина и имаат висока вредност за зачувување. Туристичкиот пристап низ планините 

е ограничен само на летните месеци, што претставува сезона на парење на птиците и 

шпиц за биолошка активност. Овој период се совпаѓа со шпицот во туристичката 

сезона. Понекогаш за да направат убави фотографии, некои туристи ги вознемируваат 

птиците. Тие кампуваат многу близу до нивните локации на парење. Религиозниот 

туризам е исто така идентификуван како закана за езерскиот туризам во регионите на 

голема висина. Во текот на летните месеци, манастирски прослави се организираат и 

тогаш голем број на локално население и патници кампуваат каде било неселективно и 

притоа влијаат врз дивиот живот.  

Друг сериозен проблем кој има влијание врз животната средина причинет од 

зголемените туристички активности е загадувањето од сообраќај по патиштата во 

градовите каде што се лоцирани езерата. Патиштата се многу тесни. Густината на 

сообраќајот е многу голема во шпицот на туристичката сезона. Рекреативните 

прошетки што требаше да бидат карактеристична особина за населените места по 

ридовите и езерските одморалишта стануваат сé поретки во текот на месеците кога има 
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туристичка активност. Отворените простори се претвораат во паркиралишта. Ова 

доведува до загадување на градовите.  

Индустрискиот туризам зависи од биолошката разновидност т.е. разновидност и 

изобилство на флора и фауна во околниот регион. Брзото зголемување на посетители 

има негативно влијание врз живиот свет. Загадувањето и таложењето на тиња како и 

преовладувањето на одредени видови претставува најголема закана за разновидноста 

на водниот свет во езерата. Тињата што се таложи поради преголемото искористување 

на реурсите и од земјиштето, како трски и риба, загадувањето од горивата и 

пестицидите, претставуваат огромна закана за околната флора и фауна. Овие проблеми 

произлегуваат од целосното влијание од сите човечки активности што се одвиваат во 

езерските басени. Активностите како пловење со чамец и сплаварење, кога се одвиваат 

без некаква контрола, претставуваат закана за чувствителната езерска средина. 

Квалитетот на водата во езерата е исто така подложен на неповолно влијание. 

Растечкиот број на моторни чамци го зголемува загадувањето од горивата – од 

случајно протекување како и намерно испуштање на отпадно гориво во езерата. Ова 

може да биде фатално за многу видови водни животни и растенија. Загадувањето со 

бучава и бранови од моторните чамци може да им наштети на бреговите па дури може 

да доведе и до непоправлива штета на микроекологијата. Индустријата со сувенири и 

антикварниците се развиваат паралелно со турстичката индустрија. Во Африка, 

локалното население го искористува локалното тврдо дрво за правење сувенири. 

Преголемото сечење на големи и ретки локални дрвја ги намалува локалните шумски 

ресурси во многу делови од Африка каде има езерски базени во кои туризмот цути.  

1.3 Општо за езерскиот туризам во РМ  

 

             Во Република Македонија, како атрактивно-мотивски туристички вредности се 

јавуваат следниве хидрографски форми: езерата, реките и минералните води. 

Езерата како туристичка вредност 

           Република Македонија нема излез на море, односно не е приморска земја. Овој 

факт треба да се сфати како негативна околност во туристичкиот развој. Меѓутоа, 

релативно големите езерски површини што се наоѓаат на нејзината територија, во 

значителна мерка го пополнуваат овој недостаток. Дури, по некои карактеристики тие 

ги надминуваат вредностите на морето. Во оваа географска средина се лоцирани езера 
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. од природно и вештачко потекло. Природните езера се од тектонски и од глацијален 

карактер. 

Тектонските езера се најзначајните хидрографски туристички вредности на овој 

простор. Нивните крајбрежја остваруваат најголема туристичка посета. Треба да се 

констатира дека Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро, со крајбрежниот 

простор се туристички најразвиените регионални целини. Развиеноста на туризмот во 

овие просторни целини се должи, пред се на вредностите на елементите во 

географската средина. Во тие рамки, посебно место заземаат хидролошките 

карактеристики на езерската вода, кои извонредно се надоврзуваат на 

геоморфолошките, климатските и биогеографските особини. Големата туристичка 

вредност на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро се одразува, пред се, врз 

поседувањето на рекреативните и естетските, како и на некои куриозитетни својства 

Од  друга страна, глацијалните езера се такви езера кои се наоѓаат на високите 

планини во Република Македонија. Тие се лоцирани најчесто на височини поголеми од 

2000 метри. Под дејство на глацијалната ерозија се создале циркови, кои се исполенти 

со вода и всушност ги чинат овие хидрографски форми. Тоа што тие се лозирани на 

височините над 2000 метри, само по себе зборува дека климатските и хидролошките 

термички услови не овозможуваат одвивање на капалишните туристички активности. 

Глацијалните езера претставуваат реткост во географската средина бидејќи нивната 

генеза е сврзана со специфични морфолошки и климатогени услови. Овие езера се 

мошне убави, извонредно се вклопени во географската средина, а на просторот му 

даваат питомост. Бојата на водата им е зеленикава, што коинцидира со тревната 

вегетација, која се протега на нивниот брег. Поради убавините што ги поседуваат овие 

глацијални езера, се нарекуваат “Планински очи“.  

Вештачките езера во Република Македонија се градени поради други намени. Тие 

обично претставуваат хидроенергетски објекти, или се изградени поради наводнување 

на земјоделските површини. Но, голем број од нив можат да се искористат во 

туристичката дејност. Некои вештачки езера, со оглед на нивната географска положба 

и со оглед на туристичките вредности кои ги поседуваат, се вклопени во туристичката 

понуда. Најчесто тие претставуваат комплементарна мотивска атрактивност. Кај овие 

езера преовладуваат рекреативните и естетските атрактивно-мотивски својства. 

Рекреативноста се огледа, во прв ред, преку можнстите за капење и сончање, преку 

можностите за риболовни активности и преку можностите за спортови на вода. 

 



15 
 

1.4  Карактеристики на езерскиот туризам во РМ 

 

Охридското Езеро со право заслужува назив - македонско слатководно море, и 

тоа не само поради топлата сина боја, која е поинтензивна и од небесното синило, туку 

и поради големината, бидејќи зафаќа површина од 358 км2. Така, се добива впечаток 

дека пред нас се наоѓа голем морски залив или пак истргнато парче морска широчина, 

фрлено меѓу високите планини на надморска височина од 695 метри.8 

Најголемата должина на Охридското Езеро изнесува околу 30 километри. 

Неговата широчина е различна - од максимална 15 км. до средна широчина од 11 км. 

Најголемата длабочина од 286 метри е измерена меѓу селата Пештани и Трпејца, на 

околу 5 км. од езерскиот брег. Средната длабочина на езерото е 151м.  За бистрата вода 

чија провидност изнесува и до 21,5 метри, што претставува вистинска реткост помагаат 

бројните подводни врутоци и изворите кои се наоѓаат по должината на источниот и 

јужниот брег. Најголемиот број извори се подземни притоци од соседното Преспанско 

Езеро, кое се наоѓа на поголема надморска височина, а исто така е создадено со 

тектонско поместување на почвата. Најпознати извори се охридските Студенчишта или 

пак уште попознати како Билјанини извори, кои се наоѓаат во непосредна близина на 

градот. Силни извори има околу манастирот Свети Наум (29 км јужно од Охрид). Кај 

Струга (14 км од Охрид) водата на Охридското Езеро истекува низ реката Црн Дрим, 

која, во Албанија, се влева во Јадранското Море. 

Преспанското езеро е второто по големина природно езеро во Македонија. 

Езерото се наоѓа на надморска височина од 853м и со тоа е највисокото тектонско 

езеро на Балканот. Лоцирано на само 10 км оддалеченост од Охридското езеро со 

надморска височина повисока за 150м, водите на овие две езера се мешаат во 

карстниот терен под планинскиот масив Галичица. Се смета дека дел од водите на 

Преспанското езеро постојано се одливаат во Охридското. 

Извонредно богато со езерска флора и фауна, Преспанското езеро има одлични 

услови за развивање не само на езерски туризам, но и на многу други форми на 

алтернативен туризам. 

                                                           
8 http://www.igeografija.mk/Portal/?p=1038 
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Дојранското Езеро е најмалото од трите тектонски езера во Македонија, со 

вкупна површина од 43,1 км2, Со максимална длабочина од 10м, Дојранското Езеро, 

сместено во близина на градот Дојран, е познато по неговите води екстремно богати со 

лековити алги и разновидна флора и фауна. Дојранското езеро е познато по 

традиционалните методи на риболов со помош на рибарски мрежи и корморани. 

Туризмот во овој регион, има огромни потенцијали за развој.9 

Република Македонија е земја со долга и богата историја, позиционирана во 

централниот дел на Балканскиот Полуостров, што ја прави да биде мост кој низ векови 

ги спојува Западот и Истокот. Со право се вели дека Македонија е срцето на Балканот.  

 Бурните историски случувања на оваа територија во праисторијата, антиката, 

римскиот период средниот и новиот век, оставиле огромно наследство во 

материјалната и духовната култура на Македонија. 

 Развојот на цивилизациите и интеркултурната комуникација оставиле 

неизбришливи траги: културно- историски споменици, етнографски вредности, градски 

населби, музеи, галерии, разни манифестациски и туристички вредности. 

 Територијата на Република Македонија изобилува и со природна убавина 

изразена преку бројни геоморфолошки форми - планини, котлини, полиња, долини, 

клисури, пештери, како и неколку хидрографски форми - извори, реки, водопади, езера 

и вештачки акумулации. 

 Разновидната убавина на македонските езера, високите планини, оригиналната 

музика и фолклорот создадоа мошне интересен и уникатен туристички простор 

поволен за транзитен туризам.  

Кога ќе прашате некого колку езера има во Република Македонија, може да 

очекувате најразлични одговори: некој ќе каже само 3 мислејќи на големите котлински 

езера, друг пак ќе спомене бројка од 10-тина заедно со познатите вештачки езера или 

може да чуете 50, 60 или 80 езера.  Сепак, бројката е многу поголема, но точната 

можеби никогаш нема да биде прецизирана од едноставна причина што нема јасно 

разграничување меѓу езеро од една страна и локва, вир и слични мали водени 

                                                           
9 Ибид. 
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басенчиња од друга страна. Во светската литература како долна граница за тоа што 

треба да се смета за езеро се наведува водена површина од 1 па до дури над 40 хектари! 

Кај нас, во одредени случаи (пештерски, глацијални или други езера) како граница се 

земаат и многу помали вредности од околу 0,01 хектари што одговара на површина со 

димензии од 10х10 м.10 

 Дури и според овие ниски гранични вредности за езера, бројот на езерата во 

Република Македонија не е многу голем, но се застапени речиси сите видови на 

природни езера и околу 100 вештачки езера. Особено значење за нашата држава имаат 

трите тектонски природни езера: Охридското, Преспанското и Дојранското. Тие ги 

исполнуваат најниските делови во истоимените котлини. Од нив најголемо, најубаво и 

најатрактивно е Охридското Езеро, кое уште се нарекува бисер на Балканот. Сместено 

е во југозападниот дел на Македонија, помеѓу високите планини Јабланица и Мокра 

Планина од западната и Галичица од источната страна, на надморска височина од 695 

м. Поголема површина на езерото (230 км кв.), лежи во Македонија, а помал дел (119 

км кв.) припаѓа на територијата на соседна Албанија. Има елипсеста форма со должина 

во правец север- југ од 30 км, широчината (во правец исток-запад) му е 14 км, а 

должината на брегот е 86 км. Охридското Езеро е меѓу најдлабоките (286 м) и 

најпровидните езера (22 м) во Европа, со прекрасна синкасто- зелена боја на водата. 

Големото количество на вода во езерото, влијае врз климата во овој простор, а 

северниот и јужниот ветер условуваат движење на езерската вода и појава на бранови 

високи до 2 м. Заради севкупната убавина на езерото, бројните заливи, полуострови, 

убавината на околните планини кои стрмо се издигаат над езерото, постоењето на 

преку 140 видови ендемични животни и др., Охридското Езеро е внесено во листата на 

природните реткости на УНЕСКО. Споменатите одлики, но и бројните археолошки 

локалитети, 365 цркви и манастири во областа, се причина Охридското Езеро годишно 

да го посетуваат стотици илјади домашни и странски туристи. 

 Преспанското Езеро е на исток од Охридското, помеѓу планините Галичица на 

запад и Пелистер на исток, на надморска височина од 853 m. Езерото кое има вкупна 

површина од 275 км кв. го делат 3 држави: Македонија (177 км кв.), Албанија (50 км 

кв.) и Грција (48 км кв.). За разлика од Охридското Езеро кое е со елипсест облик, 

Преспанското Езеро има неправилна форма и е издолжено во правец север- југ од 29 
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км, а широчината му достигнува 17 км. Најголемата длабочина е 54 м. Преспанското 

Езеро е интересно по разгранетоста на брегот со заливи, полуострови, песочни плажи и 

еден мал остров кој се вика Голем Град. Овој остров е познат по остатоците од стара 

населба и по разновидниот растителен и животински свет. Островот го населуваат 

голем број на змии. Исто така, многу интересна појава е тоа што водата од 

Преспанското Езеро преку подземни канали низ планината Галичица истекува кон 

пониското Охридско Езеро, во вид на повеќе силни извори. Северниот дел на езерото е 

богат со вегетација и со разни видови на птици, заради што е прогласен за природен 

резерват („Езерани“). Прекрасниот пејсаж, речиси недопрената природа, пријатната 

клима и чистиот „лековит“ воздух се причина во последно време Преспанското Езеро 

да привлекува сè повеќе туристи.11 

 Дојранското Езеро е најмало од тектонските езера, со површина од само 43 км 

кв., од што на Македонија и припаѓаат 2/3, а на Грција 1/3. Тоа е најниско природно 

езеро во нашата татковина кое лежи на 148 м н.в. Има елипсеста- речиси кружна форма 

со пречник од околу 8 км и е доста плитко бидејќи најголемата длабочина му изнесува 

само 10 м. Поради положбата и малата длабочина, Дојранското Езеро преку лето е 

многу топло, но преку зима понекогаш делумно замрзнува. Богато е со жив свет, 

особено со риби, а покрај брегот има широк појас од трска. Водата во летниот период 

се смета за лековита, бидејќи се јавува редок феномен на цутење на алгите. 

 Интересно е што до пред околу милион години, речиси во секоја котлина имало 

големо котлинско или тектонско езеро, а некои од нив биле значително поголеми и од 

денешното Охридско Езеро. Такви големи езера постоеле на просторот на денешната 

Скопска Котлина, Кумановска Котлина и Овче Поле, потоа многу големи езера имало 

во подрачјата на Пелагонија, Тиквешка, Струмичка, Беровско- Делчевска, Гевгелиско-

Валандовска и други. Со всекување на реката Вардар кон Егејско Море, најголем дел 

од овие езера истекле и се исушиле. Од нив останале само трите големи денешни 

тектонски езера (кои сепак се многу помали отколку што биле во минатото) и неколку 

мочуришни езерца на дната на некои котлини. 

 Освен трите поголеми езера, во Република Македонија има 40- тина мали 

глацијални природни езера, сместени на високите планини, на височина од 1600 м до 
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2500 м. Најмногу ги има на Шар Планина (18), потоа на Кораб со Дешат и Крчин (12), 

Јабланица (4), Стогово (3), Пелистер (2) и Јакупица (2). Овие езера иако се мали, доста 

се атрактивни заради положбата и изгледот. Едно од најубавите е Големото Езеро на 

Пелистер, на височина од 2218 м, кое е најдлабоко (15 м), најпровидно и најпосетено 

глацијално езеро во Македонија. Најголемо пак е Боговинско Езеро на Шар Планина, 

долго 450 м (ЈЗ-СИ), а широко 210 м (СЗ-ЈИ). Во карстните подрачја на нашата земја, 

како раритетни и уникатни се утврдени шест мали природни езерца во пештерите 

(Алилица, Слатински Извор, Ѓоноица, Бела Вода и др.), и неколку карстни езера во 

карстните полиња (Тони Вода на Бистра и др.). Покрај наведените има и шест 

мочуришни езерца (Катлановско, Издеглавско, Стењско и др.), неколку крајречни 

меандерски езера покрај реката Вардар низводно од Скопје и прекрасното изворско 

езерце покрај Охридското Езеро кај Св. Наум. Покрај нив, специфични и многу 

интересни се двете мали денудациони езерца во изумирање на самото било на 

планината Козјак над с. Страцин и слично на нив Кундинско Езеро кај с. Кундино- 

Пробиштипско. 

 Покрај природни, во нашата држава се изградени околу 120 големи и помали 

вештачки езера, кои се користат за разни потреби: водоснабдување, наводнување, 

производство на електрична енергија, за рибници и др. Најголеми вештачки езера се 

Тиквешкото Езеро на Црна Река, езерото Козјак на реката Треска, Мавровското Езеро 

на Мавровска Река и Дебарското Езеро на Црни Дрим, сите со површина од 13-14 км 

кв. и најголема длабочина околу 100 м. Тие имаат повеќе намени, како за добивање на 

електроенергија, за наводнување, а доста се посетени и од туристите. Најмногу мали 

вештачки езера пак има во Струмичката и во Гевгелиско- валандовската Котлина. 

 Од претходно наведеното, произлегува дека во Република Македонија има 

околу 70 поголеми или помали природни езера и уште околу 120 вештачки езера, што 

значи дека вкупниот број на езера е околу 190- 200. При тоа, само Охридското Езеро 

има вода повеќе од сите останати езера заедно. Инаку, езерата во нашата држава се 

користат за различни намени: наводнување и добивање на хидроенергија, потоа за 

водоснабдување, рибарење, заштита од поплави, туризам и рекреација или едноставно 

претставуваат атрактивни или значајни природни појави.12 
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1.5  Езерскиот туризам како фактор за развој  

 

Туризмот во Македонија е еден од најважните фактори за економијата на 

државата. Република Македонија е земја со одлична географска местоположба и клима 

погодна за туризам. Историското и културното наследство, многубројните археолошки 

наоѓалишта и еколошки чистите предели, убавите пејсажи, органската почва и доброто 

старо вино ја прават атрактивна дестинација, која нуди добра храна и убавата и 

недопрена природа. 

На развојот на туризмот во Република Македонија, како една особено важна 

дејност во Република Македонија, се посветува особено внимание, преку креирање на 

политики и мерки за  најдобро искористување на сите потенцијали на туризмот и за 

негово поставување на вистинското место. 

Стратешката определба на Владата, Македонија да прерасне во атрактивна 

туристичка дестинација е преточена во Националната стратегија за развој на туризмот, 

која е во насока на организиран пристап на туристичкиот пазар и изградба на 

препознатлив туристички имиџ на државата. 

Владата ќе продолжи да го поддржува овој сектор преку соодветни мерки, 

политики, конкретни проекти за изградба на модерна туристичка инфраструктура и 

промоција на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација во 

странство. 

Поддршката на туризмот, преку институционални мерки и мерки за директни 

субвенции на туристичките компании, намалувањето на ДДВ за угостителските услуги 

за сместување е предвидена во рамки на Програмата за развој на  туризмот на 

Министерството за економија, додека средствата за зголемена активна промоција и 

маркетинг на државата како препознатлива туристичка дестинација се предвидени во 

Програмата за промоција и поддршка на туризмот на Агенцијата за промоција и 

поддршка на  туризмот. 

 

 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
http://www.tourismmacedonia.gov.mk/
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Глава 2 – Постоечки планови и проекти за развој на туризмот 

2.1. Проекти и студии за развој на езерскиот туризам 

Што нудат македонските хотели на бреговите на езерата? 

Старите стружани за туризмот велат: 

Кога ќе пукне туристичката сезона, Струга наеднаш се изменува, небаре низ 

чаршијата пројурил Св. Ѓорѓија на бел коњ и со копје им ја пуштил застојаната крв, и 

сé се разживеало. 

Струга се наоѓа на југозападниот дел од Република Македонија, покрај 

Охридското Езеро, на бреговите на реката Црн Дрим која тече по средината на градот. 

Од истекот на реката,под устата на Дрим се протега величествен поглед на Охридското 

Езеро. Неговите бистри води опкружени се со планините Галичица, Јабланица и Мока, 

кои обилуваат со природни убавини, со густи шуми, со природни убавини, со бистри 

извори и потоци, со глечерски езера, со убави живописни села и со голем број 

историски споменици. Иако опколена со високи планини, Стрyга, односно Охридско-

Струшката котлина е добро поврзана со соседните области и воедно добро пристапна. 

Интернационалниот аеродром е на седум км. од градот. 

Струга и нејзината околина имаат умерено континентална клима, со примеси на 

медитеранска. Во текот на годината времето воглавно е сончево.  Водата во 

Охридското Езеро е најтопла во август кога изнесува 23 целзиусови степени, додека 

средната годишна температура на водата изнесува 12 степени. Во текот на зимата 

средните месечни температури се над нулата, што дава можност за пријатен престој и 

во дел од годината. 

Охридското Езеро лежи на надморска височина од 695 м. и зафаќа површина од 

348км², неговата должина 38км, а широчина 14км. Неговата најголема длабочина 

изнесува 286 м. Температурата на водата, неговата чистота и бистрина, температурата 

на воздухот, просторот во кој е лоцирано езерото со својата прирдна атракивност, 

богатиот рибен фонд како магнет ги привлекуваат турстите и го прават најпосетувано 

езеро во Македонија. Според научниците јагулата од Охридското Езеро, токму низ 

реката Црн Дрим поминува мориња и океани за да стигне до Саргаското Море во 
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таканаречениот нејзин свадбен пат. Реката Црн Дрим на патот кон Јадранското Море 

формира две вештачки езера: Глобочица и Шпилје. 

Струга, град во Македонија, распослан е на брегот на Охридското Езеро, а 

реката Црн Дрим го дели градот на два дела. Познат е уште од времето на Илирите и 

многу од старите патеписци во своите писанија забележале дека Струга е многу жив 

град со развиена трговија, убави дуќани и прекрасни куќи на богатите жители. 

Оттогаш веројатно изреката „Како Струга нема друга“. 

Од 1961 год. Струга е домаќин на светски познатиот фестивал на поезијата 

„Струшки вечери на поезијата“. Фестивалот се одржува кон крајот на месец Август во 

Струга, а дел од содржината и во Охрид и други делови на Македонија, традиционално 

секоја година. Струшките вечери на поезијата и патуањето на јагулите се двете 

најпознати нешта кои ја карактеризираат Струга во светот.13 

На Струга и е потребна туристичка стратегија 

Во пресрет на секоја летна туристичка сезона се отвора прашањето за 

туристичката стратегија, но засега ништо од овој документ, кој треба да го дефинира 

туризмот како стратегиска економска дејност во регионите. За Струга, излезот ќе биде 

во формирањето туристичка развојна зона погодна за изградба на хотели... 

Слика бр.1 - Струга 

 

                                                           
13http://www.visitstruga.com.mk/hotels_mak.html 

http://mrt.com.mk/node/5903
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Струшките локални власти за 2014 година за поттикнување и развој на туризмот 

од градската каса издвоија околу три милони и шестотини илјади денари. 

Струга оваа година планира да ги зацврсти своите позиции на туристичкиот 

пазар. На потегот Струга- Калишта кај хотел Бисер треба да се изгради туристичката 

развојна зона, а веднаш до неа ова лето треба да почне и со работа хотел Изгрев кој ќе 

биде најголемиот и најлуксузниот комплекс во нашата држава, со отворени и 

затворени базени, аква парк и спа центри. 

 

Камп- туризмот зема сé поголем замав во Струга 

 

Слика бр. 2 – Автокамп „Ас’’ - Струга 

 

Поради зголемениот интерес кај гостите за камперски туризам, во автокампот 

„Ас“ во Струга интензивно се работи на изградбата на нови бунгалови. 

Овој вид туризам последните години станува профитабилна туристичка дејност, 

на што се посветија и струшките туристички работници. 
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2.2. Национална стратегија за развој на туризмот 2009- 2013 година14 

 

Република Македонија располага со богати природни, историски, културни и 

туристички добра. Македонија е сè уште речиси недопрена во својата единствена 

убавина и разновидноста на езерата, високите планини, шумите, реките, изворите како 

и многуте културни споменици и археолошки наоѓалишта, кои претставуваат одраз на 

местото каде што Свети Павле го донесе христијанството во Европа и каде што разните 

антички народи, старите Грци, Римјани, Илири и Отоманските Турци оставиле свои 

белези. 

Република Македонија е мала земја без излез на море, која се простира на 

површина од 25.713 километри квадратни и со население од нешто повеќе од два 

милиона жители. Македонија се наоѓа во јужниот дел на Балканскиот полуостров и се 

граничи со Албанија, Грција, Бугарија, Косово и со Србија. По распадот на Југославија, 

Македонија од република во составот на федерацијата стана целосно самостојна и 

суверена држава. 

Бројот на странските туристи, врз основа на регистрираните ноќевања, 

едрастично зголемен во последните неколку години по решавањето на некои од 

регионалните проблеми. Така, од 99.000 ноќевања во 2001 година тој број езголемен на 

254.957 ноќевања во 2008 година. Во истиот период, домашниот туризам, исто така, се 

зголеми за речиси 50 % - од 234.000 на 350.000 ноќевања. 

Врз основа на статистиката која се однесува на преминувањето граница, 

вкупниот број на странски туристички посети во 2006 година се проценува помеѓу 

930.000 и 1.020.000. 

Туризмот не е еднакво распределен низ целата држава, туку е главно 

концентриран на неколку места, како што се Охридското Езеро и Скопје. 

 Туристичкиот производ на Македонија претставува богата комбинација од 

културно и природно наследство, што се карактеризира со широко пространи пејсажи 

од езера и планински глетки, многу од кои поседуваат релативна оддалеченост и мир 

кој ретко може да се најде во светот од 21- от век. Исто така, Македонија била 

крстосница со милениуми, бидејќи луѓето и армиите се движеле вдолж и попреку 

целата земја, носејќи со себе различни култури и духовни верувања и оставајќи доказ 

                                                           
14Национална Стратегија за развој на туризмот 2009-2013, Влада на РМ, стр. 1 
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за своето поминување за идните генерации да уживаат. Римјаните ги изградиле првите 

примитивни патишта, некои од кои се надоврзуваат на Европскиот пат Е-75 кој го 

поврзува Брисел со Атина, но Македонија и покрај историската и стратегиската 

важност се уште е релативно непозната.15 

Највисоко ценетата и глобално важна карактеристика на Македонија 

подзаштита на светската организација УНЕСКО која ги инкорпорира Охридското 

Езеро и езерскиот град Охрид, комбинација од ретко научно, културно и еколошко 

значење, што на многу начини ја претставува самата основа на туристичкиот производ 

на Македонија. Езерото е едно од најстарите во светот и се споредува во Бајкалското 

Езеро во Русија и езерото Титикака во Перу / Боливија, додека градот со својата 

средновековна архитектура и план на улиците оригинално бил неолитска населба, која 

сега претставува најдолго постојано населено место што датира од пред 7000 години. 

Во Македонија во моментов има ограничено присуство на меѓународни 

хотелски синџири (освен Бест Вестерн и Холидеј Ин). Овој недостаток на меѓународни 

хотелски синџири ја ограничува можноста за привлекување странски туристи, а 

истовремено и можноста за презентирање на стандардите на западната индустрија, 

коишто можат лесно да се применат во други локални хотели. Постои сé поголема 

свесност за потребата од тоа да се поканат одредени меѓународни хотелски синџири во 

Македонија. Идентификувани се некои атрактивни локации во Скопје и Охрид и треба 

да се организираат меѓународни тендери, за да се привлечат потенцијалните странски 

хотелски синџири / инвеститори.16 

Седумдесет отсто од објектите за сместување кои беа на располагање на 

Преспанското Езеро пред 20 години се затворени.  

 

 

 

                                                           
15 Ибид, стр. 3 
16 Ибид, стр. 22 
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Глава 3 – Езерскиот туризам во Охрид, Струга, Дојран и Преспа 

          Во Република Македонија езерата претставуваат најзначајни атрактивно – 

мотивски туристички вредности. Фактот што Република Македонија нема излез на 

море,односно не е приморска земја, има негативно влијание врз туристичкиот развој. 

Меѓутоа, релативно големите езерски површини, што се наоѓаат на нејзината 

територија, во значителна меркаа го пополнуваат овој недостаток. Дури, по некои 

карактеристики, тие ги надминуваат вредностите на морето. 

               Развојот на езерскиот туризам зависи од туристичката посетеност на езерата. 

Најголем број туристи се насочени кон овие вредности, што значи дека тие се 

најатрактивни. Атрактивноста на езерата е содржана во меѓузависноста на 

ендролошките елементи и елементите на географската средина како целина. Тоа 

значи дека хидролошките, климатските, геоморфолошките и биогеографските 

елементи претставуваат интеракциска поврзаност на која се темели привлечноста на 

езерата, а воедно и развојот на езерскиот туризам. 

 

3.1. Атрактивности во општина Охрид за развој на езерскиот туризам  

 

Според начинот на настанување, Охридското Езеро претставува реткост во 

светски рамки. Настанало со вертикално пропаѓање на почвата, што е случај со 

релативно мал број езера во светот. Меѓу другите, така настанало и најдлабокото 

Бајкалско Езеро во Сибир, во Русија, кое е стотина пати поголемо од Охридското. 

Водите на двете езера ги населува сличен ендемичен растителен и животински свет.17 

Охридското Езеро со право го заслужува епитетот „македонско слатководно море“, не 

само поради топлата сина боја, поинтензивна и од небесното синило, туку и поради 

површината од 358 км2. Охридското Езеро е сместено во котлина, од сите страни 

опкружена со планини, чии врвови често надминуваат 2000 метри надморска височина. 

На источната страна се наоѓаат планините Петрино и Галичица со врвот Магаро (2255 

м). Планината Галичица ја дели Охридската и Преспанската котлина. На јужното 

крајбрежје на езерото се наоѓаат албанските планини. Така, се добива впечаток како за 

морски залив или истргнато парче морска широчина фрлено меѓу високите планини на 

                                                           
17http://makedonskibiser.com.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=163&Item

id=370&lang=mk 



27 
 

надморска височина од 695 метри. А, над езерото, на неговиот северен брег, како 

посебен декор се издигнува древниот Охрид, сместен на двоен рид, чија највисока 

точка - Самуиловата крепост, се наоѓа на околу 800 метри надморска височина.  

Слика бр.3 – Охрид, Самуилова тврдина 

 

 Најголемата должина на Охридското Езеро изнесува околу 30 км. Неговата 

широчина е различна - од максималната 15 км до средна широчина од 11 км. 

Најголемата длабочина од 286 метри е измерена меѓу селата Пештани и Трпејца, на 

околу 5 км од езерскиот брег. Средната длабочина на езерото е 151м. За бистрата вода, 

чија провидност изнесува и до 22 метри, што претставува вистинска реткост, помагаат 

бројните подводни врутоци и изворите по должината на источниот и јужниот брег. 

Најголемиот број извори се подземни притоци од соседното Преспанско Езеро, 

кое се наоѓа на поголема надморска височина, исто така создадено со тектонско 

поместување на почвата. Најпознати извори се охридските Студенчишта, попознати 

како Билјанини извори, кои се наоѓаат во непосредна близина на градот. Силни извори 

има и околу манастирот Свети Наум, 29 км јужно од Охрид, кои излегуваат од 

варовитите спили во подножјето на Галичица. Најпрвин водата се собира во едно 

живописно езерце, кое во текот на своето постоење формирало и две мали живописни 

островчиња. Кристално бистрата вода од езерцето преку една куса и брза рекичка се 
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влева во Охридското Езеро. Кај Струга, водата на Охридското Езеро истекува низ 

реката Црн Дрим, која во Албанија се влева во Јадранското Море.18 

 Речиси правилниот елипсоиден облик на езерото овозможува од безброј места 

со поглед да се опфати целата негова живописна површина. Од манастирот Свети 

Наум па сè до селото Радожда на спротивниот брег, по водата се протега невидлива 

гранична меѓа, која езерото го дели на два дела. Две третини од неговата површина 

припаѓаат на Република Македонија, а една третина на Република Албанија. 

Слика бр. 4 – Охридско Езеро 

 

 Со својата единствена флора и фауна, Охридското Езеро претставува еден од 

најголемите биолошки резервати во Европа. Уште првите научни истражувања, кои во 

Охридското Езеро биле вршени во текот на XIX век, откриле дека во него, како едно од 

најстарите езера на нашата планета, се зачувал прастар жив свет кој на други места 

воопшто не постои или се среќава само во форма на фосили. Исклучително значење 

имаат охридските риби. Рибната фауна на Охридското Езеро ја сочинуваат 17 видови, 

кои им припаѓаат на три групи: пастрмки, бели риби и јагули. 

 

 

                                                           
18 Ибид. 
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Слика бр.5 – Охридска пастрмка 

 

 

 Бреговите на Охридското Езеро биле населени од предисториско време. 

Најстарите археолошки населби датираат од неолитскиот период, околу 6000 години 

п.н.е. Само на македонската страна од сливот се откриени повеќе од 170 археолошки 

места. Охридското Езеро се карактеризира со богата историја, култура, археолошки 

наоѓалишта и природна убавина. Благодарение на ваквите особености, во 1980 година 

Охридското Езеро и градот Охрид се прогласени за светско културно наследство под 

заштита на УНЕСКО. 

             Треба да се констатира и тоа дека развојот на стопантските активности и 

зголемувањето на демографската популација се основни фактори кои ја загрозуваат 

автохтоната чистота на Охридското Езеро. За да се избегне ваквата појава, околу 

Охридското Езеро е изграден систем за заштита од отпадни води. На тој начин во 

голема мерка ќе се сочува езерото, кое, поради светските вредности што ги поседува е 

внесено во списокот на природните реткости на УНЕСКО. 19 

               Бојата на водата на Охридското Езеро е нијансирана маслиново – зеленикава 

до небесно сина. Токму овие бои, во естетска смисла, се најпривлечни бои. Во 

крајбрежјето. Бојата е маслиново – зеленикава, а кон езерската шир е небесно сина, 

                                                           
19 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 318 
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што значи дека бојата зависи од длабочината, како и од составот на езерското дно. 

Исто така, зависи од осонченоста, односно од степенот на облачност. 

Слика бр.6 Бојата на водата во Охридското Езеро 

 

 

 

 Најзначајни туристички места на брегот на Охридското езеро се:20 

              

               Лагадин, со своите 285 метри на потегот од реката Суводолица до хотелот 

„Два бисери“, е најдолгата плажа на Охридското Езеро. Се одликува со оригиналните 

лежалки што ги нема на другите плажи, а посебна атракција е платформата на која 

треба предвреме да се резервира место. Во едниот дел од плажата, преку ден се 

организираат разни забави со снег- пена, дожд и балони. На плажата има посебно 

место за паркирање на скутерите и глисерите на гостите. Другиот дел од плажата е 

наменет претежно за релаксација, пијалак и муабет, за одмор без журки и забави во 

класичен амбиент. 

                                                           
20Ибид. 
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Слика бр. 7 - Лагадин 

 

               Пештани се наоѓа на самиот брег на Охридското Езеро, оддалечено околу 10 

км од Охрид. Тоа е најголемото населено место на ривиерата, опкружено со недопрена 

природа. Во околината на населбата има седум цркви. Најзначајна е пештерската црква 

посветена на Св. Богородица, подигната во близина на селото во карпите на источниот 

брег на езерото. Црквата воодушевува со својот фрескоживопис, кој носи повеќе 

карактеристични елементи на охридската сликарска школа од XIV век. 

                  Десарет е хотелски комплекс на 12 километри од Охрид, на 

самиот излез од населбата Пештани. Располага и со девет посебни вили. 

Хотелот има два ресторани, конгресна сала, летна тераса, грил- ресторан, 

сопствена плажа, паркинг- простор и спортски терени за тенис, ракомет, мал 

фудбал, сала за пинг- понг, куглана, ноќен бар и казино.                                                                                

 На само неколку минути од Пештани се наоѓа новоотворениот музеј на вода. 

Овој музеј содржи реконструиран дел од праисториска наколна населба од XII до VII 

век пред новата ера, која се наоѓа во вода поставена над платформа што ја држат 

дрвени колци. Во овој музејски објект се поставени пронајдените остатоци во водата 

од живеалиштето, нуркачка база и реконструирани тврдини од римски логор од II век. 
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Слика бр. 8 – Музеј на вода 

              Постојат голем број ресторани во кои може да се пробаат врвни национални 

јадења и риба подготвена на автентичен локален начин, да се ужива во специјалитетите 

на врвните кулинарски мајстори и сето тоа да се залие со квалитетни домашни вина. 

Бројните кафе- барови го прават ноќниот живот во Пештани уште побогат и 

поинтересен до доцните ноќни часови.21
  

 

Слика бр. 9 „Salmo letnica’’ – Охридска пастрмкa 

  

                                                           
21 Ибид. 
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               Градиште е составено од неколку плажи, кои овозможуваат денски забави и 

ноќни журки. Најинтересен е црниот апартман што се наоѓа на највисоката точка на 

плажата, а на самата плажа се организираат дневни забави со амбиентална, бразилска, 

латино и чилаут- музика, како и диџеј- забави со етно- музика, психоделичен даун, 

транс. Може да слушне и џез- музика, се организираат промоции на домашни и 

странски музичари, а на самата плажа има дури и книжарница. Преку ден се 

организираат натпревари, качувања по карпи и други забави. Плажата е уредена по 

европски стандарди. Ако некој тука остане цел ден, нема причина да не биде дел и од 

ноќните журки.22 

 

Слика бр. 10 Градиште – Охрид 

 

 Трпејца е посебно убаво место поради многуте мали песочни плажи, до кои 

може да се дојде само со кајче. Распослано меѓу Охридското Езеро и Галичица, со 

бисерно бели плажи и бистра проѕирна вода, Трпејца е вистински туристички рај, кој 

се развива во елитен туристички центар. Се наоѓа на дваесеттина километри од Охрид, 

во срцето на Националниот парк Галичица. Селото е старо десеттина века, а според 

една од легендите, името Трпејца доаѓа од зборот „трпеза“, поради тоа што некогаш 

аџиите на пат за манастирот Св. Наум застанувале во селото и во чест на многуте 

монаси што живееле аскетски живот поставувале трпеза.23 

                                                           
22 Ибид. 
23Ибид. 
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Слика бр. 11 Трпејца 

 Охридската пастрмка отсекогаш живее во Охридското езеро. Денот го поминува 

во длабочините и на места што пооддалечени од брегот, а на површината на водата 

испливува навечер, кога лови муви. Понекогаш приоѓа до самиот брег, во плитките 

води, барајќи храна од подводните растенија. 

 Се јавува во три подвидови: летница (Salmo letnica Balcanicus) и струшка 

пастрмка (Salmo letnica Typicus) кои се мрестат во зима, како и охридска белвица 

(Salmo letnica Aestivalis) која се мрести во лето, во периодот од мај до јули и се наоѓа 

само во најдлабоките места на езерото (до 200 м). 

 Охридската пастрмка се разликува од поточната по сплеснатото тело, малата 

глава и ѕвездестите сиви пеги по телото. Бојата на месото кај некои од нив бела, а кај 

некои розова. Максималната должина се движи од 25 до 60 см, а максималната тежина 

до 15,8 кг. Мелезите настанати со вкрстување на поточната и охридската пастрмка по 

телото имаат наизменично распоредени црвени кружни и сиви ѕвездести пеги како 

летницата. Охридската пастрмка е вкусна за јадење. Како еден од заштитните знаци на 

Македонија, таа се наоѓа и на македонските монети.24 

Највисоко ценетата и глобално важна карактеристика на Македонија 

подзаштита на светската организација УНЕСКО која ги инкорпорира Охридското 

Езеро и езерскиот град Охрид, комбинација од ретко научно, културно и еколошко 

                                                           
24Ибид. 
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значење, што на многу начини ја претставува самата основа на туристичкиот производ 

на Македонија. Езерото е едно од најстарите во светот и се споредува во Бајкалското 

Езеро во Русија и езерото Титикака во Перу / Боливија, додека градот со својата 

средновековна архитектура и план на улиците оригинално бил неолитска населба, која 

сега претставува најдолго постојано населено место што датира од пред 7000 години. 

На брегот на Охридското Езеро, на само осум километри ог градот Охрид се 

наоѓаат Метропол и Белви. Овие два хотели се надалеку познати по модерно 

опремените соби со поглед на езеро. Покрај тоа, располагаат со спортски терени, 

куглана, базени, сала за конференции и состаноци, сауна, хелиотерапија, казино, 

фитнес итн. 

Славија се наоѓа на четири километри од Охрид во месноста Св. Стефан и се 

состои од два хотелски објекти „Орце Николов’’ и „Славија’’. Хотелот „Славија’’ е од 

висока Б – категорија, со аперитив – бар, продавница за сувенири, сопствена плажа и 

паркинг простор, а поголем дел од собите имаат поглед на езеро. Ова е една од 

најфрекфентните охридски плажи, а воедно секогш уредна и чиста. Најголема 

атракција на плажата претставува 75 – метарскиот тобоган, како и популарните 

педалини. 

Слика бр. 12 Славија - Охрид 
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Како туристичка атрактивност можеме да ги спомнеме и познатите авто 

кампови Елешец и Љубаништа. 

Елешец е авто- камп на околу 10 километри од Охрид. Располага со 700 легла во 

бунгалови и камп- приколки. Има можност за престој со сопствени камп- приколки и 

шатори. Во рамките на кампот работи самопослуга. 

Љубаништа е авто- камп на околу 30 километри од Охрид, веднаш под истоименото 

село, простирајќи се на површина од околу 10 хектари. Располага со 100 стационирани 

камп- приколки со 400 легла, како и локации за 2.000 кампери. Во кампот има 

ресторан, самопослуга, грил-киоск, продавница за прехранбени производи и сопствена 

песочна плажа од 1.500 метри. Љубаништа е последното село на македонска 

територија пред границата со Албанија. На оддалеченост од околу два километри од 

него се наоѓа манастирскиот комплекс Св. Наум и изворите на Црн Дрим, со голема 

историска, културна и туристичка вредност за целата држава. 

3.2. Атрактивности во општина Струга за развој на езерскиот туризам  

Поради Охридското Езеро и богатото културно- историско минато, Струга има 

развиен езерски и културен туризам. Самата манифестација Струшки вечери на 

поезијата привлекуваат голем број на домашни и странски туристи за време на летото. 

Во летната сезона во Струга и околните места престојуваат илјадници туристи, 

претежно од Република Македонија, но и голем број на туристи од Албанија, Косово и 

Грција. Старите стружани за туризмот велат: 

„Кога ќе пукне туристичката сезона, Струга наеднаш се изменува, небаре низ 

чаршијата пројурил Св. Ѓорѓија на бел коњ и со копје им ја пуштил застојаната крв, и 

се се разживеало.“ 

Струга се наоѓа на југозападниот дел од Република Македонија, покрај 

Охридското Езеро, на бреговите на реката Црн Дрим која тече по средината на градот. 

Од истекот на реката, под устата на Дрим се протега величествен поглед на 

Охридското Езеро. Неговите бистри води опкружени се со планините Галичица, 

Јабланица и Мока, кои обилуваат со природни убавини, со густи шуми, со природни 

убавини, со бистри извори и потоци, со глечерски езера, со убави живописни села и со 

голем број историски споменици. Иако опколена со високи планини, Стрyга, односно 

Охридско - Струшката котлина е добро поврзана со соседните области и воедно добро 

пристапна. Интернационалниот аеродром е на седум км. од градот.  

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Струга и нејзината околина имаат умерено континентална клима, со примеси на 

медитеранска. Во текот на годината времето воглавно е сончево. Водата во Охридското 

Езеро е најтопла во август кога изнесува 23 целзиусови степени, додека средната 

годишна температура на водата изнесува 12 степени. Во текот на зимата средните 

месечни температури се над нулата, што дава можност за пријатен престој и во дел од 

годината. 

 

 

Слика бр. 13 - Струга 

Охридското Езеро лежи на надморска височина од 695 м. и зафаќа површина од 

348км², неговата должина 38км, а широчина 14км. Неговата најголема длабочина 

изнесува 286 м. Температурта на водата, неговата чистота и бистрина, температурата 

на воздухот, просторот во кој е лоцирано езерото со својата природна атракивност, 

богатиот рибен фонд како магнет ги привлекуваат турстите и го прават најпосетувано 

езеро во Македонија. Според научниците јагулата од Охридското Езеро, токму низ 

реката Црн Дрим поминува мориња и океани за да стигне до Саргаското Море во 

таканаречениот нејзин свадбен пат. Реката Црн Дрим на патот кон Јадранското Море 

формира две вештачки езера: Глобочица и Шпилје.  
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Слика бр. 14 „Црн Дрим’’ - Струга 

За историјата и староста на Струга сведочат археолошките наоди и споменици 

како неолитската населба што се наоѓа на истекот на Црн Дрим во Охридското Езеро, 

ранохристијанските базилики и сл. Како дел од културното наследство се и црквите и 

џамиите. 

Црквата Свети Никола Дримени се наоѓа на левата страна на Црн Дрим. Во 

црквата Свети Ѓорѓија најстара и најпозната икона е онаа на која е преставен патронот 

во цел раст и датира од 1267год. Во близина селото Калишта се наоѓа манастирот 

Калишта со манастирска црква посветена на Св. Богородица придружена со други 

црковни објекти и мали пештерски цркви кои датираат од 15 век. и изобилуваат со 

богат декоративен систем од средниот век. Црквата Св. Спас во с. Вишни потекнува од 

15 век. Високо над карпите над с. Радожда, во природна пештера сместена е црквата 

Свети Архангел Михаил која претставува една од најстарите пештерски цркви со 

живопис од 11 век. Во Струга има има исламски световни и религиозни архитектонски 

градби, теќе и џамии. Во близина центарот на Струга се наоѓа Хелвети теќе изградена 

во 16 век од Хасан Баба. Хелвети теќе има соба за молење во која има минаре и балкон, 

соба за кафе, летна соба и соба за прием. Друг важен исламски објект е Амамот, 

традиционална ориентална бања која се наоѓа во близина на центарот на Струга. Од 

културата би се издвоиле: Спомен домот на Браќа Миладиновци, природно научниот-

музеј „Др. Никола Незлобински“ како и културните манифетации: „Струшки вечери на 
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поезијата“, „Ревијата на народни носии“, фестивалот „Кёngë Jёhо“ итн. Архитекурата 

на 19 век можеме да ја забележиме во старите струшки куќи.25 

Слика бр. 15 Струшки вечери на поезијата 

 

 

3.3. Атрактивности во општина Преспа за развој на езерскиот туризам  

 

Преспа — историско- географска област во регионот Македонија, сега 

разделена помеѓу Република Македонија, Грција и Албанија. Во географска смисла на 

зборот поимот Преспа претставува голема котлина во чиј центар се сместени двете 

Преспански езера — Големото и Малото. Од север котлината е заградена од планината 

Бигла, од запад од Галичица, од југ од Сува Гора и од исток од Баба. Северната страна 

на областа, лежи во Република Македонија и се нарекува Горна Преспа и го опфаќа 

поголемиот дел од територијата на општината Ресен. Јужната - Долна Преспа е 

разделена на Мала Преспа, на чија територија е албанската општина Пустец и Голема 

Преспа, на чија територија лежи грчката општина Преспа и јужниот дел на општината 

Ресен со селата Долно Дупени, Наколец, Брајчино, Љубојно, Штрбово, Крани, 

Сливница, Претор, Курбиново, Асамати, Рајца и Грнчари. 

                                                           
25http://www.visitstruga.com.mk/makedonski.html 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%29
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Преспанската котлина од сите страни е обиколена со високи планини: на исток 

е планината Баба со највисокиот врв Пелистер (2601 м); на север Бигла (1933 м), на 

запад Галичица (2255м) и на југ Корбец (1750м). Самата котлина неприродно е 

поделена помеѓу три држави од која најголемиот дел и припаѓа на Република 

Македонија, а останатите делови се во Република Грција и Република Албанија. Во 

котлината се наоѓаат две езера: Големото и Малото Преспанско езеро. Во водите на 

Големо преспанско езеро се наоѓа тромеѓето на македонската - грчката и албанска 

граница.                          

Слика бр.16 Преспанско Езеро

 

Големото Преспанско езеро има површина од 284 km² со надморска височина 

од 853 м и најголема длабочина од 54 м, спаѓа меѓу најчистите езера во светот. Од 

површината на езерото 65% и припаѓаат на Република Македонија, 18% на Република 

Албанија и 17% на Република Грција. Во Големото Преспанско езеро постојат два 

острова: Голем Град (Св. Петар) со површина од 1 км², се наоѓа мошне близу до 

тромеѓато од државните граници и ѝ припаѓа на Република Македонија. Обраснат е со 

фојова шума (Јuniperus foeditissima) стара неколку векови, богат е со археолошки 

наоѓалишта и е заштитен со закон како природна реткост. Во Република Албанија се 

наоѓа помало островче, наречено Мал Град (Св. Павле). 

Малото Преспанско езеро се наоѓа на територијата на Република Грција и само 

мал дел во Република Албанија. Во него исто така има два острова: Св. Ахил и 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%86
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
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Видринец. Ова езеро зафаќа површина од 45,59 км² и е за три метри повисоко од 

Големото Преспанско езеро.26 

Водите на Преспанското езеро преку понорници истекуваат во Охридското 

Езеро. Езерото е богато со риба, а особено е познат преспанскиот крап и рибите 

белвици- нивички, а има искобуст, мренка, клен и др. 

Преспанската котлина се наоѓа помеѓу двата национални паркови Пелистер и 

Галичица, всушност претставува составен дел на едниот и другиот национален парк. 

Преспанско Езеро — езеро кое го делат три држави: Македонија (најголем 

дел), Грција и Албанија. Во рамките на Македонија, тоа се наоѓа во југозападниот дел 

од земјата. Претставува важно водно живеалиште и затоа е прогласено за рамсарско 

место. 

Кога сакаме да зборуваме за Преспанското Езеро, мораме да појдеме од 

котлината затоа што е тоа продукт на природните случувања во неа и нејзин составен 

дел. Преспанската котлина се наоѓа во западниот дел на етничка Македонија, а после 

делбите во 1912/13 год., на крајниот југозападен дел на Реублика Македонија. Делбите 

почнале на карта 1912 год., а практично на терен завршиле во 1924 год. Така сега од 

вкупната површина на хидролошкиот слив на Преспанска Котлина 1350,00 км² припаѓа 

на: 

 Република Македонија дел со површина од 761,6 км², или 56,42 %, 

 Република Грција дел со површина од 321,6 км², или 23,82%, 

 Република Албанија дел со површина од 266,8 км², или 19,76%. 

Езерото поврзува две иториски значајни точки: Во Преспа на островот Ахил во 

Малото Преспанско Езеро, 976 год. се создало по втор пат Македонско големо царство, 

Самуиловото Царство. Кај селото Клуч во Р Бугарија, источно од тромеѓето Р 

Македонија, Р Грција, Р Бугарија на планината Беласица, во 1014 год., е поразот на 

Самуиловата војска од војската на Василие Втори. Како да се сакало да се каже крај! 

Тогаш настрадале 14.000 илјади војници. Сега постојат неколку милиони Македонци 

на етничкиот простор на Македонија и во дијаспората. 

                                                           
26http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Преспанската Котлина северната граница ја има на 41 степен и 25 минути, 

јужната на 40 степен и 40 минути северна геогравска широчина и источната на 21 

степен и 16 минути и западната на 20 степен 49 минути и 40 секунди источна 

географска должина. Од источната страна е Пелагониската Котлина, од западната 

Охридската Котлина, од северната Охридскста и Демир Хисарската Котлина и од 

јужната Костурската, Билиштанската и Корчанската (Горичката) Котлина. Котлинската 

рамка е повисока од котлинското дно, нивото на езерото, од 1548 метри на Баба 

Планина, до 25 метри на превалот во клисурата „Грло“, на крајниот југозапад на 

Малото Преспанско Езеро (МПЕ). Иако има висока рамка, преку превалите „Ѓавато“ 

1.167 мнв., „Превал“ 1.035 мнв, „Грло“ 875 мнв, „Превтис“ (Ѕвезда) 1.085, „Полце“ 

(Пресека) 1.568 мнв и „Буково“ 1.207 мнв е лесно (патно сообраќајно) до соседните 

котлини и пошироко.27 

Котлината има издолжена, неправилна форма во меридијален правец, облик на 

крушка. Најголемата должина е 60,00 км, а широчината изнесува од 7,00 до 30,00 км. 

На јужниот дел на котлината, е природната акумулација Преспанско Езеро, со 

надморска височина при максимално ниво на водата 851,83 метри. При пониско ниво 

езерото со планината Сува Гора и песочниот превлак „Гладно Поле“ (во насока с. Рби - 

с. Перово, Кула по грчки) е поделено на Големо и Мало Преспанско Езеро. 

Површинска врска помеѓу двете езера, е Перовска Река која има максимална должина 

до 300,00 метри при ниско ниво, а при максимално не постои, се поплавува песочниот 

превлак, а двете езера стануваат едно (1918 год., 1941 год., 1948 год., и 1963 год.) 

Големото Преспанско Езеро има површина на воденото огледало од 275,2 км2, од кои 

во РМ 191.4 км2, во РГ 37,6 км2, во РА 46,2 км2. Малото Преспанско Езеро има 

површина од 50,7 км2, од кои во РГ 45,9 км2 и во РА 4,8 км2. 

Вкупната површина на Преспанското Езеро изнесува 325,9 км2. (Податоциве се 

читани, мерени, пресметувани од топографки карти во мерка 1:100.000 и 1: 50.000). 

Геолошките истражувања во Преспанската, заедно со Битолската и Охридската 

Котлина се започнати уште во почетокот на 19 век. Во континуитет траат и до 

денешниве денови. Така да можеме да кажеме дека имаме една добра база за 

геолошката состојба во котлината. Источната гранична рамка, блокот на Баба Планина 

                                                           
27 Ибид. 
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со Бигла и Плаќенска Планина во основа се гранитни, водонепропустливи стенски 

маси. Површинскиот (фреатскиот) слој со длабочина 12,00- 15,00 метри е водопиен, 

вододржлив и изворски и кладенски. Затоа на источната рамка имаме повеќе постојани 

и повремени водотеци. 

Западната рамка, блокот на Галичица со Стара Планина, Иван Планина и 

Корбец, се варовнички и порозни. Врнежите што паѓаат на нив, ги впиваат водите и 

преку подземни канали ги носат во Охридската Котлина и Езеро. Пр. Велгошките 

извори, Студенчишта и многу подводни извори до св. Наум како и изворите во с. 

Тушемиште и Загоричани во Албанија. Дното на Охридското Езеро е пониско од 

Преспанското за 400,00 метри, а разликата во нивоата на водата изнесува околу 150,00 

метри. На делот од Сир Хан до клисурата Грло, нема нуту едно поточе што носи вода 

во Преспанското Езеро. Таквиот геолошки состав и карактеристика на стените 

овозможил природен понорен- подземен истек на водата од Преспанското Езеро. 

Практично Преспанското Езеро и Преспанската Котлина се извориштето на реката 

Црни Дрим. Изворите кај св. Наум се површинска појава на водата од „големиот 

природен кладенец“ Преспанско Езеро. Котлинското дно го сочинуваат: чакалесто 

песокливи и глинести седименти од с. Избиште до Сир Хан; чакалесто песочни 

седименти источно од с. Јанковец до Макази; флувиоглацијални наслаги од Макази до 

Маркова Нога; алувијални наслаги во средишниот дел, Ресенско Поле, Асамати и 

Наколец; езерски и барски седименти северно од с. Перово и јужно од с. Стење; 

органогено мочуришни седименти во Перовско и Езеренско Блато; пролувијални 

наслаги во Стенска увала. 

Географската положба, надморската височина, високите рамковни планини, 

присуството на природно акумулираната вода во езерото и др., ја прави климата во 

котлината специфична. 

Северниот дел на котлината има континентална клима со поладни зими, а 

јужниот е под влијание на продорот на медитеранската клима со поблаги зими. Езерото 

е/ беше катализатор на климата во котлината. 

Во Преспанска Котлина мерењето на врнежите е започнато во 1930 год. Тогаш 

во с. Брајчинно формирана е првата станица за мерење на врнежите. Во април 1935 год 

во с. Стење, е поставена нивомерна летва за мерење на нивото на водата во Големото 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%86
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Преспанско Езеро. Мерната станица ја поставил Милорад Сибиновиќ дипл. инж. 

хидролог, којшто започнал трајни хидролошки истражувања во Преспанската и 

Охридската Котлина. После Втората Светска Војна, формиран е Републичкиот 

Хидрометеоролошки Завод, којшто официјално ги извршувал овие задачи. 

Воспоставени се станици за мерење на врнежите во Ресен, Стење, Асамати, а 

нивомерни во Асамати и Наколец. Грците започнале со мерење во 1954 год. со 

нивомерни летви во Перово (Долно Перово), Кулата, една за малото, една за големото 

Преспанско Езеро. Тие работеле до 1992 год., до смртта на човекот што ги вршел 

мерењата. На просторот околу МПЕ поставиле и неколку станици за мерење на 

врнежите. Албанците пак ги користеле нашите податоци објавувани во годишните 

извештаи на СФРЈ.28 

За хидролошкиот период 1961 год. до 1991 год. регистрираме: 

 Апсолутно најниската температура на воздухот изнесува -26,5°С, регистрирана 

на 14 јануари 1968 год. Апсолутно максималната температура изнесува +37,6°С, 

регистрирна на 6 јули 1988 год. Пролетта е поладна од есента. Мај е поладен од 

Септември. 

 Мразот најрано се јавува во октомври, а најдоцна во Мај. Просечниот мразен 

период изнесува 167 дена, а екстремниот 232 дена, 

 Врнежите се под влијание на медитеранскиот плувиометриски режим. 

Просечната годишна сума на врнежи изнесува, 730,1 мм/м2/ год. Врнежите 

паѓаат во ладниот дел од годината, ноември до мај (Јуни). Јули и август може да 

бидат и без врнежи. Снегот просечно се јавува од крајот на ноември до крајот на 

Март. 

 Котлината има подолготрајно сончево зрачење. Просечно годишно имаме 2295 

сончеви часови. 

 Од ветровите најголема зачестеност има северниот и источниот ветер. Од 

другите правци ветровите се со помала зачестеност. Карактеристика е што во 

текот на денот дуваат од копното кон езерото, а во другиот дел од езерото кон 

копното. 

 Маглата е ретка појава. Просечно годишно се јавува 3- 5 денови и тоа во 

зимскиот период од годината. 

                                                           
28 Ибид. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 73,5%. 

Во Големото Преспанско езеро има два острови: Голем град или Св. Петар и 

Мал град. Островот Голем Град е прогласен за строг природен резерват заради 

специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и 

поради своето историско минато. Островот Голем град е долг 750 м, а широк 450 м, со 

највисок дел 50 м над езерото. Островот Св. Павле е помал - долг е 300 м, а широк 

150м со 25- 30 м највисок дел на езерото. На Голем град секоја година се вршат 

археолошки испитувања, постојат археолошки наоѓалишта од ранохристијанскиот 

период и базилика од словенскиот период. Островот е ненаселен. 

Спрема локалитетите на своето опстојување и развој флората и фауната во 

Преспанската Котлина, можеме да ги поделиме на: езерска, крајбрежна, блатна, 

котлинска до 1000 мнв, планинска и високо планинска. 

Во котлинскиот копнен дел до 1000 мнв застапени се скоро сите видови 

културни растенија. Најподобна е за овошјето, особено за јаболкото, кое е најзастапено 

и најдоходовно. Застапени се и градинарските растенија, ама поради касното 

созревање, се одгледуваат само за индивидуални потреби. Житариците се сега скоро 

потполно напуштени, од причини на слаб доход (ниски цени), а нема потреба ни за 

храна и крма за крупната и ситната стока. Ситната стока ја нема од поодамна, а 

крупната поради механизираноста и немоќта - староста на популацијата, веќе 

исчезнува. Поранешните ливади се преорани и пренаменети во овоштарници или 

потполно напуштени и обраснати со некултурни и диви видови растенија. 

Природното- арско шталско ѓубре и ѓубрењето со испаша на стоката веќе ги 

нема. Доминантно е вештачкото ѓубриво и остатоците и штетните последици од него за 

самата почва, подземјето, водотеците и езерото. Пестицидите што се употребуваат за 

заштита на јаболкото се посебна „приказна“ за штетата и загрозеноста на животната 

средина во воздухот, почвата, подземјето, и водениот езерски простор. 

Блатните растенија застапени беа скоро по целата должина на северното 

крајбрежје на Големото ПЕ, односно во Перовско- Езеренското Блато, Стенското 

Блато, северното крајбрежје на Малото ПЕ и јужно од селата Трново и Дреново, во 

тесниот и плиток дел на Малото ПЕ. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Сега, поради повлекувањето на крајбрежната линија за околу 3,5 км на југ, 

блатата ги нема. Поранешниот блатен простор е населен со досега непознати 

растителни видови за овој дел од котлината. 

Фауната на Преспанското Езеро е помалку истражена во однос на Охридското 

Езеро. Меѓутоа утврдено е дека е типично олиготрофна со доста голем број на 

реликтни и ендемични организми. Посиромашно е со риби од Охридското Езеро. 

Најзастапена е белвицата- нивичка, бела слатка риба најдолга до 10- 15 см. Најмногу ја 

има во длабоките и чисти води во атарот на с. Нивици, по кое го добила името 

нивичка. Посолена, нанижана во низи и сушена на сонце, на пазарот ја има под името 

циронка.29 

Крапот е најквалитетната и репрезентативна риба во Преспанското Езеро. На 

жалост, во 1974 год. со употрeба на погрешен пестицид за авионско прскање од 

комарци, крапот во големи количини беше затруен. Подолго време се регенерираше, го 

немаше во поголеми бројни количини и поединечни големини. Со прекинот на 

водотечната врска помеѓу Малото и Големото ПЕ прекинато беше и движењето на 

рибите помеѓу Малото и Големото ПЕ. Грците го порибуваа Малото ПЕ со други не 

домицилни видови риби. И Албанците вршеле порибување на Големото ПЕ со риби. 

Во деведесеттите години од минатиот век се појавија мали сомови и аквариумски 

караси со големина до 10 см. Рибарите, поради разните и убави бои ги нарекоа 

телевизори. Ги имаше во поголеми количини. Поради оштрите, тврди и назабени 

перки, многу беше тешко и болно нивното вадење од мрежите. Рибарското стопанство 

од сир Хан во Р. Македонија во рибникот во с. Езерени одгледуваше израелски крап. 

Тој се насели и во атарот на Големото ПЕ. Средината му погодуваше и напредуваше 

добро. Присутен е и сега, ама неговиот квалитет значително заостанува зад домашниот 

преспански крап. 

Следна риба по квалитет и застапеност е скобустот, бојникот. Тој е квалитетна 

бела, слатководна риба, најслатка за конзумирање уловена до пред мрестот, во месец 

март и април. После мрестот во мај до крајот на септември се повлекува и не е со таков 

квалитет како во пролет. Најзастапена и секогаш присутна риба е плотицата 

(црвеноперка, писа). Таа е слатка бела риба, попогодна за конзумирање до пред 

                                                           
29 Ибид. 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0


47 
 

мрестот во пролет. Има повеќе ситни коски, па недоволно вештите за чистење на 

коските конзуматори ја избегнуваат. 

Мренката е малку застапена, ама овде е квалитетна, со малку коски и многу 

вкусно и слатко месо. 

Кленот е најмалку застапен. Се јавува во големина и до 1,0 -1,5 кгр. Неговото 

месо е со бела сивкаста боја и киселкаст вкус. Рибарите го класифицираат како риба со 

најслаб квалитет. 

Слика бр. 17 Клен 

 

Јагулата беше и се уште е присутна риба. Додека беа во употреба коците-

далјаните почесто беше уловувана. Во мрежите ноќници реткост е и тешко да се улови, 

затоа што телото и е мазно и лизгаво- лигаво. Доколку се закачи со забите, многу лесно 

го сече конецот и се ослободува. Беше уловувана во големина до 1,2 метри и тежина 3-

5 кгр. До изградбата на браните за ХЕЦ Глобочица и Шпилје, доаѓаше од Саргаско 

Море во Охридското Езеро, а од таму низ подземниот истек и во Преспанското Големо 

Езеро. И сега, тие јагули што се носат со авионски или друг транспорт во Охридското 

Езаро, доаѓаат во Преспанското Големо Езеро. 

 

 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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Слика бр.17 Јагула 

 

Сегашната катастрофална состојба на Големото Преспанско Езеро со: 

намалените нивоа на водата за 9 метри и зафатнина за 50%, повлечената крајбрежна 

линија за 3,5 км., исушените блата, малиот дотек на чиста,свежа и богата со кислород 

вода, големото присуство и концентрација на сулфати иестициди, плитката вода, 

продорот на сончевите зраци до дното, дислокацијата и наголемувањето на количината 

и просторот со присуство на разни видови алги, намалената чистота на водата и др. е 

премногу загрижувачка и безнaдежна за Преспанската Котлина. 

Птичјиот свет многубројно разновиден и присутен во блатата, крајбрежјето и 

Езеренската Корија, беше посебна убавина, богатство и задоволство за човекот. Ќе 

наведеме некои од тие видови: 

 Постојано присутни водни: лиска (корморан), нор (гњурец), дива патка, 

пеликан, црн гавран. 

 Надводни барски: разни видови врапци и појни птици. 

 Крајбрежни: белиот галеб, разни видови чапји, штркот. 

 Копнени: питома ластовица, дива ластовица, галица (чавка), страчка, гавран, 

сколовранец, врапци, и др. 

Сега на жалост повеќе од овие видови птици ги нема во просторот на северното 

крајбрежје, пр. штркот, питомата ластовица, галицата (чавката) и др. 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D1%98%D0%B8
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Најголемата проѕирност на водата во Преспанското Езеро изнесува 7,2 метри. 

Таа варира од 1,5 до 7,2 метри. Овие промени се одраз на внесените суспендирани 

честички и годишното време. Така, најголема проѕирност е забележана во пролет, а 

најмала во есен. Ваквата проѕирност не претставува афирмативна туристичка вреднот. 

Ако проѕирноста на водата во Преспанското Езеро се спореди со проѕирноста во 

Охридското Езеро, ќе се констатира огромно заостанување на оваа вредност на 

Преспанското Езеро. Количеството на суспендирани материи и нанос е една од 

причините за појава на жолтеникави нијанси во крајбрежјето. Кон езерската шир бојата 

на водата има нијанси од зеленикава до сина. Синилото и зеленилото ги надополнуваат 

недостатоците, што се јавуваат поради присуството на жолтеникавата боја.30 

На местото на денешното убаво Преспанско Езеро, според легендата се 

простирало широко плодородно поле. Во близината на ридот имало седум кладенчиња, 

кои никогаш не замрзнувале. Нивните бистри води биле гордост за цела долина. 

Навечер кладенчињата со чепови (цифуни) се затварале. Во тоа време, две племиња, 

непрекинато војувале за убавата долина. Ќерката на кнезот од едното племе Преспа, 

била многу убава. Таа секоја вечер одела под ридот, до кладенчињата, по вода. Еднаш, 

кај кладенчињата Преспа го видела синот на кнезот од другото племе. Нивните 

погледи се сретнале. Срцата им затрепериле. Се родила љубов. Оттогаш, младите 

почнале скришум да се сретнуваат. Една вечер, младиот син на кнезот кој се викал 

Лабид, ја чекал убавицата недалеку од кладенчињата. Таа стрчала, неосетно му се 

приближувала убавата девојка, лесна како срна. Таа стрчала, намерно ги извадила 

седумте чепа од кладенчињата и водата бликнала на долж и шир по долината... Кога ја 

видел младичот, со неколку скока ѝ го попречил патот и се нашле лице в лице ... Се 

фатиле за раце и тргнале кон ридот. Се качиле на врвот. Се прегрнале и паднале во 

љубовна игра. Шумолењето на водата и љубовната игра ги успала двајцата млади. Кога 

се разбудиле, во раните зори, пред нивните очи светнало едно сиво- зеленикаво езеро 

... Дотогаш, стражарите на двете племиња ги известиле своите кнезови за 

покачувањето на нивото на водите и тие, племињата тргнале на пат - едното тргнало на 

југ, а другото се населувало во полите на Галичица... Лабид ја прегрнал Преспа и 

бакнувајќи ја, му рекол: „Сега нема за што да војуваат нашите племиња!“ Младите 

                                                           
30 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 321 
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стапиле во брак, а настанатото езеро, во чест на убавицата се нарекло Преспанското 

Езеро, а населбата околу него го добила името Преспа.31 

Плажите на Преспанското езеро се уредуваат веќе подолго време. Теренот на 

кој ќе бидат уредувани плажите ќе биде нивелиран со песок, а функционално 

планираниот простор за плажа е решен како единствена целина со содржини од 

услужен  карактер, а за таа цел на плажата се предвидуваат шанкови со кабина за 

музика, санитарен јазол, простор за чување и користење урбана опрема како што се 

лежалки, чадори, соблекувални, чешми и тушеви, игралишта за деца, игралишта за 

одбојка, мал фудбал и тенис, простор за спасувач, часовник, безжичен интернет, 

информативно пано, платформа за сончање над езерската површина, како и платформа 

за пловни објекти и издавање педалинки. 

Плажите ќе бидат лесно пристапни за лица од сите возрасти, како и 

инвалидизирани лица, без скали и висински разлики на различно обработените 

соодветно функционално наменети површини. 

За попријатен престој на плажата, предвиден е и посебно партерно уреден 

простор, со ниско и високо зеленило, клупи, фонтани, корпи за отпадоци и друга 

урбана опрема. 

Во Езерото ќе бидат поставени пластични бови како ограничување на делот 

безбеден за пливачите, на 50 метри растојание од брегот. 

За Преспа е карактеристичен дневен или викенд туризам во отсуство на поголем 

број сместувачки капацитети. Но и на тој план оваа сезона е направен исчекор преку 

обнова на неколку од поранешните сместувачки капацитети. Локалните власти 

најавуваат дека и натаму продолжува уредувањето на плажите. Од 10.000 до 15.000 

туристи просечно во викендите и во празничните денови ги посетуваа плажите на 

брегот на Преспанското езеро оваа година. Најголем дел од посетителите се домашни 

гости. 

Со цел да се привлечат нови инвеститори во областа на туризмот локалните 

власти се фокусирани и на изработка на детален урбанистички план за селата кои 

гравитираат околу Преспанското езеро во непосредна близина на плажите. 

                                                           
31Ибид. 
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3.4. Атрактивности во општина Дојран за развој на езерскиот туризам  

 Поради топлината и реткиот начин на ловење на далеку познатата риба, 

Дојранското езеро е посетено туристичко подрачје во Македонија. Езерото се наоѓа во 

југоисточниот дел на Македонија, на север заградено со Беласица и Боска Планина, на 

запад со планините Дуб и Кара Балија, на исток со Крушава, а на југ е отворено по 

долината на реката Ѓолаја на грчка територија преку која истекува. Езерото зафаќа 

површина од 43,1км2, од која поголемиот дел се наоѓа во Македонија, а останатиот во 

Грција. 

 Нивото на езерото е на надморска височина од 148 метри, а високите 

температури на воздухот и водата во езерото се условени од близината на Егејското 

Море. Температурата на водата во езерото достигнува до 27С, со провидност на 

водата од 1 до 3,6 метри. Езерото се храни со вода од подземните извори, како и од 

Голема Река, Топлец и други. 

Слика бр. 18 Дојранско Езеро 

 

 

 Дојранското Езеро е создадено во неогено-квартерниот период и има тектонско-

вулканско потекло. Всушност, тоа е реликтен остаток од некогашното плеистоценско 

Пеонско Езеро, кое зафаќало површина од околу 127 км2. Во Дојранското Езеро се 
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регистрирани 12 фаунистички ендемити. Од 15 видови риби, еден вид претставува 

локален ендемит. 

 Дојранското Езеро е познато по традиционалниот начин на ловење риби со 

помош на птици во огради од трска, т.н. мандри. Тоа е прастар начин на рибарење, 

единствен во светот. Со самото присуство, птиците ги тераат рибите кон специјалните 

огради од мандрите, од кои рибите не можат да избегаат.32 

Потребни мерки за зголемување на туристичкиот промет од плажите33 

 Во Дојран во последните неколку години на плажите на Дојранско езеро немаат 

спасувачки екипи кои би се грижеле за безбедност на капачите. Граѓаните, поради 

честите случаи на давење и повреди во водите на Дојран, не се чувствуваат сигурни 

поради малиот број спасители на вода. Туристите, чести посетители на македонските 

плажи, велат дека се сигурни само во Охрид, каде што е очигледно присуството на 

спасувачките екипи. Министерството за транспорт и врски има обврска да ги 

контролира закупувачите на плажите и да следи дали имаат спасувачи, а да ги казни 

тие кои не ангажирале. Според законските прописи, закупувачите на плажите се 

должни на површина од 660 квадратни метри, што се обележува на езерскиот брег, да 

обезбедат по еден спасител на вода. Според уреденоста и чистотата што можат да ја 

понудат хотелиерите треба истото да го нудат и на сопствените плажи кои се наоѓаат 

или пак се во склоп со хотелот. Со уредувањето на плажите дојранското крајбрежје да 

добие нов изглед и да привлече поголем број туристи, што позитивно ќе влијае за 

повторно заживување на ова туристичко место. Уредени плажи се чекор до повеќе 

гости, а тоа, пак до заживување на туризмот во Дојран. Министерството за транспорт 

на дојранското крајбрежје има дадено 10 плажи на краткотраен закуп по пат на јавно 

наддавање со цел уредување согласно туристичките стандарди. Закупците треба да 

овозможат слободен влез за посетителите, да набават фискална каса и дозволи за 

вршење на дејноста. Постојните песочни површини треба да се уредат и попесочат со 

                                                           
32http://makedonskibiser.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=603%3A2009-11-06-17-

08-32&catid=139%3A2009-08-26-13-19-34&Itemid=400&lang=mk 
33 НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА на тема: „ТУРИЗМОТ ВО ДОЈРАНСКИОТ РЕГИОН“, Дојран, 

Република Македонија, 2012 
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соодветен автохтон песок, а постојното зеленило максимално да се почитува и 

дооформи.  

 Предвидено е на плажите да има сервисен пункт со санитарни јазли, 

соблекувални, прирачна остава за чадори, лежалки и други реквизити, како и други 

забавни содржини. Иницијативите за подобрување на инфраструктурата во Дојран 

влијае драстично врз зголемувањето на туристите покрај Дојранското крајбрежје и 

придонесува позитивни ефекти врз целокупниот економски развој. 

 Со враќањето на плажите и осовременување и уредување на истите и нови, 

Дојран повторно ќе го освојува својот туристички дух и препознатлив шарм на 

Дојранското Езеро и ќе ја продолжи својата урбана традиција. По пример на многу 

европски метрополи Дојран може во потполност да влезе во туристичката понуда со 

своите плажи.  

 Рекреативците ќе можат директно да ги искористуваат услугите кои ќе ги 

понудат плажите, а со тоа ќе го зголемат туристичкиот промет. Доколку правилно биде 

имплементирана соодветна стратегија за уредување и постојано одржување на плажите 

во Дојран, општината целосно ќе може да се вклопи во туристичката понуда. Со тоа ќе 

може да се презентира како туристичка дестинација со квалитетни плажи кои 

истовремено ќе придонесат зголемување на туристичкиот промет на општината. 

 Дојран како туристичка дестинација покрај плажите, дополнително ќе го 

поврати интересот, фокусирајќи се на севкупната турситичка понуда преку добар 

пристап, сместување и угостителство соодветно на потребите на гостите, атракции, 

екскурзии, забава, маркетинг и сл. 
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Глава 4 Езерскиот туризам во преостанатите езера низ Македонија, како и 

придонесите за развој на туризмот во РМ 

4.1 Матка 

 На живописниот клисурест простор околу Матка посебно внимание 

заслужуваат десетте пештери со должина од 20 до 176 метри и двата пропасти со 

длабочина до 35 метри. 

Езерото Матка е настанато како резултат на вештачката акумулација на реката 

Треска. Тоа е најстарото вештачко езеро во Македонија, чијашто акумулација е 

изградена во 1938 година. Водата од Езерото се користи за добивање електрична 

енергија, но и за наводнување на селата во околината. Езерото е порибено и често се 

користи за спортски риболов. Ова езеро е многу посетено од страна на домашни и 

странски посетители. 

Слика бр. 17 „Матка’’ 

 

 

 Во кањонот постојат и неколку цркви од кои најзначајна е црквата Св. Андреjа. 

Тој е еден од ретките манастири во кој се зачувани повеќето натписи од времето на 

подигнувањето и живописувањето на црквата, значајни за нејзината историја. 
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Иако релативно мало по површина, овозможува излетнички, капалишни, 

риболовни, пловидбени и други активности, како и спортови на вода.34 

 

4.2. Мавровско езеро 

 Сè до 1947 година на местото на денешното езеро се наоѓала Мавровската 

котлина низ која течела Мавровската Река. Тогаш на реката на излезот од котлината и 

бил затворен патот кон Радика со голема земјена брана. Така котлината започнала да се 

полни со вода, а на нејзиното место се создало Мавровското Езеро. 

Новосоздаденото езеро поплавило 1370 хектари земјиште претежно под ливади 

и акумулира околу 357 милиони м3 вода. Мавровското Езеро е долго 10 км, а широко 

од 5 до 3 км. Најголемата длабочина од 50 м ја достигнува во близина на браната која е 

висока 54 м, долга 210 м и широка 5 м. Во основата, браната е широка 286 м и во неа се 

вградени 705 000 м3 материјал. 

Слика бр.18 Мавровско Езеро 

 

 Во зимскиот период езерото замрзнува секоја година. Мавровското Езеро е 

порибено со пастрмка и со други риби, а околината му е богата со разновиден дивеч. 

Над езерото од сите страни се издигаат високи листопадни и иглолисни шуми, кои се 

                                                           
34 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 329 
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огледуваат во бистрата езерска вода, што на езерото му дава посебна убавина и изглед. 

Ова езеро со својата природна убавина привлекува голем број на туристи. 

 Температурата на водата во летните месеци е релативно поволна за одвивање на 

капалишни туристички активности. Температурата на водата во површинскиот слој во 

јули изнесува 22,5 степени, а во август 21,5 степени. Тоа значи дека во овој период од 

годината постојат извонредни услови за летување на Мавровското езеро.35 

 

4.3. Козјак 

 Езерото Козјак е долго 32 километри, некаде е длабоко и до 130 метри, а 

максималното растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри. Основата на 

браната е 500, а круната (врвот) 310 метри. Максимална кота на езерото е 470 м. 

Капацитетот е приближно 380 милиони м3 вода. 

Слика бр.19 Козјак 

 

 

 Според атракцијата и функционалноста на езерото, внимание привлекува 

изградбата на т.н. воден лифт, таму каде што етапно ќе се регулира водостојот на 

водата во езерото. Оваа огромна инка за контрола на водите во најголемите дождовни 

периоди е втора по функција во светот. Ја градеа истите кинески експерти што ја 

                                                           
35 Ибид,328 
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граделе и проектирале најголемата светска брана на Жолтата Река во Кина. 

 Козјак има најбогат рибен фонд во Македонија. Во акумулацијата се среќаваат 

девет видови риби. Рекреативниот риболов е можен преку целата година на целата 

површина на акумулацијата. Езерото Козјак е од големо значење за туризмот во РМ 

бидејќи на годишно ниво него го посетуваат многу посетители, во поголем број се 

домашни посетители. На него постојано се градат викенд кукички и постојано доаѓаат 

риболовци и ловат риби.  

 

4.4. Младост (Велешко езеро) 

 

 Локалитетот се наоѓа покрај акумулацијата на реката Отавица, а урбаното 

планирање на самото езеро опфаќа сателитска населба за домување, комерцијални 

содржини, угостителство и зона за спорт и рекреација. 

           По ова најмало македонско езеро плови најголемиот брод во земјата - „Панини“. 

Со своите димензии, бродот се одвојува од целината на питомиот езерски предел. Долг 

е 56, широк 10 и висок 8,5 метри. Тежи 560 тони и има 2.000 квадратни метри корисна 

површина. Спаѓа во категоријата туристички јахти. Бродот, кој е изграден на три 

нивоа, може да прими 800 гости. На палубата има ресторан, на натпалубата се 

сместени 13 апартмани со сателитска телевизија и интернет, кафе- бар и слаткарница, а 

во потпалубата работат кабаре и пивница. До бродот се стигнува преку понтонски мост 

долг 30 метри. Ова езеро во летниот период е посетено во голем број од своите 

сонародници- велешани, меѓутоа доаѓаат и посетители од страна. Голем број 

посетители доаѓаат на бродот како и во ресторанот Романтик кој се наоѓа на самото 

езеро, па така ова езеро е многу познато и прочуено низ народот. 

            „Панини“ е граден на суво пред седум години, а потоа спуштен во водата. 

Самото градење на бродот чинело околу 2 милиона евра, а го граделе 24 подизведувачи 

од Македонија, Хрватска, Србија, Германија. Колку внимание е посветено на работата, 

покажува фактот што тој 16 пати е пребојадисуван, поради заштита од корозија. 

Стабилноста на бродот ја гарантираат четири котви, секоја тешка по четири тони. 
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Слика бр. 20 „Панини’’ 

 

  

4.5. Тиквешко Езеро 

 Тиквешкото Езеро се наоѓа на Црна Река, 12 км југозападно од Кавадарци, 

односно 3 км јужно од селото Возарци. Езерото е создадено во 1968 година со 

преградување на кањонот на реката со брана висока 104 м, изградена од нафрлан камен 

со глинено јадро, чија должина изнесува 338 м. Зафаќа површина од 14 км2 и должина 

од 29 км. Вкупната бруто- зафатнина во езерото изнесува 475 милиони м3 вода.       

 Водата од Тиквешкото езеро се користи за наводнување и за добивање 

електрична енергија. Наводнувањето се врши преку хидросистемот „Тиквеш“, а во 

близина на браната е подигната истоимената хидроцентрала. Преку наводнувањето, 

езеро овозможи Тиквеш од најсушна област во државата да прерасне во зелена оаза на 

непрегледни плантажи под лозја и овоштарници. 
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Слика бр.21 Тиквешко Езеро 

 

 

 

 При зголемени дождови езерото го зголемува водостојот, што може да доведе 

до излевање, а неретко и до поплавување на околните викендички. Поголемо 

количество од водата во текот на летниот период се испушта во Вардар, со цел да не 

дојде до еколошка катастрофа на фауната поради нискиот водостој. Езерото е богато со 

риба, при што особено се истакнува сомот, кој може да достигне должина над два 

метра. 

 Ова езеро претставува најтопло езеро во Република Македонија. Шест месеци 

во текот на годината, во периодот од мај до октомври, средномесечната температура на 

водата има вредност поголема од 20 степени, што укажува на извонредна погодност за 

одвивање на капалишни туристички активности во поголем дел од годината. 36 

 

4.6. Беровско езеро 

 Езерото се наоѓа на шест километри од Берово, со езерска површина од 0,57 км². 

Браната со која е создадено езерото е изградена во 1970 година, со височина од 60 м, 

што ја прави една од најголемите лачни брани во Македонија. На патот од Берово кон 

езерото се наоѓа активниот женски манастир „Св. Архангел Михаил“, изграден во 1815 

година. 

                                                           
36 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид. 2012, стр.329 



60 
 

 Поради релативно високата надморска висина, овој предел го карактеризираат 

свежи лета и студени зими. Температурите во лето се движат од 23°С до 25°С, додека 

во ноќите температурата се спушта и до 12°С. Пријатната клима го прави овој крај 

одлично прибежиште во летните периоди од годината. Заради високата концентрација 

на кислород, многу посетители доаѓаат не само „да наполнат батерии“, туку и за 

рехабилитација. 

Слика бр. 22 Беровско Езеро 

 

 

                Бреговите на езерото изобилуваат со бујна шума борова и листопадна шума. 

На зарамнините се протегаат терени со разнобојни цвеќиња, шумски плодови и разни 

чаеви. Поради поволната местоположба, во чистата и недопрена природа на надморска 

височина од 1000 метри, покрај езерото се изградени голем број туристички 

капацитети. Езерото овозможува спортски риболов, а на крајбрежјето има ресторан, 

туристички бунгалови и детско одморалиште. Долж езерото се протегаат голем број 

вили за изнајмување, прекрасни терени за излет, рекреација и спортови, а во 

атрактивните излетнички места Абланица и Суви Лаки може да се ноќева само во 

приватните вили и викендички. Во последно време езерото масовно го посетуваат 

организирани странски туристи. 
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Слика бр.23 Вили за изнајмување во Берово 

 

  

              Во Беровско и Малешевијата се приготвуваат многу традиционални лекови од 

природни состојки за разни болести. Од овој предел не може да си заминете без 

боровиот сируп или мед, лек за болести на дишните органи. Поради изобилството на 

зеленило, ливади и пасишта, како и чистиот воздух, беровското сирење е надалеку 

познато по својот врвен вкус. 

 

4.7. Калиманско езеро 

 Браната е камено- насипна со глинено јадро, висока 92 м, а долга 240 м. Езерото 

има должина од 14 км, широко е 0,3 км, а максималната длабочина достигнува до 80 

метри. Зафаќа површина од 4,23 км2 и акумулира 127 милиони м3 вода. Основната 

намена на езерото е наводнување на околу 28.000 хектари, главно, површини под ориз 

во Кочанската Котлина, но и на дел од обработливите површини во Овче Поле. 

Изградени се два канала, од кои десниот е долг 98 километри и ја носи водата до Овче 

Поле, а левиот е долг 36 километри и ги наводнува површините во Кочанското Поле. 
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Вишокот вода се користи за производство на електрична енергија преку изградената 

мала хидроцентрала со инсталирана моќ од 13,8 MW.37 

Слика бр. 24 Калиманско Езеро 

 

  

Калата е единствениот остров во акумулацијата Калиманци. На само четири 

километри од Македонска Каменица се простираат дел од остатоците на 

доцноантичкиот град кој е потопен во вода. Калата е кратенка од „градот на калајот“, 

бидејќи од ова место се црпело злато и калај. Загревани се карпи кои имаат златоносни 

жици и со помош на длета тие жици се вадени и потоа претопувани. Највисоката точка 

од некогашниот калајски град е на 200 м од дното на Калиманска Река. Овде 

поминувал патот Виа Игнација. Локалитетот Калата е заштитен од три страни со 

стрмните падини и со двете длабоко всечени корита на двете реки. Тука се наоѓа 

зарамнето плато кое и денес се издига над површината на вештачкото езеро, а до каде 

пристап постоел само од северната страна. Таа страна е пресечена со одбранбен ров 

издлабен во карпа. Одбранбените ѕидини водат околу работ на целото плато и 

затвораат површина од 345 м со 80 м. Се распознаваат контури на три градски порти и 

остатоци од бројни градби. Денес Калата е најмалиот жив „град“ во Македонија. На 

него живеат само двајца жители. 

 Во коритото на Калиманското Езеро, на брегот од кај селото Дулица кај местото 

Бегов Даб е откриена голема базилика од V век со многу материјали (керамика, 

                                                           
37 http://www.igeografija.mk/Portal/? 



63 
 

колони, капитоли). Исто така, во коритото на Калиманско Езеро во Илијово кај 

месноста Црквиште се откриени предмети и остатоци од античка градба, на која потоа 

била изградена и постоела еднобродна црква со гробови од крајот на XIV или 

почетокот на XV век. 

 Езерото претставува рекреативен хидрографски мотив за населението на 

околните градови, какви што се Кочани, Виница и Делчево. Поседува повеќе видови 

риба, што овозможуваат риболовни туристички активности. Овие можности, покрај 

можностите за капење, се основна туристичка привлечност.38 

 

4.8. Вевчанскии езера39 

 Планината Јабланица (Црн Камен, 2257 m) се наоѓа во крајниот југозападен дел 

на Р. Македонија, односно северозападно од Охридскиот Басен, помеѓу Охридската и 

Дебарската Котлина. Во рамките на границите на нашата држава се наоѓаат источните 

делови на истоимената планина, а нејзините западни делови припаѓаат во границите на 

соседната Р. Албанија. 

 На источната страна на оваа наша убавица, покрај многубројните природни 

карактеристики и реткости со кои изобилува, се наоѓа и населбата Вевчани во чиј атар 

се наоѓаат повеќе значајни хидролошки објекти како што се: Вевчанската Река, потоа 

едни од позначајните извори во Р. Македонија, односно Вевчанските Извори, 

вештачкото езерце во рамките на излетничкиот локалитет ,,Јанков Камен‘‘ и други, а 

секако, тука се вбројуваат и двете постојани природни планински езера, т.е. Големото 

Вевчанско Езеро (или како што месното население ја нарекува Вевчанската Локва) и 

Малото Вевчанско Езеро за кои, пак, ќе стане збор во продолжение. 

 Исто така, на планината Јабланица, покрај веќе набројаните, опстојуваат и 

други езера како што се: Подгоречките и Лабунишките Езера, а забележани се и повеќе 

езерски базени (некои со повремен карактер, а неколку езера се водат и како 

исчезнати). 

                                                           
38 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 330 
39 http://www.igeografija.mk/Portal/? 
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 Големото и Малото Вевчанско Езеро се наоѓаат во високопланинските делови 

на планината Јабланица, во изворниот дел на Вевчанска Река. Тие меѓусебно се 

разликуваат по повеќе особености како на пример, начинот на постанок на езерскиот 

базен, нивните морфометриски и хидрометриски особини и сл. 

 Големото Вевчанско Езеро се наоѓа на запад од истоимената населба, на 

источната планинска страна на Јабланица, во непосредна близина на македонско-

албанската граница. Ова езеро лежи југоисточно од највисокиот планински врв на 

Јабланица – Црн Камен (2257 m), а неговите координати се 41° 14′ 23″ СГШ, 20° 32′ 

17″ ИГД. 

 Базенот на Големото Вевчанско Езеро е настанат за време на плеистоцен (кога 

високите планини во Р. Македонија биле зафатени со планинска глацијација), односно 

за време на последниот вирмски глацијал кога под дејство на ерозивнте глацијални 

процеси е создаден простран цирк. Самото езеро е настанато всушност во 

постглацијалниот период во преиздлабениот дел на вевчанскиот цирк. 

 Неговата апсолутна надморска височина при апсолутно максимално ниво на 

езерската вода според Василески Д. (2008) изнесува 1993.3 m, а при минимално ниво 

на езерската вода таа изнесува 1983 m. Површината на езерото, пак, варира во 

зависност од нивото на езерската вода и при ниско ниво на водата (1983 m) таа 

изнесува 7.697 m2. Најголемата должина на езерото се јавува во правец југозапад-

североисток и таа, при минимално ниво на езерската вода, изнесува 151 m, а  

најголемата широчина при истото ниво на езерската вода изнесува 64 m. Длабочината 

на ова езеро при минимално ниво на езерската вода изнесува 3.64 m, а при апсолутно 

максимално ниво на езерската вода изнесува 13.9 m. 

 Езерото се полни преку подземен доток на издански води, потоа од врнежите и 

топењето на снеговите и др., а водата ја губи преку испарување,  потоа, преку 

подземно истекување и преку површинско истекување. Температурата на водата е 

различна и во летните месеци може да се забележи површинска вредност од 16.6°C до 

22°C, а одејќи во длабочина таа вредност се намалува. Во текот на зимските месеци 

езерото целосно површински замрзнува. Бојата на езерото, во зависност од повеќе 

фактори може да има сино-зеленкаста или сиво- зеленкаста. 
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Слика бр. 25 Вевчанско Езеро 

 

 Малото Вевчанско Езеро се наоѓа западно од населбата Вевчани, односно 

североисточно од Големото Вевчанско Езеро, на источната страна на планината 

Јабланица. Неговата надморска височина изнесува 1830 m, а неговите координати се 

41° 15′ 06″ СГШ, 20° 33′ 00″ ИГД. За разлика од Големото Езеро, пак, Малото 

Вевчанско Езеро е настанато со сурнување на пештерска таваница, односно по 

нејзиното сурнување создадена е природна вдлабнатина која подоцна е исполнета со 

слатка вода. 

 Езерото е ориентирано во правец југ-север и во истиот правец неговата 

најголема должина е 17.7 m, а неговата најголема широчина изнесува 14.6 m. Езерото 

има приближно кружна форма. Неговата најголема длабочина изнесува 1.5 m, а 

акумулира околу 130 m3 вода, со можност за акумулација помеѓу 200 и 250 m3 вода при 

максимално ниво. 

 Ова езеро, со вода се полни преку атмосферските врнежи, со врнежите кои се 

излачуваат во неговата непосредна околина, како и од водата што се добива од 

топењето на снегот. Езерото нема површинска истека,  водата ја губи преку 

испарување, како и со подземно истекување. Неговата температура во летните месеци 

достигнува вредност од 18.1°C, а во зимските месеци површински замрзнува. Што се 

однесува до бојата, езерото има жолтеникаво- зеленкаста боја.40 

                                                           
40 Василески, Д. (2008): Планински езера на Јабланица – Вевчански Езера – Mountain lakes of Jablanica- 

Vevcani Lakes. Посебно издание. АД Печатница Напредок, Тетово; 

http://www.igeografija.mk/Portal/wp-content/uploads/2014/05/Vevcanska-Lokva.jpg
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 Во однос на водостопанското значење на езерата може да се подвлече дека тие 

имаат полинаменско значење. Имено, водата од овие езера се користи за напојување на 

добиток, потоа овие води имаат научно- образовно значење, претставуваат споменици 

на природата, туристичка атракција и др. Она што е важно да се предочи, секако, 

претставуваат препораките на стручните лица за превземање на соодветни законски 

мерки за заштита на езерата.41 

 

4.9. Салаковски Езера – Горските очи на Јакупица 

 Во централниот дел на Република Македонија, се наоѓа еден од најубавите 

планински масиви во нашата земја. Масивот Јакупица, познат уште како и масив 

Мокра се состои од повеќе планински целини: Јакупица лоцирана во централниот и 

источниот дел (Солунска Глава 2.540 м), Даутица (2.179 м) кон југозапад, Караџица 

 (2.472 м) на севорозапад, Сува Планина продолжение на Караџица во северен правец, 

Шашковица кон североисток и Голешница на исток. Вака широко распостранет 

масивот Јакупица изобилува со многу природни реткости. Во оваа прилика ќе се 

запознаеме со горските ,,очи“ на масивот Мокра (Јакупица). Станува збор за две 

глацијални (циркни) езера, кои се единствените постојани езера на овој масив. 

Наречени се Салаковски Езера (Големо и Мало Салаковско Езеро), а се наоѓаат во 

месноста Езериња на североисточните делови од Караџица т.е. под врвот Убава. 

Езерата се сместени во еден заеднички цирк, кој е формиран за време на плеистоцената 

глацијација. Имено цирк претставува широка вдлабнатина во форма на амфитеатар, кој 

настанува со делување на процесот на глацијација односно со делување на глечерските 

маси, кои движејќи се го продлабочуваат теренот. Во овој случај циркот е настанат со 

движењето на Салаковскиот глечер. Овој цирк е обиколен со билото Горни Пепељак од 

северозапад, Убава од југ и Салаковска Планина од исток. Во минатото Салаковскиот 

цирк бил исполнет со вода од едно глацијално езеро, но бидејќи истеката на ова езеро 

лежи врз ерозивни моренски мтеријали, таа постепено се всекува и езеро ја губи 

водата. Денес се останати само најдлаботките делови од тоа некогашно езеро 

(Големото и Малото Салаковско Езеро). До Салаковските езера може да се дојде од 

повеќе населени места: Црн Врв од север, Алдинци (пл. дом Караџица) од североисток, 

Тажево и Белица (Порече) од југозапад и Патишка Река од северозапад. 
                                                           
41http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4955 

http://www.igeografija.mk/Portal/?p=876
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 Малото Салаковско Езеро се наoѓа во северозападниот дел од Салаковскиот 

цирк на надморска височина од 2.171 м.  Зафаќа површина од 850 метри кв., а  неговата 

максимална длабочина изнесува 2,5 метри. Во правец југоисток- северозапад има 

должина од 40 метри, а во правец исток- запад има широчина од 31 метар. Со вода се 

храни од извор кој се наоѓа на неговата северозападна страна, како и од врнежи и 

преку топење на снегот. Водата ја губи со испарување и од истека, низ која водата 

истекува во мало поточе, кое пак дотекува до Големото Салаковско Езеро. 

 Големото Салаковско Езеро го завзема југоисточниот дел од Салаковскиот 

цирк и се наоѓа на надморска височина од 2.170 м. Има површина од 1.340 метри кв, а 

од Малото Салаковско езеро е поголемо за 490 метри кв. Има елипсоидна форма со 

најголема издолженост во правец југоисток- северозапад од 48 метри, додека неговата 

широчина во правец север- југ изнесува 38 метри. Големото езеро за разлика од 

Малото има помала длабочина, а истата изнесува 1,3 метри. Со вода се снабдува од 

притока која доаѓа од Малото Салаковско езеро, од врнежи како и од топење н снегот. 

Водата ја губи со испарување и од истека, од која истекува Салаковска Река (лева 

притока на Кадина Река).42                                             

Слика бр. 26 

 

 

                                                           
42http://www.igeografija.mk/Portal/?p=876 
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4.10. Дебарското Езеро (Шпиље)  

 Дебарското езеро претставува водена акумулација која ги опфаќаводите од 

сливот на реката Црн Дрим и долниот тек на реката Радика. Езерото се наоѓа во 

непосредна близина на албанската граница. Ваквата гранична лоцираност во 

туристичка смисла не може да се земе како позитивна околност. Позитивно е тоа што 

езерото се протега долж патот што го поврзува Дебар со Охридско- струшката котлина. 

Зелената боја на езерото делува мошне пријатно на патниците кои се движат во оваа 

насока. Вкупната површина на езерото изнесува 13.2 км2 и поседува брег кој може да 

се искористи за капалишни и активности на сончање. Богатството со риба овозможува 

одвивање и на риболовните активности.43 

Слика бр. 27 Дебарско Езеро - Шпиље 

 

 

4.11. Езеро Глобочица 

  

Езерото Глобочица претставува хидроенергетска акумулација на реката Црн 

Дрим. Ова езеро скоро се надоврзува на Дебарското Езеро. И ова се протега долж 

споменатиот пат, така што естетските својства на неговата вода позитивно делуваат врз 

патниците. Бојата му е темно зелена. Неговата убавина е изразито нагласена кога 

вегетативниот покрив во околниот простор е разлистен, што овозможува соединување 

на бојата на водата со зеленилото на вегетацијата. Езерото е долго 12 км, а површината 

му изнесува 2.7 км2. Најголемата длабочина изнесува 91 метар. 

                                                           
43 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 328 
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 Покрај условите за пријатна прошетка по брегот на ова езеро, како и 

капалишните можности и условите за сончање можат да се одвиваат и активности на 

едрење и други спортови на вода. Во тој контекст треба да се нагласи и богатството со 

риба, како можност за риболовни туристички активности.44 

Слика бр.28 Глобочица 

 

 

 

4.12. Кочанско Езеро (Гратче) 

 Ова езеро се наоѓа во долината на Кочанска Река, на составот на Мала и Голема 

Река. Браната на ова езеро е оддалечена од Кочани 7км. Езерото е долго 2.5км, а 

широко 150-200 метри. Најголемата длабочина изнесува 29 метри. Намената на оваа 

акумулација е за наводнување. Меѓутоа, езерото е порибено со пастрмка, така што е 

доста богато со риба, што овозможува и капалишни туристички активности.45 

 

 

 

                                                           
44 Ибид, стр. 329 
45 Стојмилов А., „Просторен план за развој на туризмот во општина Кочани“, Географски разгледи, 

Скопје, стр. 73 
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Слика бр. 29 Кочанско Езеро 

 

 

4.13. Езерото Водоча 

 Езерото Водоча се наоѓа во сливот на реките Водоча и Тркајна. Ова езеро 

овозможува да се користи за рекреативни активности од локален карактер, но и како 

комплементарен туристички мотив во рамките на пошироката туристичка понуда.46 

Слика бр. 30 Езеро Водоча 

 

 

 

                                                           
46 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 330 
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4.14. Липковско Езеро 

  

Ова езеро претставува значајна хидромелиоративна акумулација. Браната на ова 

езеро е оддалечена од селото Липково 2км, а од Кумано 12км. Овозможува 

рекреативни активности содржани во капењето, сончањето и риболовот.47 

Слика бр. 31 Липковско Езеро 

 

 

4.15. Прилепско Езеро 

 

 Лоцирано е во месноста Гладно Поле, во непосредна близина на Прилеп. 

Ваквата географска положба овозможува ова езеро да биде рекреативен центар и 

туристички мотив. Езерото е изградено на Оревоечка Река во 1967 год. и од тогаш се 

користи за наводнување и како технолошка вода. Тоа зафаќа површина од 0,54 km². 

Долго е 1,4 km, а широко 400 до 600 m. Најголема длабочина му е 28 m. Во езерото 

можат да се акомулираат 6.000.000 m3 вода.48 Под езерото се наоѓа потопеното село 

Пештерица. 

 

 

 

                                                           
47 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 330-331 
48 „Македонска Енциклопедија“. Скопје: МАНУ. 2009. стр. 1223. 
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Слика бр. 32 Прилепско Езеро 

 

 

4.16. Езеро Турије 

  

Езерото се наоѓа во близина на Струмица. Површината на езерото изнесува 

0.16км2. најголемата длабочина изнесува 70 метри. Оваа акумулација не е вклопена во 

туристичката понуда, а може да претставува интересно излетиште за посетителите на 

овој простор.49 Вкупната зафатнина на акумулациониот базен изнесува 48.000.000 м³, 

од која 3.000.000 м² е мртов простор. Се користи за наводнување на 10.000 ha 

обработливи земјоделски површини во Струмичкото Поле.50  

Слика бр.33 Езеро Турије 

 

 
                                                           
49 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 331 
50 Александар Стојмилов, Физичка географија на Република Македонија, ПМФ, Скопје, 2002 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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4.17. Езеро Стрежево 

 

 Ова езеро се наоѓа на околу 22 км оддалеченост од Битола. Стрежевското 

Езеро или само Стрежево е вештачка акумулација во средниот тек на реката Шемница, 

десна притока на Црна Река.51 Браната е изградена од насипан чакал и од камен, со 

глинено јадро. Висока е 72 m, со должина на круната од 632 m, и широчина од 10 m. 

Езерото е долго 6,5 km, а средната широчина при максимално ниво на водата изнесува 

1 km. При максимално ниво на водата (кота од 739,5 m), површината на езерото 

изнесува 7,5 km², а во езерото се акумулираат 116.820.000 m³ вода. Езерото редовно се 

порибува. Од ова езеро со вода за пиење се снабдува градот Битола и поголем дел 

од Пелагонискиот регион. 

Слика бр. 34 Езеро Стрежево 

 

 

4.18. Слатинско Езеро 

Слатинското Езеро е вештачка акумулација, која е изградена во 1963 година. Се 

наоѓа во општина Дебарца во близина на селото Слатино на 35 km северно 

од Охрид. Името го добило според селото Слатино. Се напојува со вода 

од Мраморечка Река и е со вкупна зафатнина од 1.400.000 m3 и висинa на браната од 

15,5 m. Водите од ова езеро се користат за наводнување на земјоделските површини 

во Слатинско, Издеглавско и Оздоленско поле, со вкупно 420 ha, но и за спортски 

риболов и туризам. Квалитетот на водата во езерото е на највисоко ниво бидејќи не 

                                                           
51 Geografsko društvo na SR Makedonija; Makedonsko geografsko društvo (1986). „Geografski razgledi“. 

Društvo. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/1963
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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постојат никакви органски или неоргански загадувања. Климатските услови 

овозможуваат капалишни активности.52 

Слика бр. 35 Слатинско Езеро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Мариноски Н., Туристичка географија, Охрид, 2012, стр. 332 
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Заклучок 

 

Туризмот има значајна улога во економскиот развој и преку него може да се 

привлечат нови инвестиции, да се креираат нови работни места и да се промовираат 

културните вредности и природните богатства на Македонија. Владата ќе продолжи да 

го поддржува овој сектор преку соодветни мерки, политики, конкретни проекти за 

изградба на модерна туристичка инфраструктура и промоција на Република 

Македонија како атрактивна туристичка дестинација во странство. Идниот развој ќе се 

темели на понуда дефинирана според компаративните предности на Македонија, пред 

си во делот на еко - туризмот, културен, езерски, зимски, спортски, ловџиски, 

конгресен, бањски, манастирски, археолошки, селски, планински и вински туризам.  

Езерски туризам: 

 - ќе продолжат активностите за промоција на трите најголеми езера, 

Охридското, Преспанското и Дојранското езеро, како и спроведување на програми за 

развој на другите езера Крушевско, Велешко, Беровско, Мавровско и Матово. 

- за одржување и зачувување на природните богатства на Охридското езеро и 

градот Охрид, покрај изградбата на Светиклиментовиот Универзитет, ќе се 

реализираат следните мерки и активности: 1/ воспоставување на организирани тури 

преку туристичките агенции ширум Републиката; 2/ изградба на затворен базен во 

Охрид (2014); 3/ адаптација на старите армиски објекти (касарната) со цел 

обезбедување на услови за работа на универзитет Св. Апостол Павле (2013); 4/ 

изградба на пречистителни станици (2014). 

Според сите најави и процени, туризмот ќе биде една од најзначајните 

стопански гранки во државава во наредните години. Покрај градежништвото, 

земјоделството, индустријата, и туризмот се избори за поголемо внимание и од 

државата и од инвеститорите. Последниве две-три години Владата преку големи 

рекламни кампањи во светски медиуми успеа да ја наметне Македонија како 

забележителна туристичка дестинација. Внатре, пак, во самата држава се воведоа 

многу бенефиции за туристичките работници и инвеститори, како субвенции за 

донесен странски турист и намалени даноци и комунални давачки за изградба на 

туристички капацитети. Сето ова треба да го придвижи финансиското тркало во 
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туристичкиот сектор, кој ќе носи странски пари кај домашните туристички компании, 

но и во државната каса. 

Туристичките работници што ја следат состојбата со туризмот во државава и во 

регионот велат дека Македонија е на добар пат да стане туристички бренд. Неколкуте 

децении заспаност во оваа насока може да се надоместат само со интензивна работа, 

нудење квалитет и посебност заедно со добро менаџирање и маркетинг- стратегија, кои 

во туризмот, но и во другите бизниси, се главни предуслови за добар и профитабилен 

бизнис. Во таа насока потребни ни се нова инфраструктура, брзи патишта, квалитетна 

услуга, современо угостителство и професионална услуга од обучен и образован кадар. 

Елитниот туризам, кој носи богати клиенти, кај нас речиси и да не е застапен. 

Доколку се остварат најавите за инвестициите на Индиецот Субрата Рој, освен што 

државава ќе се вброи во државите што нудат луксуз, ќе има простор и за подигање на 

стандардите во туризмот. Хотелиерите од државава, особено од Охрид, каде што се 

најавува изградба на огромен хотел, велат дека луксузниот комплекс ќе го развива 

градот и регионот подолгорочно. 

Парите што ќе ги потроши еден странец за државата се со полн економски 

ефект бидејќи тој купува, плаќа производи и услуги по максимална цена. Тој користи 

скапо сместување, јаде и пие скапи производи, кои се продаваат како производи со 

голема додадена вредност, користи скап транспорт и во десетина дена троши голема 

сума пари.  

- Доколку се оствари оваа индиска инвестиција од финансиски аспект секако 

дека ќе има позитивни резултати. Со тоа ќе се даде и еден почеток на елитниот 

туризам, кој ние го немаме, и без вакви големи инвестиции не би го ни имале. Дури 

самото градење на ваков туристички комплекс ќе придвижи напред многу домашни 

сектори од целата економија. 
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http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://www.kapital.mk/MK/prilozi_edicii.aspx.aspx/95653/kakvi_hoteli___se_potrebni_na_makedonija_za_posilen_razvoj_na_turizmot_!.aspx?iId=3154
http://www.kapital.mk/MK/prilozi_edicii.aspx.aspx/95653/kakvi_hoteli___se_potrebni_na_makedonija_za_posilen_razvoj_na_turizmot_!.aspx?iId=3154
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