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Апстракт 

Со децении наназад туризмот е составен дел на човечкото живеење. Природните 

убавини и реткости на една земја, културно-историските споменици и народните обичаи 

како и гастрономските специјалитети спакувани во некаков туристички пакет, 

претставуваат невиден натпревар меѓу земјите во светот, која земја колку големо 

внимание ќе предизвика и колку ќе успее да привлече туристи во своите туристички 

центри, а со самото тоа и прилив на средства кои би се слеале во државата. 

Охридскиот регион, благодарение на своето езеро, природна убавина и реткости, 

планини, национален парк и пред се, богато историско и културно наследство пропратено 

со многу мали нешта кои би можеле да се пласираат во алтернативни форми на туризам, 

кои во моментов претставуваат актуелен светски тренд, има потенцијал да прерасне во 

претпознатлива туристичка дестинација и потенцијал за успешен настап на светскиот 

туристички пазар. За да може Охридски регион, да се развие во атрактивна туристичка 

дестинација, потребно е нејзиниот развој да се темели на сопствените стратешки 

предности, кои треба да се направат претпознатливи, но и да се прилагодат истите кон 

потребите на целните туристички пазари. Стратешките предности за развој на Охридски 

регион се кутурно-историските и природните вредности, Охридското езеро и 

Националниот парк Галичица, со разновидниот и еколошки високо-квалитетен простор, 

чија вредност долгорочно ќе издвојува конкурентна предност. За таа цел, во овој труд се 

истакнува важноста на потребата, да се истражат сите поважни поединечни природни и 

антропогени ресурси кои го прават регионот единствен и различен од другите дестинации 

и да се понуди таков склоп на туристички производ, кој ќе соодветствува со потребите на 

денешните модерни туристи. Неопходен дел во развој на една афирмирана туристичка 

дестинација, а со тоа и на Охридскиот регион е промоцијата, која овозможува 

дестинацијата да настапи на меѓународниот туристички пазар. Промоцијата на 

Охридскиот регион надвор од државата, но и во нејзините рамки е една од најзначајните 

мерки кои изминативе години значително го зголемија бројот на домашни и странски 

туристи. 

Досегашните искуства говорат дека, постои недоволно познавање за Охридскиот 

регион од страна на странската клиентела. Поради тоа, во овој труд се истакнува важноста 

за преземање на чекори за развој и промоција на Охридскиот регион како атрактивна 

туристичка дестинација. 

 

Клучни зборови: туризам, регион, алтернативни видови туризам, туристичка 

дестинација, Охридски регион, промотција.  
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Abstract  

Over the decades, tourism is an integral part of human life. Natural beauties and rarities 

of a country, cultural and historical monuments and folk customs as well as gastronomic 

specialties packed in a tour package, represent an unprecedented competition between the 

countries in the world - which country will cause more attention and how will attract tourists 

through its tourist centers, and by that will considerable influence of the money inflow to the 

country and in the same time will be essential part of the growing economy.  

The Ohrid region, thanks to its lake, natural beauty and rarities, mountains, national park 

and, above all, the rich historical and cultural heritage accompanied by many little things that 

may be placed in alternative forms of tourism, that currently represents a current world trend has 

the potential to grow into a recognizable tourist destination and the potential for successful 

performance on the world tourism market. In order Ohrid region to develop into an attractive 

tourist destination, it is necessary the development to be based on its own strategic advantages 

that need to be made recognizable but also to adapt them to the needs of the target tourism 

markets. As strategic advantages of the Ohrid region that can be used for its development are the 

unique cultural-historical and natural values, the Ohrid Lake and Galicica National Park, with 

their versatile and environmentally high-quality space that can be considered as long-term 

competitive advantage. For this purpose, this paper emphasizes the importance of the need to in-

vestigate all major individual naturals and anthropogenic resources that make the region unique 

and different from other destinations and to offer such a part of the tourism product, which will 

correspond to the needs of today modern tourists. Therefore, as one of the most necessary ele-

ments of Ohrid’s developing plan as an acknowledged tourist destination, is the promotion, that 

will set opportunity the Ohrid region to be part of the international tourism market. The promo-

tion of the Ohrid region of the country, and in its framework is one of the most important meas-

ures that recent years significantly increased the several domestic and foreign tourists.  

Past experiences has shown that there is insufficient knowledge of the Ohrid region by 

foreign clientele. Therefore, this paper emphasizes the importance of taking steps for the 

development and promotion of the Ohrid region as an attractive tourist destination.  

 

 

Key words: Tourism, region, alternative types of tourism, tourist destination, Ohrid region, 

promotion.  
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Вовед 

Туризмот е еден од најбрзо растечките сектори, кој постојано ги зајакнува своите 

темели како индустрија, која има свое место, значење и улога во светската и национална 

економија. Приходите кои се остваруваат благодарение на туризмот, се фактор за развој 

на стопанството во многу земји и поради тоа денес, многу земји го ставаат туризмот во 

центарот на своите интереси. Потребата за ова истражување, произлегува токму од фактот 

дека, доколку на оваа глобална индустрија и се посвети доволно внимание, бенефитот и 

благодетот на ниво на цела држава ќе биде неизбежен. Република Македонија, поседува 

простор кој природно е обликуван за да преставува основа за развој на туризмот, но она 

што е потребно, е да се најде начин како регионите кои ги поседува, да се збогатат, 

управуваат, понудат и промовираат на светската јавност. Еден од најпросперитетните 

региони во туристичка смисла, која ветува успех е токму Охридскиот регион, кој е 

предмет на ова истражување, односно неговиот развој и промоција како атрактивна 

туристичка дестинација.  

Проблемот на ова истражување се однесува токму на определување на 

потенцијалните можности од природен, антропоген и рецептивен карактер, потребата за 

правилно управување со истите и потребата за превземање на разновидни промотивни 

активности за афирмирање на регионот како атрактивна туристичка дестинација. 

Важноста на оваа проблематика, добива на тежина пред се поради фактот дека, 

Охридскиот регион е простор кој со своите карактеристики нуди извонредна можност за 

развој на разновидни видови на туризам, кои се основата или подлогата за развој на 

туризмот, но дека не се доволни само потенцијалните можности односно природните и 

културните убавини и реткости во регионот, туку потребни се низа на други елементи и 

фактори кои ќе придонесат регионот да стане претпознатлив и атрактивен во туристичка 

насока. Имено, регионот треба да прерасне во дестинација која ќе има единствен карактер 

и претпознатлива слика за себе, за на тој начин да го привлекува вниманието на 

потенцијалните туристи. Од ова произлегува потребата за промоција на дестинацијата, 

која ќе биде инструмент кој ги поврзува носителите на туристичката понуда и 

потенцијалните туристи, каде предмет на самото комуницирање е размена на информации 

кои треба да ја потикнат и истовремено да ја зголемат продажбата на туристичките 

производи и услуги во Охридскиот регион.  
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Првиот дел на овој труд е посветен на теоретско-методолошкиот пристап на 

проучување, односно дефинирање на предметот, целите, задачите и методите кои се 

користени за ова истражување.  

Вториот дел се однесува на теоретските основи на туризам и туристичка 

дестинација, односно согледување на поимите и нивно дефинирање, согледување на 

нивниот развоен процес, нивните составни елементи, карактеристики и взаемни односи. 

Во овој дел опфатен е и менаџментот на туристичката дестинација, со детален опис на 

неговите основни функции и значењето на правилното управување со туристичка 

дестинација.  

Третиот дел пак на овој труд ги опфаќа теоретските основи на промоцијата и 

промотивните активности во туризмот, како и детален преглед на поимите маркетинг, 

промоција и промоција во туризмот, како и согледување на улогата и значењето кое 

промоцијата го има во развојот на туризмот во определена дестинација. Воедно, се 

опфатени и видовите на промотивните активности и поединечно дефинирање на истите. 

Во четвртиот дел на овој труд, акцент се дава на детален преглед на можностите и 

вредностите на Охридскиот регион, односно дадени се детални информации за профилот 

на регионот, природните, антропогените, рецептивните, комуникативните, како и сите 

други фактори кои може да послужат за развој на регионот во атрактивна туристичка 

дестинација. Разработена е концепција за развој на Охридскиот регион, во која е 

преставена визијата и мисијата, како и целите за развој, а воедно е опишан и профилот на 

специјализирани производи со кои располага овој регион, односно алтернативните форми 

на туризам. Во овој дел на овој труд преставена е и промоцијата на Охридскиот регион, 

заедно со облиците и активностите кои треба да се превземат, во насока на промоција на 

оваа туристичка дестинација, како и закчулни согледувања.  
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I ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ПРОУЧУВАЊЕТО 

 

1. Дефинирање на предметот на проучувањето 

 

При започнување на одредено истражување и изработка на магистерски труд, пред 

се, треба да се согледаат проблемите, кои мора соодветно да се формулираат и одговорат. 

Тоа значи дека, почетната фаза на секое истражување, претставува одредувањето, односно 

формулирањето на проблемот на истражувањето. Оттука, проблемот на овој 

истражуавчки труд, преставува утврдување на можноста, дали Охридскиот регион може 

да прерасне во атрактивна и меѓународно позната и афирмирана туристичка дестинација и 

која е улогата на промоцијата во истото. 

Конкретно, предметот на ова истражување се однесува токму на определување на 

потенцијалните можности од природен, антропоген и рецептивен карактер, потребата за 

правилно управување со истите и потребата за превземање на разновидни промотивни 

активности за афирмирање на регионот како атрактивна туристичка дестинација. 

Во ова истражување, не случајно е избран Охридскиот регион, бидејќи тоа е 

простор кој се карактеризира со уникатна природа и претпознатлива културно-историска 

одлика. Поради карактерот на овој регион, тој поседува најголем потенцијал да прерасне 

во светски позната туристичка дестинација, чиј развој ќе придонесе до општа благостојба 

на целата држава, што сепак незначи дека, само овој регион има тенденција за таков 

развој. 

 

2. Формулирање на цели на истражувањето 

Со дефинирање на проблемот на ова истражување, произлегуваат и самите цели, чии 

избор треба да биде флексибилен, бидејќи само таков избор може да доведе до нивна 

оптимална реализација. Целите преку кои може да се согледа применливоста и научната 

оправданост во овој труд се: 

- Запознавање со поимот туризам и детална елаборација на неговите развојни фази и 

елементи; 

- Согледување на меѓусебната поврзаност помеѓу развојот на туризмот и 

туристичката дестинација; 
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- Согледување на потребата за правилно управување со развојот на туристичката 

дестинација; 

- Дефинирање на улогата на стратешкиот менаџмент на туристичка дестинација; 

- Дефинирање на концепција за развој на Охридски регион како атрактивна 

туристичка дестинација;           

- Јасно дефинирање на мисијата и визијата за развој на Охридски регион; 

- Утврдување на клучните фактори за развој на Охридски регион; 

- Согледување на важноста на сегментација на туристичкиот пазар во регионот, за да 

се привлечат што е можно поголем број на странски туристи; 

- Креирање и развој на концепт на специјализирани производи во Охридски регион и 

прецизно анализирање и дефинирање на истите; 

- Детално утврдување на можностите во Охридски регион за развој на селективни 

форми на туризам; 

- Детално утврдување на можностите за развој на алтернативни форми на туризам во 

Национален парк Галичица; 

- Согледување на влијанието на туристичката заедница врз развојот на Охридски 

регион како атрактивна туристичка дестинација; 

- Создавање на свесност за потребата од промоција на Охридски регион како 

туристичка дестинација и 

- Детална разработка на облиците на промоција, кои ќе доведат до популаризација на 

регионот на светско ниво. 

 

3. Определување на задачите на проучувањето 

По дефинирањето на предметот на истражувањето, како и на целите, следува 

дефинирањето на задачите. Нивното поставување е тесно поврзано со самите цели, 

бидејќи преку нив, или со нив се даваат начините на реализацијата и конкретизацијата на 

поставените цели. Задачи во ова истражување можат да бидат: 

- Согледување на значењето на туризмот како фактор за развој на регионот, но и 

фактор за афирмација и промоција не само на регионот, туку и на целата држава. 

- Креирање на концептот за развој на Охридски регион како атрактивна туристичка 

дестинација, кој треба да се базира на сопствените стратешки предности, (кои се во 
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голем број), кои треба да се направат претпознатливи, но и да се прилагодат кон 

потребите на целниот туристички пазар.  

- Дефинирање на конкретните чекори за реализација на концептот за развој на 

регионот во атрактивна туристичка дестинација 

- Дефинирање на активностите за реализација на поставените цели за развој на 

регионот 

- Користење на квантитативни претпоставки за реализација на целите за развој на 

регионот 

- Изработка на SWOT анализа која ќе послужи за прикажување на јаките и слабите 

страни, како и можностите и заканите со кои се важни за развивање на регионот во 

туристичка смисла 

- Дефинирање на компаративните предности кои се фактори и елементи кои и 

овозможуваат на туристичката дестинација да биде во предност во однос на 

останатите дестинации и истовремено да се диференцира и разликува од истите. 

- Анализата на ресурсите, кои се клучни фактори за успех на регионот, односно 

анализа на природните и антропогените можности на регионот. 

- Детален преглед на можностите за развој на селективни видови на туризам во 

Охридски регион и Национален парк Галичица, кои ќе овоможат регионот да 

прерасне во афирмирана туристчка дестинација.  

- Преглед на активностите кои ги превзема туристичката заедница во насока на 

развој на туримот во дестинацијата  

- Дефинирање на средствата, медиумите и останатите облици за промоција на 

Охридски регион и создавање на свесност за потребата од разновидните 

промотивни активности за афирмација на регионот во рамките на државата и 

надвор од неа. 

 

4. Прашања за истражувањето и хипотези 

За да се дојде до истражувачкиот проблем, потребно е да се формулираат јасно 

определени прашања, кои се од интерес на овој труд. Фокусот ќе биде насочен кон барање 

на одговор на следните прашања: 
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- Колкава е потребата од детално осврнување на поимот туризам и неговите развојни 

фази и елементи?  

- Дали постои некаква меѓусебна поврзаност помеѓу туризмот и туристичката 

дестинација? 

- Дали при развој на определена туристичка дестинација, потребни се низа на 

активности кои ќе обезбедат правилно управување со истата?  

- Која е улогата на стратешкиот менаџмент при развој на туристичка дестинација? 

- Кон што треба да се насочи Охридскиот регион, при дефинирање на концепцијата 

за развој на истиот во атрактивна туристичка дестинација? 

- Која е мисијата и визијата за развој на Охридски регион во атрактивна туристичка 

дестинација? 

- Кои се клучните атрактивно-мотивациски фактори кои влијаат врз развојот на 

регионот во туристичка дестинација? 

- Дали сегментацијата на туристичкиот пазар игра важна улога за привлекување на 

поголем број на странски туристи? 

- Дали постои потреба од развој на концепт на специјализирани производи во 

Охридски регион? 

- Дали Охридски регион може да го темели својот туристички развој врз основа на 

селективните форми на туризам? 

- Дали Националниот парк Галичица, поседува можности за развој на селективни 

форми на туризам? 

- Колкаво е влијанието на туристичката заедница, врз развојот на Охридски регион 

како атрактивна туристичка дестинација? 

- Дали и колку е потребна промоција на Охридски регион како туристичка 

дестинација? 

- Дали облиците на промоција може да доведат до популаризација на регионот како 

дестинација на свестко ниво? 

Хипотезите пак, преставуваат мисловни одговори на поставените прашања. Тие го 

претставуваат она што се предвидува во овој труд. За таа цел, во рамките на 

истражувањето се поставува следната основна хипотеза: 
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- Охридскиот регион поседува можности и потенцијали за да може да прерасне во 

атрактивна и меѓународно позната и афирмирана туристичка дестинација, а улогата 

на промоцијата е неизбежна во истото. 

Како посебни хипотези може да се издвојат следните: 

- Развиените земји во светот, сметаат дека за да се оствари квалитетно планирање и 

развој на туризмот, потребно е детално теоретско осврнување на истото, односно 

детален преглед на поимот и неговиот развоен пат.  

- Туристичка дестинација преставува простор во кој туризмот преставува 

доминантна активност, кој располага со туристички ресурси и вредности, каде 

физиономијата на просторот е обликувана според влијанието на туризмот како 

главен двигател на трансформацијата.  

- За да се обезбеди висок квалитет на развој на туризмот, за да се зачуваат 

природните и културно-историски вредности и за да се обезбеди оптимален развој 

и повисок стандард на населението, потребно е ефикасно управување, односно 

менаџмент на туристичка дестинација.  

- За да може туристичката дестинација правилно да го предвиди својот развој и да 

биде способна да ги идентификува потребите за промени кои настануваат на 

туристичкиот пазар и да се приспособи кон истото, потребен е стратешкиот 

менаџмент кој е фактор за успех на самата дестинација.  

- Охридскиот регион како атрактивна туристичка дестинација, треба да го  базира 

својот развој на сопствените стратешки предности, кои се во голем број и кои треба 

да се направат претпознатливи, но и да се прилагодат кон потребите на целниот 

туристички пазар. 

- Охридскиот регион е претпознатлива туристика дестинација која изобилува со 

природни и културно-историски реткости, кои ги задоволуваат потребите на 

туристите и кои создаваат одлични услови за развој на туризмот во Република 

Македонија 

- Охридскиот регион е богат со природни и културно- историски атрактивности, кои 

се основа за развој на нови туристички производи и услуги, кои можат да се 

валоризираат на туристичкиот пазар. 
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- Преку сегментација на туристичкиот пазар, се осознаваат целните групии на 

туристи кон кои ќе биде насочен фокусот на привлекување. Странските туристи 

како сегмент се доста значајни, бидејќи потенцијалот за привлекување на странски 

туристи во Охридски регион е голем, пред се поради специфичната понуда на овој 

регион како дестинација. 

- Охридскиот регион располага со исклучително разнолика и богата понуда, што 

преставува добар начин за развој на туризмот во регионот на база на 

специјализирани производи преку кои регионот може да стане претпознатлив и 

конкурентен.  

- Охридскиот регион го темели својот развој врз основа на езерски, спортско-

рекреативен, здравствен, научен, археолошки, културен, верски и манифестациски 

туризам, како и гастрономија како фактор за развој на туризмот.  

- Со самото вклучување и пласирање на алтернативните мотиви на туристичкиот 

пазар се овозможува искористување на дотогаш неискористените слободни 

природни и антропогени ресурси, врз основа на кои овој регион може да го темели 

својот туристички развој.  

- Националниот парк Галичица, благодарение на својот ендемичен растителен и 

животински свет, карактеристична природа и уникатни историски и културни 

вредности, поседува значајни потенцијали, за развој на алтернативни форми за 

туризам.  

- Туристичката заедница е составена од голем број на институции кои диретно 

влијаат врз развојот на туризмот во дестинацијата и имаат активно учество и 

влијание врз создавањето на концептот за развој на регионот во атрактивна 

туристичка дестинација. 

- Со ефикасна промоција ќе се потикнат потенцијалните туристи за посета на овој 

регион и ќе им се обезбедат релевантни информации за карактеристиките на 

Охридскиот регион како туристичката дестинација.   

- За да се изнајдат разновидни алтернативи за „вкусување“ на туристичките 

производи и услуги во регионот, се користат облиците на промоција кои му 

овозможуваат на регионот да настапи на меѓународниот туристички пазар и да се 

промовира како привлечна дестинација во туристичка смисла.  
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5. Методолошка рамка на истражувањето 

При изработка на овој труд, како најсоодветен начин за прибирање и обработка на 

податоците ќе се користи следната методолшка рамка: 

 Методи на анализа и синтеза - Анализата е почетна фаза во едно истражување, така и 

во нашиот турд, која ќе ни овозможи врз основа на расчленување, односно 

разделување на основните поими, да ги спознаеме деловите и основните 

карактеристики на нивните составни елементи. Тоа значи дека, анализата ќе се користи 

за согледување на основните карактеристики и компоненти на поимите поврзани со 

развојот и промоција на регионот во атрактивна туристичка дестинација. Од друга 

страна пак, синтезата е завршната фаза на истражувањето, преку која се спознава 

целината и се доаѓа до соодветен заклучок. Врз основа на расчленетите делови, 

односно компоненти се согледува врската помеѓу сите елементи кои влијаат врз 

развојот на регионот во претпознатлива туристичка дестинација и врз основа на 

спознавање на целината ќе се извлече заклучок за истото. 

 Дедуктивен метод - Метод, кој може да се користи за разновидни цели и е метод кој 

се движи од општото кон посебното, односно поединечното. Овој метод во ова 

истражување ќе се примени при дефинирање и запознавање со поимите на туризмот, 

туристичка дестинација, како и на промотивните активности во туризмот, за да може 

логички од општото да се дојде до конкретното, односно до конкретниот случај на 

Охридски регион и презентирање на неговите вредности кои ќе донесат развој на 

регионот во атрактивна туристичка дестинација.  

 Дескриптивен метод - Со самото собирање, обработка, презентирање и опишување на 

самите појави и запознавање на нивните карактеристики и составни елементи, како и 

изведување на заклучок во овој труд, ќе се примени дескриптивна метода. 

 Освен дескрипција, при ова истражување потребно е да се примени и каузалната 

метода, која оди подалеку од самата дескрипција, односно потребно е да се користи 

принципот на причинско последични односи, кој преставува принцип кој произлегува 

од самиот факт дека, развојот на одреден регион во атрактивна туристичка дестинација 

воопшто гледано, но и конкретно во нашиот сличај за развој на Охридски регион во 

атрактивна и претпознатлива туристичка дестинација зависи од голем број на фактори 

кои во никој случај не делуваат изолирано и самостојно, туку имаат взаемни 
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испреплетени меѓусебни влијанија, односно причинско последични односи. Тоа значи 

дека, потребно е да се земат во предвид сите фактори кои на било каков начин имаат 

влијание врз развојот на овој регион во туристичка дестинација. Овој принцип воедно 

ќе ни помогне во откривање на факторите и причините поради кои туристите се 

одлучуваат за посета на Охридски регион, што повторно влијае врз развојот на 

регионот во препознатлива туристичка дестинација. 

 Компаративна метода или принцип на споредливост, ќе се примени пред се во делот 

на обработка на досегашните планови, програми и други научни преземања кои имаат 

слични точки со развој и промоција на одреден регион во туристичка дестинација. 

Станува збор за региони на ниво на Република Македонија, кои треба да дадат 

значителен придонес во изработка на овој труд. Тоа значи дека, сите појави и односи 

кои се дел од туристичкиот развој во еден регион, но и пошироко, треба да се стават во 

компаративен, споредбен однос со слични, но и помалку различни појави.  

 Во рамките на овој труд ќе се примени и генетско-еволутивниот методски принцип, 

којќе ни послужи да дојдеме до сознанија за постанкот и еволутивниот развој на 

туризмот, туристичката дестинација, како и развојот на промоцијата.  

 Статистичка метода во овој труд ќе се примени за детален преглед на природните, 

антропогените, рецептивните и комуникативните можности во Охридски регион, врз 

чија основа може да се согледаат постоечките и потенцијалните можности за развој на 

овој регион. 

 Просторниот метод е метод кој ќе се користи за утврдувањето на туристичките 

вредности како составен дел од Охридскиот регион и валоризација на просторот во 

регионот во туристичка смисла, за негов развој како туристичка дестинација.  
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II ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ И ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

1. Туризам - поим и развој 

Туризмот претставува патување надвор од своето место на живеење, кое има за цел 

да задоволи разновидни потреби. Самиот збор туризам потекнува од англискиот збор 

„tour“ што значи кружно патување, патување од местото на постојано живеење кон некое 

друго место за задоволување на своите потреби. Туризмот е една од ретките дејности во 

која праксата е поразвиена од самата теорија. Пример, архитектите прво ја совладуваат 

теоријата, за потоа истото да го применат во пракса. Во туризмот нештата се поинакви, 

тоа значи дека, луѓето прво почнале да патуваат и со текот на времето овие патувања ги 

привлекле теоретичарите. Некои земји сметаат дека, теоријата врзана за туризмот е 

непотребна, но во развиените земји се смета дека, за да се оствари квалитетно планирање 

и развој на туризмот, потребно е теоретско осврнување на истото. 

При дефинирањето на поимот туризам, пред се фокусот и основата треба да се бара во 

самиот човек кој ја игра улогата на турист. Зборот турист (tourist) прв пат се јавува во 

1772 година и е термин со кој се објаснува лице кое патува поради задоволство, со престој 

на разни места.
1
 Во 1811, во тогаш познатото англиско списание „Sporting Мagazin“ 

(1792–1870), прв пат во печатен медиум се употребува поимот туризам. Францускиот 

писател и основоположник на епохата на францускиот реализам, Мари Анри Бејл познат 

како Стендал, во 1830 во неговото дело „Црвениот и црниот“ (Le Rouge et le Noir), го 

користи терминот туризам, преку кој ги означува сите масовни патувања.
2
    

Според Државниот завод за статистика на Република Македонија 2014, турист 

претставува секое лице кое привремено престојува во некое место надвор од своето 

постојано место на живеење и таму преноќува најмалку една ноќ во угостителски или 

некој друг објект за сместување. Домашен турист пак претставува лице со постојано 

живеалиште во Република Македонија, кое привремено престојува во друго место надвор 

од своето постојано живеалиште и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или 

други објекти за сместување на туристи. Странски турист е лице со постојано 

живеалиште надвор од Република Македонија, кое привремено престојува во Република 

                                                             
1 http://www.etymonline.com 
2 http://www.stendhalforever.com/biography 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Македонија и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или други објекти за 

сместување на туристи.
3
 Од наведените дефиниции може да се забележи дека туристот е 

главната алатка или главниот субјект во туризмот.  

Постојат две важни обележја кои се кријат зад поимот туризам: 

- Туризмот претставува привремена промена на местото на живеење и патување во 

друго место, 

- Туризмот претставува патување поради задоволување на рекреативни, културни, 

здравствени, спортски и други потреби.  

Од овие две обележја, всушност произлегува и дефиницијата на туризмот, а тоа е дека 

туризмот претставува збир на односи и појави поврзани со движењето и 

потрошувачката надвор од местото на постојано живеење, со цел да се задоволат 

рекреативните и културните потреби на лицето кое патува.
4
 

Туризмот по својата природа е широк поим кој ги опфаќа производствените и 

непроизводствените дејности, односно тој претставува социо-економски, општествен и 

просторен феномен кој се одликува со своја специфичност.
5
 Доколку сакаме да ја 

разбереме суштината на наведената дефиниција, потребно е да се согледа од кога датира 

самата појава на туризмот. Основата на туризмот е самото движење, па оттука 

произлегува и првиот елемент на туризмот, а тоа е „движењето“. Тоа значи дека, 

корените треба да се бараат уште во најраните стадиуми на општествениот развиток, кога 

луѓето биле во потрага по храна и барале и населувале нови простори за живеење. Човекот 

уште од најстарите времиња го совладувал просторот за опстанок, трагајќи по нови 

простори соодветни за живот и егзистенција. Луѓето уште во неолитот, населувале нови 

средини и места за да најдат храна и да се заштитат. Како што се развивало човештвото, 

така се развивала и неговата стопанска активност, а сето тоа пак, довело до контактирање 

на народите од различни подрачја. Со населување на луѓето на различни простори, 

доаѓало до мешање на народите. Самото тоа мешање на народите, довело до размена на 

стоки, како што биле кварцот, разни орудија кои се користеле во тоа време, кристали, 

злато, масло и друго. На овој начин, се појавила првобитна форма на трговија во која се 

остварувала размена на разни видови на стоки, а позади таа размена се крие и вториот 

                                                             
3 Државен завод за статистика, Статистика по области, поими и објаснувања 
4 Z. Jovičić, Osnovi turizmologije, Naučna Knjiga, Beograd, 1980, стр. 15  
5 Н. Панов, Основи на туризмот, Бато енд Дивајн, Скопје, 1998, стр. 9 
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основен елемент на туризмот, а тоа е „потрошувачката“. Со текот на времето и со 

развојот на цивилизацијата, организираноста во однос на движењата на луѓето била на се 

повисоко ниво, каде освен потребите за потрошувачка се јавиле и други елементи како 

потреба за рекреација, култура и забава. Полека, но сигурно свое место зазема и спортот 

како мотив за патување, доколку за пример се земе првата најмасовна спортска 

манифестација која се одржала во Олимпија (Олимписките игри). Религиозниот карактер 

исто така земал свој замав, па така народите ги посетувале религиозните центри како 

Ватикан во Европа или Мека во Саудиска Арабија. 

Тоа значи дека, корените на развојот на туризмот, доколку на него се гледа како 

движење или како совладување на просторот и оставрување на потрошувачка надвор од 

постојаното место на живеење, датираат од времето од кога датира и самото човештво. 

Другите споменати елементи од самата дефиниција за туризмот, како рекреација, култура, 

спорт се појавуваат со текот на времето, како што еволуирала самата цивилизација.  

 

1.1 Фази на развој на туризмот 

Туризмот, како и секоја друга појава бележи свој пат на развој. За да може да се 

разбере суштината на овој феномен, потребно е подетално да се разгледа развојниот пат 

на туризмот, претставен низ четири основни развојни фази. 

- Прва фаза на развој на туризмот 

Доколку развојот на туризмот се третира низ фази, тогаш првата значајна фаза која 

треба да се спомене е античкиот период. Во овој период сите патувања кои се остварувале 

пред се имале трговски карактер. Постојат голем број на теоретичари кои сметаат дека, 

појавата на туризмот е токму во периодот на ренесансата и тие почетокот на развојот на 

туризмот го поврзуваат со т.н. Голема тура  „Grand tour“. Станува збор за патувања во 

кои богатите слоеви на општеството во XVII и XVIII век ги испраќале младите 

аристократи да ги посетуваат главните културни и образовни центри во Европа, како 

Италија, Франција, Германија, Австрија и Шпанија. Овие патувања биле познати и како 

културни патувања, бидејќи основната цел за истите била културна и образовна. Со текот 

на времето овие патувања попримиле и религиозен карактер. Лицата од богатите 

општествени слоеви, кои се вклучувале во овие патувања имале префинети вкусови и 

барања за тоа време. За да се задоволат нивните потреби, почнале да се преземаат 
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најразновидни активности кои ги попримаат првите облици на туризмот. Почнале да се 

градат и да се отвараат соодветни ноќевалишта, голем број на гостилници и со текот на 

времето се појавиле и првите водичи кои им помагале на аристократите при нивните 

патувања.
6
 Се смета дека, првите правила за однесување кон гостите се појавуваат токму 

во овој период. Значајна преродба во патувањето надвор од границите на Европа 

настанала во 1492 година со големото географско откритие, односно со откривањето на 

новиот континент Америка. Во тој период, овие патувања биле најдолгите и најголемите 

патувања, кои подоцна почнале да попримаат туристички карактер. Според тоа, големите 

географски откритија се еден вид основа на првите поголеми туристички патувања. 

- Втора фаза на развој на туризмот 

Втората фаза на развој на туризмот се карактеризира со појавата и развојот на 

туристичките агенции, паралелно со развојот на индустријализацијата и образованието. 

Во овој период, свој замав зема и развојот на сообраќајот, посебно развојот на 

железничкиот сообраќај. 

Појавата и развојот на туристичките агенции, датираат од времето на Томас Кук, 

кој одиграл голема улога во појавата и развојот на туризмот и на туристичките агенции 

како носители на истиот. Тој бил прв кој ја согледал важноста на железницата како 

превозно сообраќајно средство за развој на туризмот. Во 1841 тој го организирал првото 

патување со железница, чиј успех бил многу голем што ја поттикнало понатамошната 

организација на вакви патувања. Терминот туристички пакет аранжман и како поим и 

како форма прв пат се појавува во времето на Томас Кук. Револуционерните идеи на 

креативниот англичанец, не завршуваат тука. Тој создал картичка која била наречена 

Куков купон и која се смета дека е првата картичка со која корисниците можеле да добијат 

одреден попуст на услугите кои ги користеле. По извесен период, тој го вовел 

таканареченото циркуларно писмо, кое е првична форма на чек за резервација во хотелите. 

Со развојот на картичките за попуст и чекот за резервација во хотелите, се создале 

солидни услови за развој и формирање на мрежа од туристички агенции, ресторани и 

хотели. На овој начин, се развил и првиот ланец на хотели. Во 1925 година, веќе 1000 

хотели биле вклучени во програмата на Кук. Голем е бројот на теоретичари кои сметаат 

                                                             
6 Н. Панов, Основи на туризмот, Селектор, Скопје, 2004, стр.18 
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дека токму оваа фаза, или времето на Томас Кук имаат најголемо влијание врз развојот на 

туризмот.  

- Трета фаза на развој на туризмот 

Третата фаза е период во кој туризмот ги зајакнува своите темели како индустрија, која 

има свое место, значење и улога во светската и националната економија. Карактеристично 

за оваа фаза е развојот на меѓународниот туризам, развојот на нови туристички 

дестинации, градење на објекти за сместување и давање на услуги, развој на соодветна 

туристичка понуда и развој на нови видови на туризам. 

Европа во овој период, прераснала во светски позната туристичка дестинација, која 

остварувала до 50% од вкупните патувањата, кои биле реализирани низ целиот свет. 

Развојот на туристичките патувања земал замав и на блискиот и далечен Исток, Азија, 

Северна Африка и Америка. Во овој период почнале да се развиваат разни видови на 

туризам како морски туризам, планински, бањски, еколошки итн. Интензивно почнале да 

се градат угостителски објекти наменети за задоволување на потребите на туристите. Ова 

е период, кога голем број на места, почнале да добиваат форма и облик на туристички 

дестинации. Најзначајниот период за развој на меѓународниот туризам е периодот по 

Втората светска војна, или поконкретно, седумдесетите години на XX век. Потврда за 

брзиот развој на туризмот на глобално ниво,  во овој период се податоците кои говорат за 

бројот на остварени патувања во светски рамки, кои во 1950 година изнесувал околу 25 

милиони, за разлика од 1980 година, кога бројот се зголемил на околу 280 милиони. 

Развојот на туризмот не застанал на оваа бројка. Имено, податоците од Светската 

туристичка организација (UNWTO), говорат дека движењето не познава граници.
7
 Во таа 

насока, во 2008 година околу една милијарда туристи биле вклучени во туристички 

патувања реализирани во светски рамки. Според досегашниот раст на туризмот се смета 

дека до 2020 година, бројот на туристи во светот ќе изнесува околу 1,6 милијарди. 

Наведените цифри говорат дека, овој динамичен раст не се предвидува во ниту една друга 

стопанска гранка, што само го потврдува фактот дека туризмот е водечка индустрија на 

XXI век.  

 

 

                                                             
7
 WorldTourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights, 2008 Edition, стр. 37 
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- Четврта фаза на развој на туризам или современ туризам 

Четвртата фаза е последната фаза на развојот на туризмот и се поврзува со 

глобализацијата и светската економија во период по 1980 година. Имено, туризмот 

прераснал во еден од најбрзо растечките сектори. Приходите кои се остваруваат 

благодарение на туризмот се фактор за развој на стопанството во многу земји. Како што 

цивилизацијата ги менува условите за живот и традиционалните искуства, така кај луѓето 

се создаваат нови размислувања во смисла на подигнување на свеста за оптимизација на 

природните, психолошките, социјалните, економските и политичките мотиви, како и 

нивно вклопување во општата смисла на постоење, делување и економски развој.  

Постојат неколку основни фактори кои придонесуваат за развој на современиот туризам, 

како зголемување на животниот стандард, зголемување на фондот на слободно време, 

право на платен годишен одмор на вработените, зголемување на слободни финансиски 

средства, кои освен за задоволување на основните потреби се наменети и за задоволување 

на туристички потреби, развој на урбанизација, користење на модерни средства за масовен 

транспорт, зголемување на свеста кај луѓето и развој на култура и степен на образование.
8
 

Сите наведени елементи влијаат врз развојот на туризмот, но треба да се има во 

предвид дека, секој од нив има различно влијание во зависнот од местото каде се развива 

туризмот. Пример, во Македонија, степенот на развој на урбанизација, слободното време и 

животен стандард на населението се разликува во однос на оние во Германија. Тоа значи 

дека, иако при истражување се поаѓа од исти теоретски елементи при планирање на 

развојот треба да се земе во предвид пред се државата каде се анализира истото, но сепак 

на глобално ниво е прифатено дека наведените показатели влијаат врз развојот на 

туристичкиот пазар. Туризмот е во процес на постојана трансформација и неможе лесно 

да се идентификува. Тој во последните години е составен дел од животот на луѓето и се 

развива до тој правец што многу автори размислуваат и за туристичката футурологија 

односно иднина. Начинот на живеење на денешниот современ човек се одвива: работа - 

домување - слободно време - патување.
9
 Врз основа на овој начин на живот, авторот 

Крипендорф го предвидува идниот начин на живот. Според него во високо развиените 

земји веќе е постигната материјална благосостојба која овозможува слободното време да 

                                                             
8
 B. Vukonic, K. Keca, Turizam i razvoj: pojam, nacela, postupci, Ekonomski fakultet - Zagreb, 2001, стр. 38 

9 М. Будиноски, Развој и планирање на туризмот, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, стр. 20 
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го формира редоследот на вредности, а не работното време. Станува збор за ново 

согледување и размислување за слободното време и патувањата кое секако ќе се одрази 

врз развојот на туризмот. Според овој начин на поимање на развојот на туризмот во 

иднината, новиот начин на живот и туризмот ќе се карактеризираат со: 

- Сопствени активности и искуства, наместо пасивни или туѓи  

- Спонтаност, наместо постојано планирање и организираност 

- Контакти, наместо оттуѓеност и осаменост 

- Опуштеност, наместо постојан стрес и напнатост и  

- Забава, наместо незадоволство. 

 

1.2 Туризам и глобализација 

Крајот на XX век создал услови за забрзување на процесот на глобализација во 

стопанството и културата, а со тоа се поттикнуваат и забрзуваат тековите на разој на  

меѓународниот туризам. Кога се говори за меѓународен туризам, неопходно е да се 

спомене и терминот глобализација. 

Глобализација претставува збир на специфични и општи фактори кои работат 

заедно со цел да ги интегрираат економските, политичките и социјалните системи низ 

земјите, културите или географските региони, со што нациите стануваат се повеќе 

независни и слични помеѓу себе. Нејзината појава се бележи во 90-те години на минатиот 

век. Доколку се обидеме да ја дефинираме глобализацијата од аспект на туризмот треба да 

спомене дека во XXI век изчезнала идејата дека светот е составен од збир на земји, пазари 

и дестинации кои се физички, економски и културно одделени. Како резултат на тоа, 

денес светот се гледа како едно отворено глобално опкружување, односно како еден 

единствен туристички пазар во кој луѓето имаат слобода да патуваат низ сите земји во 

светот.  

Овие два феномена, односно туризмот и глобализацијата се меѓусебно поврзани и 

зависни и меѓусебно го поттикнуваат својот развој. Глобализацијата која е од особено 

значење за развој на меѓународниот туризам, како резултат на интеграцијата на 

економиите на поедини земји, се јавува и како покренувач на развојот на туризмот во 

земји кои до тогаш немале развиено туристичко стопанство. Интеграцијата на економиите 

на поедини земји во светската економија и вклучувањето на земјите во туристичкиот 
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пазар, влијаеле на растот на меѓународниот туризам, но и на зголемување на 

конкуренцијата меѓу туристичките дестинации. Процесот на глобализацијата со тоа ја 

поттикнува кооперацијата, иновацијата на производите, специјализацијата, создавањето 

на одредени брендови на производи, како и поголем квалитет на производите и услугите. 

Во врска со ова, сепак, глобализацијата има важна улога во растот на меѓународниот 

туризам на светскиот пазар. Тоа што процесот на глобализацијата допринесува во 

економска, политичка и културна смисла, директно се одразува врз зголемувањето на 

туристичките патувања надвор од границите на државите.  

Меѓународниот туризам е врзан со Европа и денес овој континет е еден од 

најзначајните фрекфенции за развој на меѓународниот туризам. Во текот на последните 30 

години, се забележува опаѓање на бројот на странски туристи во Европа и појава на нови 

туристички дестинации во светот. Сличен тренд на благо опаѓање на туристичките 

движења се јавува и во Северна Америка. Наспроти нив, најсиромашните региони во 

светот, како Јужна Азија и Африка, бележат зголемување на бројот на туристичките 

движења. Во 90-те години на XX век, по кршењето на апартхејдот, со кој била изолирана 

Јужна Африка, таа станала една од најпосетуваните дестинации во Африка.
10

 Азија пак, во 

последните две децении го пробуди својот вистински туристички великан, Кина, која се 

наоѓа помеѓу топ 10-те дестинации во светот, а се забележува и зголемување на 

туристички движења помеѓу Австралија, Јапонија, Индонезија, Тајланд, Кина и Сингапур. 

Светската туристичка организација (WTO), во смисла на експанзијата на туризмот во 

светски рамки, има изработено долгорочна прогноза, која го предвидува развојот на 

туризмот до 2020 година.
11

 Се проценува дека, регионите како Источна и Јужна Азија, 

Среден Исток и Африка, ќе остварат зголемување на бројот на туристи, кое ќе се движи 

околу 5,5%, додека Европа и Америка ќе имаат понизок процент на туристи во однос на 

светскиот просек. Ова говори за фактот дека, современите туристи се сè повеќе 

заинтересирани за подалечни и непознати дестинации, кои пленат со својата култура и 

непознатост. Со појавата и развојот на глобализација се јавуваат и многубројни трендови 

кои на различен начин делуваат врз туризмот и поконретно врз туристичкиот пазар. 

                                                             
10

 Апартхејд, поим изведен од зборот apart, што значи поединечно, посебно или поделено, е всушност правен 

систем на расна сегрегација, односно политичко, социјално, економско и територијално одделувње на 

расите, применет во Јужна Африка во период од 1948 до 1994. 
11 World Tourism Organizacion (UNWTO), 2008, стр. 27 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/1948
http://mk.wikipedia.org/wiki/1994
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Покрај големиот број на трендови, посебно место земаат демографските промени, 

одржливиот туризам и селективните видови на туризам.
12

 

 

1.2.1 Демографски промени 

Демографија е гранка од статистиката и е наука која се занимава со проучување на 

населението, неговата структура и законитостите на неговото растење и опаѓање, односно 

наталитет и морталитет.
13

 Имајќи во предвид дека човекот е главен субјект, или главна 

алатка во туризмот, од исклучителна важност е да се согледа улогата која ја има 

демографијата во трендовите кои настануваат на туристичкиот пазар. Во зависност од 

демографската структура на населението, може да се планира и развојот на одделни 

видови на туризам. Имено, како што споменавме и покрај благото опаѓање на бројот на 

туристи, сепак еден од најразвиените туристички пазари во светот денес е Европа. 

Демографската состојба во Европа се карактеризира со континуирано стареење на 

населението. Податоците од истражувањата на демографската состојба на овој континент 

покажуваат дека, процентот на луѓе над 65 години се зголемува од 14% во 1992 на 18% во 

2012 година. Причините за оваа состојба се многубројни, имено бројот на склопени 

бракови се намалува, а бројот на разводи се зголемува. Од аспект на туризмот интересно е 

тоа што и покрај стареење на населението, тоа останува активно и во постарите години од 

животот. Поради тоа, при планирање на стратегија за развој на туризам во овие подрачја 

како можност за развој треба да се земат здравствениот туризам, кој во последните години 

зема голем замав и културниот туризам кој е интересна форма за повозрасната клиентела. 

Во денешни услови на работење и живеење, младото население има се повеќе 

финансиски средства за трошење и на тој начин, овој дел од популацијата станува значаен 

сегмент за развој на туристичкиот пазар. При планирање на стратегија за развој на 

туризмот наменет за овој пазар, треба да се вклучат низа елементи кои би го направиле 

патувањето на помладата клиентела забавно и интересно. 

 Од друга страна пак, слободното време е во пораст, но треба да се спомене дека за 

моќните и богати луѓе, тоа станува се повредно. Луѓето се во постојана трка по пари и 

                                                             
12 S. Štetić, D. Šimičević, M. Ničić, Menadţment turističke destinacije, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 2009, 

стр. 9 
13 Дигитален речник на македонски јазик и правопис 
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моќ, па поради тоа на тие пазари стратегијата за развој пред се, треба да се фокусира кон 

пократки и луксузни патувања. Во модерниот свет овие патувања се познати како 

„штедење на време“. Под овој термин се подразбираат кратки и куси патувања. Главен 

тренд стануваат се повеќе независните патувања, за разлика од традиционалните пакет 

аранжмани. Поради тоа, при определување на стратегија за развој и планирање на 

туризмот во определена туристичка дестинација треба да се одвојат оние туристи кои 

преферираат независни патувања, од оние кои се во потрага на збирни производи во кои е 

опфатена целата туристичка понуда по единствена цена. 

 

1.2.2 Одржлив туризам 

Развојот на глобализацијата, климатските промени, пренаселеност, бучава и 

загаденост, се само дел од факторите кои влијаат на самото опкружување. Поради 

неодговорниот однос на човекот кон ресурсите, се доведува во прашање идниот раст и 

равој на стопанството. Последиците од ваквиот развој, имаат големо влијание и врз 

туризмот. За да се задоволат потребите на туристите и да им се понуди квалитетна услуга 

и воедно за да се зачува квалитетот на природната средина во која се развива туризмот, е 

проблем со кој се сретнува денешницата. Имајќи го во предвид овој нераскинлив спој на 

равој на туризмот и користење на животната средина и природните богатства се развива 

концептот наречен одржлив развој на туризам. 

 Обидите туризмот и неговиот развој да се сместат во концептот на одржлив развој, 

прв пат се појавуваат на конференцијата наречена „Globe 90“, одржана во Ванкувер, 

Канада. Определна група на експерти на оваа конференција изработиле план со наслов 

„Стратегија и акции на делување за постигнување одржлив развој на туризмот“. Овој 

документ денес е основен документ за водење на политиката за развој на туризмот. Во 

овој документ е наведена посебна студија за туризмот, која содржи седум основни 

принципи за одржлив развој на туризмот.
14

 

1) Ограничено влијание на човекот врз земјата на глобално и локално ниво, кое е во 

рамките на дозволениот капацитет на оптовареност. Тоа значи дека, бројот на 

                                                             
14 M. Будиноски, Развој и планирање на туризмот, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, 2010, стр. 

91 
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посетителите не треба да ја премине границата на дозволеното оптоварување на 

ресурсите и на просторот.  

2) Задржување на биoлошката разновидност на регионот (конкретниот простор), 

односно зачувување на природната разновидност, заштита на воздухот, водата и 

почвата. 

3) Намалено користење на материите кои не се разградуваат, како пластика, 

хемикалии и слично. 

4) Промовирање на долгорочен економски развој со кои ќе се зголемат позитивните 

ефекти од користењето на ресурсите и истовремено ќе се задржи и природното 

богатство. Ова се однесува на користење на технологија, со која рационално ќе се 

искористи соларната енергија, воведување на „зелен данок“, воведување на 

инструменти за законска контрола, со кои учесниците во туристичкото стопанство 

ќе мораат да плаќаат парични казни за секое нарушување на природните богатства 

и креирање на понуда преку која ќе се нагласува природното и антропогеното 

наследство, без посебна интервенција или реконструкција на дадениот простор.
15

 

5) Правилна распределба на добивката и на трошоците од употребата на ресурсите и 

воведување на систем, наречен „Mенаџмент на природното опкружување“. 

6) Рамноправно учество на сите во донесувањето на одлуки кои се однесуваат на 

концептот одржлив развој во туризмот и  

7) Промовирање на концептот за одржлив равој и неговите придобивки. 

Овој нов коцепт за развојот на туризмот, се нарекува одржлив туризам (sustainable 

tourizam), кој е развиен врз основа на економскиот концепт за одржлив развој, развој кој е 

во согласност со економскиот растеж, социјална правда и здрава животна средина. 

Поимот одржлив туризам подразбира способност на туристичката дестинација да 

остане во рамнотежа со опкружувањето, односно и покрај појавата на нови 

дестинации да остане конкурентна на пазарот и подеднакво да ги привлекува 

туристите кои ја посетиле и оние кои прв пат ја посетуваат.
16

 Станува збор за нов 

позитивен пристап со кои ќе се намалат проблемите кои се јавуваат од сложената 

интеракција која настанува помеѓу развојот на туризмот, задоволувањето на потребите на 

                                                             
15 Зелен данок е износ кој ќе биде пресметан во цената на туристичкиот аранжман, а е наменет и ќе се 

користи за заштита на природните ресурси. 
16 B. Vukonic, N. Cavlek, Rjecnik turizma, Zagreb, 2001, стр. 253 
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туристите, потребите на локалното население и животната средина. Концептот кој бил 

применуван во минатото, а тоа е да се оствари што е можно поголем девизен прилив, 

поголем туристички промет, развој на масовност, изградба на нови објекти и слично, се 

повеќе се напушта и фокусот се става кон развој на туризам со човечко лице, во кои 

носителите на понудата се повеќе мораат да ја прифатат својата одговорност кон 

околината, која и пред се ја користат за оставрување на туристичките цели. Кога се говори 

за одржлив туризам, сите учесници во истиот, мораат да превземат одговорност за 

нивното однесување при користење на ресурсите во дадениот простор.  

Во таа насока „Local Governments for Sustainability“ има креирано 10 златни правила за 

однесувањето на туристите во туристичката дестинација:
17

 

 

Табела бр. 1 – 10 златни правила за однесување на туристите во туристичка дестинација 

Правило 1 Изберете објект за сместување кој придонесува за намалување на 

негативното влијание на туризмот врз животната средина 

Правило 2 Изберете организатор на патувањето, кој е свесен за потребата од заштита 

на животната средина 

Правило 3 При патувањето користете превозно средство, кое најмалку ја загадува 

животната средина 

Правило 4 За време на престојот, користете колективен вид на превоз 

Правило 5 Не правете отпад 

Правило 6 Трошете помаку вода 

Правило 7 Трошете помаку струја 

Правило 8 Предност дајте им на локалните рачни изработки и локални специјалитети 

Правило 9 Почитувајте ја животната срeдина во која прeстојувате 

Правило 10 Давајте совети и предлози за подобрување и зачувување на животната 

средина на местото во кое престојувате 

Извор: Local Governments for Sustainability 

 

 

                                                             
17 www.iclei.org 
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1.2.3 Селективни видови на туризам 

Имајќи ги во предвид новите трендови во светот, појавата на нови дестинации, 

појавата и развојот на меѓународниот туризам и се поспецифичните потреби на туристите 

и покрај тоа што масовноста е универзална категорија, се повеќе се напушта принципот на 

афирмирање на еден единствен производ наменет за сите пазарни сегменти и акцентот се 

става на богата и диференцирана понуда која овозможува искористување и афирмирање 

на сите природни и антропогени ресурси кои може да се искористат во фунција на 

туризам. Во тоа всушност лежи појавата на селективните видови на туризам. 

Селективните видови на туризам, овозможуваат да се искористат голем број на појави и 

односи кои во својата суштина се посебни и селективни и кои овозможуваат задоволување 

на се поголемиот број на туристички потреби кои значително се разликуваат од порано.  

Селективните форми на туризам се спротивност од она што го нуди масовниот 

туризам, а тоа е „3S“ (sun, sea, sand), па така ако најголем двигател на едно туристичко 

движење биле сонцето и водата, денес во ова модерно општество во функција на туризам 

се ставаат и видови кои биле незамисливи. Таков пример се туризмот на пропаста, во кој 

луѓето ги набљудуваат загрозените животински видови во политички нестабилни земји 

како Зимбабве или пак тропските шуми во Малдиви кои наводно ќе потонат, туризам 

урбан- трип во Русија, во кој туристите ги набљудиваат напуштените фабрики, воени и 

ракетни бази, посета на Чернобил во Украина, туризам страшна глетка и слично. 

Масовноста сама по себе привлекува голем број на туристи, нудејќи им на туристите еден 

универзален производ кој е наменет за сите пазарни сегменти, но денешната стварност е 

целосно насочена кон остварување на долгорочен развој, максимална валоризација на 

ресурсите и пласирање на истите на туристичкиот пазар. Селективните видови се фактор 

на вкупниот развој на просторот и на туризмот. Тие овозможуваат да се развијат оние 

простори во кои постои автентична природа со можност за рекреација. Наспроти 

масовноста, која има концентриран карактер на посетеност, овие селективни форми 

овозможуваат посетите да се распоредуваат на повеќе локации. Сепак треба да се спомене 

дека, селективните форми не се спротиставени на основните видови на туризам туку, тие 

произлегуваат од нив и се дел од нивното взаемништво.  

Во стручната литература се сретнуваат поими кои се синоними на селективниот 

туризам: алтернативен туризам, нови видови на туризам, современи видови на туризам 
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итн. Поимот алтернатива (лат. аlternativa), значи определување за една од две одлуки, од 

кои едната може да ја замени другата, а притоа нивната смисла да не се измени. Овие 

термини се во функција на потенцирање на нови селективни трендови кои треба да 

резултираат со квалитетен и единствен производ кој поседува доволно атрактивно 

мотивациски вредности за да ги привлече и задоволи потребите на туристите. Оттука 

произлегува потребата за дефинирање на селективните видови туризам, со што се 

овозможува планирање на просторот во функција на туризам, бидејќи туризмот како 

динамична појава секогаш се манифестира во некој атрактивен простор (простор со 

атрактивни ресурси за развој на туризмот), кој треба да има привлечна сила за 

привлекување на туристите кои сакаат да се рекреираат.
18

 Од квалитетот на просторот 

најмногу ќе зависи кој вид на туризам ќе се равива, во колкава мера, во кое време и со 

какви економски ефекти. Селективните видови на туризам се поистоветуваат и со 

терминот одржлив туризам, бидејќи неговата примарна цел е да влијае што е можно 

помалку негативно на животната средина и на населението кое живее на тие места. 

Зборот „селективен“ (лат.seligere, англ.select), значи моќ на избирање, односно тој 

што може да биде избран. Според тоа, една од најприфатените и најреални теории за тоа 

што претставуваат селективните видови туризам е дека тоа се туристички движења кои 

се мотивирани од желбата за запознавање на специфични и различни видови 

природни и општествени вредности и добра кои се наоѓаат во правопропорционален 

сооднос со објективните фактори на туристичката потрошувачка, односно 

буџетот на слободното време, буџетот на материјалните средства, степенот на 

урбаната пренаселеност и интензитетот на урбанизацијата како и со нејзините 

субјективни фактори, како што се степенот на општествениот и културниот 

развој, традицијата, образовната структура и професионалната структура.
19

 Сепак, 

најголемиот број туризмолози сметаат дека, еден од основните фактори во 

определувањето на критериумите за тоа кои се основните, а кои алтернативните видови 

туризам, претставува бројот на посетителите кои во определен период посетиле некоја 

држава, локалитет, место или регион.
20

 

                                                             
18 S. Marković, Osnovi turizma, Školska knjiga, Zagreb, 1980 
19 Н. Панов, Основи на туризмот, Бато енд Дивајн, Скопје, 1998, стр. 17 
20 R. Davidson, Tourism (second edition), Addison Wesley Longman Limited, England, 1993, стр. 120 



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  30 

Ресурси за овие форми, не се повеќе само, големите водени површини, капењето, 

плажата и сонцето, ниту пак само снежните масиви и скијањето, туку ред други појави 

како природни така и антропогени,односно, географската положба, поволните природни 

услови, како и вредностите создадени од страна на човекот. Како алтернативни форми 

туризам се издвојуваат руралниот, еко-туризмот, планинскиот, рекреативниот, 

културниот, верскиот, гастрономскиот, винскиот, аграрниот, спелеолошкиот и други 

видови на туризам. Значајно за сите овие форми е тоа што и покрај тоа што преку нив се 

гледа можност за брз економски развој, исто така и за нивно егзистирање неопходна е 

голема грижа и заштита на природата и културно-историското наследство.  

 

1.3 Концепција за развој на туризмот 

Поимот концепција во секојдневна употреба претставува некаков вид на проект, 

замилса или план. Концепцијата пак за развој на туризмот претставува мисловен 

процес во кој според утврдените критериуми се одредува визијата односно замислата 

на идниот развој.
21

 

 Концепцијата за развој на туризмот се изработува, пред се поради остварување на 

следните основни цели:
22

 

- Да се оствари меѓусебно усогласен развој помеѓу туристичките ресурси, 

побарувачката и понудата и материјалните елементи како инфраструктура, 

сообраќај итн., 

- Да се создаде имиџ кој ќе се базира на вредностите и карактеристиките на 

дестинацијата во која се развива туризмот, 

- Рационално да се користат природните и антропогените ресурси и да се обезбеди 

нивна заштита, 

- Да се формира понуда која пред се, ќе обезбеди валорозација на ресурсите и 

другите фактори во економска смисла и 

- Да се создадат услови за продолжување на туристичката сезона надвор од летните 

месеци. 

 

                                                             
21 A. Dulcic, L. Petric, Upravljanje razvojem turizma, Zagreb, 2001, стр. 238 
22 S. Cesljash, Razvoj razvojnog prostornog planiranja u turizmu, Ekonomski fakultet - Zagreb, 1988, стр. 313 - 314 
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Концепцијата за развој на туризмот може да се оствари на неколку нивоа: 

- Концепција за развој на туризмот на национално ниво 

- Концепција за развој на туризмот на регионално ниво 

- Концепција за развој на туризмот на ниво на туристичка дестинација 

- Концепција за развој на туризмот на ниво на туристичко место и локалитет 

Во контекст на нашиот интерес, детално ќе го разгледаме третото ниво, односно 

концепција за развој на туризмот на ниво на туристичка дестинација. 

 

1.3.1 Концепција за развој на туризмот на ниво на туристичка дестинација 

 При определување на концепцијата за развој на туризмот на ниво на туристичка 

дестинација, треба да се има во предвид дека таа се базира на истражување на просторот 

на туристичката дестинација, односно на туристичките ресурси.
23

 

При развој на концепција за развој на туризмот на ниво на туристичка дестинација 

постојат неколку важни елементи кои мора да се земат во предвид. Еден од основните 

елементи на секоја туристичка дестинација е потеклото на самата дестинација, односно 

дали станува збор за „стара“ (позната туристичка дестинација, која доживува пад во 

туристичка смисла и на која и е потребна нова концепција за развој) или „нова“ 

туристичка дестинација (која допрва треба да го доживее својот туристички развој). Друг 

елемент е просторната разместеност, односно одалеченост на дестинацијата, но тука треба 

да се има предвид дека, во современи услови овој елемент губи на значење поради 

современите средства за превоз, кој и далечните дестинации ги прават поблики од 

секогаш. Друга важна карактеристика или важен елемент е името на дестинацијата, 

односно колку е тоа атрактивно и познато помеѓу пошироката јавност.  

При креирање на концептот може да се појават одредени нејаснотии кои ги објаснува 

авторот Гун:
24

 

- Административната поделба постои незавсно од потребите на туристичкиот пазар 

- Границите на дестинацијата не се фиксни варијабили, туку се подлежни на промена 

во зависност од потребите кои настанануваат 

                                                             
23 C. Gunn, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Taylor and Francis, Washington, 1994 стр. 151 
24 Ибид, стр. 223-235 
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Овој концепт може да се темели на двете основи, односно границите на 

туристичката дестинација да се совпаѓаат со административно утврдените граници, 

(место, град, општина) или границите на туристичката дестинација се сè она што 

туристите го сметаат како понуда. Просторната дистрибуција на поединечните туристички 

услуги ги одредуваат нивните заеднички вредности, односно во зависност од 

туристичките атрактивности се создава меѓусебен однос во просторот. Доколку сето тоа 

припаѓа на поширок простор, во кои се вклучени носителите на туристичка понуда кои 

создаваат можност за развој на туризмот и кои се прифатени од страна на туристичкиот 

пазар, тогаш добиваме просторно обликувана туристичка целина која може да биде 

туристички локалитет претставена како дестинација, туристичко место како дестинација, 

општина како дестинација, регион или држава како туристичка дестинација. 

Воглавно, постојат три начини на обликување на туристичка дестинација: 

1. Границите на туристичката дестинација се поклопуваат со административните 

граници, 

2. Туристичката дестинација се дефинира независно од утврдените административни 

граници и 

3. Туристичката дестинација постои на ниво на цела држава, но не се совпаѓа со 

границите на територијално политичката структура. 

При утврдување на концептот за развој на туристичка дестинација потребно е да се 

остварат следните активности: 

- Дефинирање на целите 

- Истражување на предностите и недостатоците, можностите и заканите, односно 

изработка на SWOT анализа 

- Анализа на опкружувањето 

- Анализа на просторот 

- Градење на нов идентитет, односно имиџ (доколку се однесува на веќе развиена 

туристичка дестинација) 

- Прилагодување на развојот на туризмот кон модерните промени 

- Реконструкција и модернизација на целокупната понуда 

- Инвестиции во туризмот 



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  33 

- Вложување во образование на туристичките кадри и едукација на локалното 

население 

- Управување со развојот на туризмот 

- Концесии во туризмот и 

- Развој на стратешки менаџмент 

Овој концепт носи низа на предности како: 

- Финансиски поволности за локалното население кое не е директно инволвирано во 

туризмот во рамките на административните граници, но се дел од границите на 

утврдената дестинација 

- Поефикасно искористување на туристичките ресурси кои се просторно разместени 

надвор од административните граници 

- Создавање на побогата туристичка понуда 

- Можност за развој на селективни видови на туризам 

 

2. Туристичка дестинација - поим и дефиниција 

Туристичка дестинација претставува определен простор во кој туризмот е 

доминантна активност, кој располага со туристички ресурси и вредности, во кој 

физиономијата на просторот е обликувана според влијанието на туризмот како главен 

двигател на трансформацијата. Дестинацијата во поголема или помала мера е дел од 

географски ограничен простор во кој се задоволуваат туристичките потреби и желби на 

посетителите. Туристичката дестинација е основата на која се применува стратегијата за 

планирање и управување со развојот на туризмот. Таа е во фокусот на вниманието бидејќи 

е основен мотив и поттик за реализација на секое туристичко патување. Согледувајќи го 

значењето на туристичката дестинација за појавата и развојот на туризмот во определено 

место, потребно е детално да се разгледа и анализира овој поим.  

Порано, поимот туристичка дестинација се поистоветувал со значењето на 

туристичко место. Според овој концепт, дестинацијата како туристичко место се 

идентификувала со место или област, која има одредени административни граници и на 

чија територија се одвиваат важни политички случувања. За разлика од ова, современиот 

пристап при дефинирање на туристичката дестинација поаѓа од дестинација како простор, 

подрачје или област, која ја посетуваат туристи независно од нејзините административни 
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граници. Границите на туристичката дестинација треба да ги одреди пазарот, бидејќи тие 

се резултат на самиот пазар и на валоризацијата на дадената дестинација.  

Оттука, поимот туристичка дестинација, наспроти поимот туристичко место нема 

конкретни граници и истите може да се менуваат во зависност од критериумот кој се 

користи. Тоа значи дека, туристичката дестинација сама по себе нема јасно определени 

граници. За потребите на туристичко планирање, организирање и промоција, можно е да 

се одредат контурите на дестинацијата, но никако да се повлечат строги граници. 

Границите на туристичката дестинација ги одредува туристичкиот пазар, односно самите 

туристи. Границите и големината на дестинацијата се наоѓаат во самата перцепција на 

туристите. На пример, за некои туристи градот Охрид со сите негови содржини и 

атракции, претставува туристичка дестинација, за други сето она што е поврзано со 

културата и историјата, за трети пак црквите во Охрид се претставени и сватени како 

туристичка дестинција. Тоа значи дека, големината на туристичката дестинација не е 

точно определена категорија и може да се менува во зависност од разни критериуми. 

Туристичка дестинација може да биде подрачје на ниво на цела држава или континент, 

пример Австралија, може да биде регион како Азурна обала, може да биде остров, град, 

село, бања, планина, езеро итн. Според одредени автори, како критериум за определување 

на туристичка дестинација може да се земе и само еден угостителски објект. 

Поимот туристичка дестинација е дефиниран и анализиран од голем број на 

туризмолози и теоретичари, кои на свој начин дале поглед на тоа што претставува 

туристичка дестинација. Поимот потекнува од латинскиот збор „destinatio“, што значи 

цел, определено место, крајно место или намена, посвета. Од самиот поим, се изведени и 

дефинициите за истото: 

- Туристичката дестинација може да се дефинира како географски простор кој се 

разликува од постојаното место на живеење на туристите и во кој се остваруваат 

разновидни туристички активности и се користат туристичките производи и 

услуги. 

- Според авторот Дулчиќ (Dulčić), туристичката дестинација претставува еден вид на 

динамичен простор, чии граници се одредени од страна на самиот пазар, независно 

од административните граници и простор претставен како склоп од најразновидни 

елементи наменети за туристите. 
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Поимот туристичка дестинација во поширока смисла на зборот може да се дефинира 

како секое туристичко место, регион или земја во кои се задоволуваат желбите, 

интересите и потребите на самите туристи. Од горенаведеното, можеме да заклучиме дека, 

туристичка дестинација претставува простор или место кое нема строго 

определени административни граници и чија големина се определува во зависност од 

потребите на самиот пазар, кој со своите атрактивни содржини ги задоволува 

потребите и желбите на посетителите, односно на туристите. 

Постоењето на туристичката дестинација, овозможува низа на предности: 

1. Подобро искористување на туристичкиот простор 

2. Целосна валоризација на туристичките ресурси 

3. Создавање на целосна, атрактивна и квалитетна туристичка понуда 

4. Можност за создавање на туристички идентитет на туристичкиот пазар 

5. Подобра промоција на туристичкиот пазар 

6. Подобри услови за квалитетен и исполнет одмор 

 

2.1 Животен циклус на туристичка дестинација 

 Туристичката дестинација може да се третира како туристички производ кој ги 

содржи сите елементи на маркетинг мискот. Од ова произлегува дека, туристичката 

дестинација поминува низ свој животен циклус. Животниот циклус на една туристичка 

дестинација ги означува фазите на развој и промените со кои се соочува во текот на 

нејзиниот премин од една фаза во друга. Станува збор за динамичен процес составен од 

следниве последователни фази:
25

 

- Фаза на истражување  

- Фаза на ангажирање  

- Фаза на развој 

- Фаза на зрелост  

- Фаза на стагнација   

- Фаза на опаѓање и  

- Фаза на подмладување 

                                                             
25 Д. Магаш, Туристичка дестинација, Факултет за хотелиерство - Опатија, 1997, стр. 22 
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Слика бр. 1 - Животен циклус на туристичка дестинација 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Драган Магаш, Туристичка дестинација, Факултет за хотелиерство – 

Опатија,  

1) Првата, односно почетната фаза е истражувањето на туристичката дестинација. 

Тоа е фаза во која дестинацијата се одликува со мал број на туристи, недостаток на 

капацитети за сместување и ниско ниво на комуникација помеѓу локалното 

население и туристите. Станува збор за дестинација, во која постојат мали услови 

за развој на туризмот, а со самото тоа и мали или никакви последици и влијанија 

врз околината и животната средина во дестинацијата. 

2) Втората фаза е фазата на ангажирање, која се карактеризира со зголемено 

влијание и иницијативи од страна на локалното население за развој на туризмот во 

дадената туристичка дестинација. Во оваа фаза се зголемува бројот на туристи и 

посетители, се зголемува бројот на капацитети за сместување и давање на услуги, 

се преземаат иницијативи за подобрување на целокупната инфраструктура и се 

преземаат маркетинг активности за почетна промоција на дестинацијата.  

3) Третата фаза е фаза во која туристичката дестинација веќе има долготрајна 

туристичка сезона и добро дефиниран емитивен пазар. Станува збор за дестинација 

во која е голем бројот на туристи и посетители и која се одликува со популарност и 

познат имиџ. Тоа е простор во кој има голем број на инвестиции од познати 

хотелски ланци и туроператори и дестинација во која сите активности за развој ги 

преземаат државните органи. Од друга страна пак, оваа фаза се одликува и со 

Национално 

значење 

Локално  

значење 

Откривање Две алтернативи 

Фаза на подмладување 

Фаза на стагнација 

Фаза на зрелост 
Фаза на опаѓање 

Фаза на развој 

Фаза на ангажирање 

Фаза на истражување 
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негативни последици од развојот на туризмот, како одредени еколошки проблеми, 

деградација на културното и историско наследство. 

4) Зрелост е фаза во која дестинацијата доживува благ пад на бројот на туристи, а од 

друга страна постои максимална експлоатација на природните ресурси во самата 

дестинација и присуство на туристи и коорпорации од целиот свет, висок степен на 

урбанизација и експлоатација на домашната работна сила. Во оваа фаза,  

дестинацијата го губи првичниот сјај, која го имала во првата или втората фаза од 

својот животен циклус.  

5) Стагнација е најкритичната фаза во која постојат негативни економски, социјални 

и еколошки трендови од развојот на туризмот. Дестинацијата полека ја губи својата 

популарност, а локалното население е презаситено и доживува антагонизам кон 

туристите. Од оваа фаза всушност зависи и крајот на туристичката дестинација. 

Поради тоа, клучот за успех лежи токму во оваа фаза. Потребно е да се преземат 

активности за продолжување на циклусот на животот на туристичката дестинација. 

6) Пропаѓање е една од алтернативите на негативно сценарио по фазата на стагнација. 

Тоа е период во кој дестинацијата ги губи своите туристи. Капацитетите се 

напуштаат, се затвараат или доаѓа до промена на сопственоста, постои девастација 

на природните и антропогените ресурси и дестинацијата останува само како викенд 

дестинација. 

7) Подмладувањето е последната фаза и е посакуваното сценарио по фазата на 

стагнација, во која се продолжува животниот циклус на туристичката дестинација. 

Станува збор за креирање на нови алтернативи и нови инвестициони активности, 

развој на нови активности и селективни видови на туризам, етаблирање на нов 

квалитет, идентитет и имиџ на дестинацијата и нови и интензивни промотивни 

активности.  

Животниот циклус на туристичката дестинација неможе да се спореди со 

животниот циклус на еден производ, пред се поради тоа што производот се создава, 

користи и на крај исчезнува од производството, поради тоа што се заменува со нов 

производ. Наспроти тоа за животниот циклус на една туристичка дестинација треба 

постојано да се работи на подобрување на нејзината понуда со која таа ќе остварува 
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конкурентска предност пред другите туристички дестинации и ќе ги продолжува 

фазите на нејзиниот циклус. 

 

2.2  Елементи на туристичка дестинација 

Секоја туристичка дестинација е составена од неколку клучни елементи. Според 

Светската туристичка организација, туристичката дестинација ја сочинуваат шест основни 

елементи. 

Графикон бр. 1 - Елементи на туристичка дестинација 

 

1) Туристички вредности се сите појави, ресурси, содржини и објекти во определен 

простор, кои на било кој начин можат да бидат привлечни за туристите. Најчесто 

станува збор за основната, односно примарната цел на самото патување. Тоа се 

оние елементи кои ги привлекуваат и поттикнуваат туристите да ја посетат 

туристичката дестинација. Тие се причината за доаѓањето на туристите во самата 

туристичка дестинација и можат да бидат од природен или антропоген карактер. Во 

рамките на  атрактивни елементи на туристичката дестинација спаѓаат климата и 

климатските услови во регионот, природните убавини, култура и културните 

обележја, традицијата, односот на носителите на понудата и на локалното 

население кон туристите итн. Сите елементи на атрактивноста на дестинацијата 

немаат подеднакво значење, тие значењето го добиваат во зависност од самата 

дестинација.  
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2) Погодности се сите услуги и објекти кои се наменети за прифаќање и престој на 

гостите. Станува збор за широк спектар на елементи како што се основната 

инфраструктура, објекти за сместување, угостителство, комунални услуги, јавен 

превоз, трговија, занаетчиство, спортски објекти, објекти за забава итн.  

3) Кога станува збор за достапноста се мисли на туристичко-географската положба 

на дестинацијата, сообраќајната инфраструктура, услови за влез во земјата, потреба 

од визи итн. 

4) Имиџот може да се дефинира како единствен карактер или како слика на 

дестинацијата и тој игра пресудна улога во привлекување на вниманието на 

потенцијалните посетители. Доколку туристичката дестинација располага со 

квалитетни туристички вредности и содржини, е лесно достапна, а туристите не се 

свесни за тоа, тогаш вредноста на наведените елементи губат на значење. Во 

креатори на имиџот на една туристичка дестинација се вбројуваат квалитетот на 

животната средина, грижата за зачувување на животна средина, безбедноста на 

земјата, ниво и квалитет на услуга, традиција и култура, гостопримство на 

домаќини и еднаков однос помеѓу цена и вредност на услуга и друго. Во 

создавањето и одржувањето на имиџот на една дестинација, голема улога има 

маркетингот и посебно промоцијата и сите промотивни активности кои се користат 

во насока на промовирање на туристичката дестинација. Добриот имиџ се создава 

со години и децении, а може да се сруши за миг, поради тоа треба многу да се 

внимава со оваа осетлива категорија. 

5) Цената е важен елемент кој игра голема улога од аспект на конкурентноста на 

туристичката дестинација. Постојат голем број на фактори кои влијаат на 

формирање на цената на туристичкиот пазар.  

6) Туризмот е дејност, во која кадарот има огромно значење. Покрај развојот на 

современата технологија, системи за резервација и развој на информациони 

системи, со кои се овозможуваат бројни услуги кои им се даваат на туристите, 

сепак личниот контакт на туристичкиот кадар (вработени во туристичка 

агенција, рецепционери, келнери, туристички водичи итн.), се основата на која се 

темели туристичката индустрија. Вложувањето во туристичкиот кадар треба да се 

смета како примарна инвестиција.   
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Според други автори и теоретичари, елементите на туристичката дестинација се делат на: 

1) Основни атрактивности се вредности кои привлекуваат најголем број на туристи 

и се основниот, односно главниот мотив за привлекување и доаѓање на туристите 

во туристичкото место. Тоа може да бидат природни или создадени вредности, 

како заливот Халонг во Виетнам или Кинески ѕид во Кина.  

2) Создадено опкружување, односно идентитет на самиот простор, се вредности 

кои ги надополнуваат основните и претставуваат дополнителен мотив за патување. 

Тоа може да бидат пристаништа, аеродроми, комплекси и слично. 

3) Основни услуги во туристичка дестинација, во кои спаѓаат сите елементи со кои 

се даваат услуги за сместување, исхрана, комуникација и забава на туристите. Тоа 

се вредности кои се создадени и кои се основата за да може туристичката 

дестинација да го развива туризмот. Тука спаѓаат објектите за сместување како 

хотели, мотели, објекти за исхрана и забава како ресторани, кафе барови, ноќни 

клубови, забавни паркови, сообраќјници итн. 

4) Социо-културни елементи, се последните вредности од оваа група, кои ја 

отсликуваат културата во туристичката дестинација, нејзината традиција и 

основните обележја на истата.  

 

2.3 Граница на дозволено оптоварување 

Секој облик на туристичкиот развој на одреден начин, влијае врз социјалната и 

физиката околина на просторот во кој се развива туризмот. Имајќи во предвид дека, 

туристите патуваат во одредена туристичка дестинација, со цел да го конзумираат 

туристичкиот производ, јасно е дека туризмот има влијание врз просторот. Постојат голем 

број на литератури и автори кои предвидуваат негативни сценарија од импликациите кои 

ги има развојот на туризмот врз просторот. За да се спречат овие можни негативни 

сценарија, потребно е да се изврши истражување не само на неколку елементи како 

пренатрупаност на плажите или загадувањето на водата, туку потребно е да се земат во 

предвид голем број на фактори кои влијаат врз развојот на туризмот: 

- Обемот на туристи 

- Структура на локалната економија 

- Видови на туристички активности 
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- Разлики во култура помеѓу локалното население и туристите 

- Чувствителност на околината и др. 

Сите наведени фактори во суштина се поврзани со поимот сатурација. Овој поим пред 

се, произлегува од потребата да се утврдат границите на дозволеното оптоварување на 

просторот. Сатурацијата го искажува односот помеѓу просторот и развојот на туризмот. 

Оваа меѓусебна поврзаност произлегува од тоа што просторот можеби е најважниот 

елемент за развој на туризмот и без негово постоење, туризмот воопшто и неможе да се 

развива. Сатурацијата како поим најмногу се поврзува со животната средина и нејзина 

заштита. Оваа заштита се однесува на спречување или намалување на сите форми и 

облици кои водат до уништување на природните ресурси поради преголема 

пренатрупаност на туристичката дестинација и поради преголемата концентрација на 

туристи и туристички градби. Секоја туристичка дестинација е предмет на оптоварување 

на просторот или на сатурацијата и доколку истата се пречекори, развојот на туризмот ќе 

носи негативни наместо позитивни влијанија.  

За да се намалат можностите од сатурација или пренатрупаност, се утврдуваат 

границите на дозволеното оптоварување на туристичкиот простор или ресурс 

(carring capacity). Станува збор за една граница, која доколку се пречекори ќе создаде и 

развие негативни последици од развојот на туризмот кои се рефлектираат како на 

животната средина, така и на локалното население, а во краен случај и на ниво на цела 

држава. Според оваа граница на дозволено оптоварување на просторот се определува 

бројот на посетителите која една туристичка дестинација во определен временски период 

може да ги прифати, а истовремено да обезбеди оптимални услови во задоволувањето на 

потребите, без да создаде физичка или биолошка деградација и без да го намали 

квалитетот на доживувањето.
26

 За да се определи границата на дозволено оптоварување на 

просторот, потребно е детално истражување на одредени фактори кои влијаат врз 

дестинацијата. 

 

 

                                                             
26 М., Baud Bovy, F. Lawson, Tourism and recreation development, Boston , 1977, стр. 174 
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Слика бр. 2 - Граница на дозволено оптоварување на туристичкиот простор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Cooper 1995 

 

1. Во рамките на внатрешни фактори спаѓаат:
27

 

- Социјална структура. Под социјална структура се подразбира односот помеѓу 

поголеми групи во дестинацијата, или однос помеѓу поединци и организации или 

однесување во рамки на еден социјален систем, кои имаат влијание врз 

туристичката дестинација. 

- Културни карактеристики, кои играат голема улога врз атрактивноста на 

туристичката дестинација. Колку културата е поневообичаена, толку дестинацијата 

е поатрактивна за посета. 

- Околина, која се менува во зависност од посетеноста, односно околината може да 

биде природна или создадена, а со самото тоа помалку или повеќе еластична 

односно прилагодлива кон потребите на туристите. 

- Економската структура ја определува користа, но и трошоците реализирани и 

добиени од развојот на туризмот. Развиената економија е помалку осетлива и со 

самото тоа, поспособна да обезбеди максимална добивка и минимални трошоци. 

                                                             
27 Д. Магаш, Туристичка дестинација, Факултет за хотелиерство - Опатија, 2007, стр. 29 - 34 
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- Политичка структура, најчесто ја поддржува идејната стратегија и помага за нејзин 

развој и реализација, но во некој случај може да биде креирана на начин кој ќе го 

попречува развојот на туризмот во дестинацијата. 

2. Во рамките на надворешни фактори спаѓаат: 

- Социјални карактеристики на туристите, кои се од големо значење за одредување 

на социјалното и политичко влијание на туризмот врз околината. Колку е поголема 

разликата помеѓу социјалните и културните карактеристики на туристите и 

локалното население, толку ќе биде поголемо и нивното влијание. Овие 

карактеристики влијаат на самата индивидуа, а со тоа и на самиот начин на 

конзумирање на туристичкиот производ.  

- Видовите на туристички активности, се тесно поврзани со горенаведената 

категорија и имаат големо влијание врз самата туристичка дестинација. 

3. Планирање, менаџмент и технологија 

- Планирањето во областа на туризмот најчесто се поврзува со организирање на сите 

елемненти на понудата, со цел успешно управување со идниот развој на туризмот 

во туристичката дестинација. Менаџментот претставува процес во кој плановите се 

претвараат во пракса и кој е многу значаен при управување со развојот. 

Технологијата пак, влијае врз планирањето и врз управувањето, како и врз 

целокупниот развој на туристичката дестинација. 

4. Влијанија 

- Внатрешните и надворешните фактори, со кои се управува планирањето и 

менаџментот на туристичкиот развој, резултира со голем број на влијанија врз 

социјалната структура, културата, околината, животната средина и локалната 

економија.  

5. Параметри 

- Параметри се промените кои настануваат кај внатрешните фактори. Тие водат до 

присуство на туристи во дестинацијата и воедно влијаат врз социјалните, 

културните, еколошките и економските аспекти. 

6. Стандарди 

Стандардите се однесуваат на разновидните промени кои настануваат и на тоа 

колку промените може да бидат прифатливи за околината, без да нанесат штета на 
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одржливиот туризам. Најчести стандарди кои се воведуваат се стандарди за 

густина за изградба на објекти, висина и катови на објектите, сооднос помеѓу 

изградените објекти и слободните зони за паркови и пејзажни простори, изградба 

на заштитни појаси околу изградените капацитети итн. 

7. Граница на дозволено оптоварување на туристичка дестинација 

- Границата на дозволено оптоварување на туристичката дестинација е променлива 

варијабила. Со текот на времето, настанува повратна врска помеѓу границата на 

дозволеното оптоварување и локалните и надворешните фактори, кои ќе бидат 

одговорни за зголемувањето или намалувањето на значењето на дозволеното 

оптоварување на просторот. Тоа значи дека, ако границата на дозволено 

оптоварување не земе во предвид некој од факторите на влијанија, може да биде 

спречен целиот процес на развој и да настане штета, која тешко може да се 

отстрани. Ова може да се однесува и на социјална и на економска штета, што ќе 

резултира со намалување на квалитетот на доживување на туристите, а 

туристичката дестинација ќе доживее биолошка и физичка деградација, која ќе 

донесе до нејзино целосно уништување како туристичка дестинација.  

 

2.3.1 Утврдување на дозволено оптоварување на туристички простор  

При оставрување на активности поврзани со утврдување на дозволено оптоварување 

на туристички простор (ресурс), потребно е пред се, да се дефинираат и осознаат 

основните видови на капацитети. Имено, постојат четири основни видови на капацитет:
28

 

1. Физички капацитет 

2. Економски капацитет 

3. Социолошки капацитет 

4. Културолошки капацитет 

1. Физички капацитет 

Основен критериум при определување на дозволеното оптоварување на физичкиот 

капацитет, е самиот простор, односно неговите физички можности и карактеристики. Овој 

начин е најчесто користен и применуван при утврдување на дозволеното оптоварување на 

                                                             
28 B. Vukonic, K. Keca, Turizam i razvoj, Mikrorad i Ekonomski Fakultet - Zagreb, 2001, стр. 108 
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просторот. Под физички можности подразбираме можност да се прими определи број на 

туристи, пример број на капачи, планинари и др. Самиот поим физички капацитет, 

укажува на некоја големина. Тоа значи дека, колку е поголема дестинацијата, односно 

просторот, толку ќе бидат поголеми и можностите за користење на истиот. Поради 

големото значење кое го има сатурацијата и со тоа и потребата да се утврди границата на 

дозволено оптоварување, голем е бројот на автори кои предлагале разновидни модели за 

определување на физичкиот капацитет на една туристичка дестинација. Како еден од 

најчесто употребуваните модели, е математичкиот модел наречен туристичка 

искористеност на капацитетот на просторот, кој најмногу се употребува во Шпанија 

како една од најразвиените туристички земји во светот. Моделот се определува на 

следниов начин:
29

 

C1  

C1 - капацитет на искористеност на простор 

H - број на легла во хотели или други сместувачки капацитети  

R - број на седишта во ресторани или други објекти наменети за исхрана 

T - број на сите дозволи за трговија 

Ns - број на население 

P - површина на територија изразена во км² 

Овој модел како и сите други модели, имаат свои предности, но и свои 

недостатоци. Како главен недостаток е потешкотијата за прецизно определување на 

стандардната површина по корисник. Поради тоа, се смета дека за да може да се определи 

прагот на сатурација, не е доволно да се определи само физичкиот капацитет.  

2. Економски капацитет 

Под поимот економски капацитет се подразбира можното заситување на некој простор 

со туристички објекти кои ја доведуваат во прашање економската исплатливост на 

изградба на нови објекти.
30

 Овој критериум пред се сè однесува на исплатливоста на 

инвестициите при изградба на капацитети, каде фокусот е кон објектот и инвеститорите, а 

во втор план е интересот на туристичката дестинација.  

 

                                                             
29 M. Будиноски, Развој и планирање на туризмот, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје 2010, стр.94 
30 B. Vukonic, K. Keca, Turizam i razvoj, Mikrorad i Ekonomski fakultet - Zagreb, 2001, стр. 113 
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3. Социолошки капацитет 

Социолошки капацитет на дозволено оптоварување на просторот е апстрактен 

капацитет и најчесто се дефинира како дозволена густина на посети, кои локалното 

население и туристите може да ја толерираат. Станува збор за доживување на туристите 

кои се различни и пред се зависат од нивната структура. 

4. Културолошки капацитет 

Станува збор за културолошки разлики помеѓу локалното население и туристите кои ја 

посетуваат туристичката дестинација. Со овој критериум се утврдува толеранцијата 

помеѓу локалното население и туристите. Сатурацијата во оваа насока, може да се 

постигне само во туристички дестинации во кој бројот на туристите е неколку пати 

поголем од бројот на локалното население. Пример за ваква дестинација може да биде 

градот Венеција во Италија, каде бројот на локалното население се повеќе се намалува, а 

бројот на туристи се повеќе се зголемува. 

 

2.4 Менаџмент на туристичка дестинација 

За да се обезбеди висок квалитет на живот на локалното население, да се зачува 

културниот идентитет на целата туристичка дестинација, да се обезбеди оптимален развој 

и повисок животен стандард на населението и воедно да се зачуваат природните и 

културно-историските вредности, потребно е управување со туристичката дестинација, 

кое на локално ниво му припаѓа на менаџментот на туристичка дестинација, наречен 

дестинациски менаџмент. За да можеме да ја разбереме суштината на менаџментот на 

туристичката дестинација, пред се треба да знаеме што претставува поимот менаџмент. 

- Менаџментот е процес кој опфаќа планирање, организирање, координирање, 

мотивирање и контролирање на сите активности, кои водат кон поефикасно 

извршување на целите на претпријатието.
31

 

Оттука, дестинацискиот менаџмент или менацмент на туристичка дестинација, 

може да се дефинира како активност која ги поврзува и координира сите активности 

на различните субјекти, кои се наоѓаат во улога на носители на туристичката 

понуда и која помага во креирање и реализација на туристичкиот производ и цели кон 

                                                             
31 Г. Ракичевиќ, Менаџмент во туризам и угостителство, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 2007, 

стр. 9 
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остварување на оптимален квалитет, конкурентна предност и постигнување на 

оптимални економски ефекти на туристичкиот пазар.  

За да се обезбеди правилно функционирање на менаџментот на туристичката 

дестинација, потребно е управувањето да се подели на три основни фази:
32

 

1. Политика на туристичка дестинација, која ги опфаќа сите одлуки кои се 

однесуваат на утврдување на иден развој на дестинацијата како една целина. 

2. Планирање на туристичка дестинација, врз основа на донесената политика се 

креираат долгорочни, среднорочни и краткорочни планови. 

3. Операционализација, која се однесува на дневно раководење, како што е контрола 

на спроведените активности. 

Во однос на дестинацискиот менаџмент, туристичката дестинација претставува еден 

вид на виртуелно претпријатие, кое е составено од мрежа на независни претпријатија кои 

имаат заеднички ресурси и цели на работење и делување. Поради тоа, потребен е 

заеднички менаџмент кој треба да управува со заедничките ресурси и цели. 

Дестинацискиот менаџмент ги координира различните функции во дестинацијата кои 

неможат да ги координираат и управуваат поединечните носители на понудата.  

Преку заедничко дејствување на сите носители на туристичката понуда, поголеми се 

шансите за остварување на заедничките планови и на посебните цели. Менаџментот на 

туристичката дестинација може, но и немора да делува како посебен менаџмент на 

различни дестинации, туку неговата структура може да ја сочинуваат менаџерите од сите 

субјекти како носители на понудата. 

 

2.4.1 Основни функции на менаџментот на туристичка дестинација 

Основните функции на менаџментот на туристичката дестинација, произлегуваат од 

самиот менаџмент и тоа се: 

1. Планирање 

2. Организирање 

3. Контрола 

 

                                                             
32 Д. Магаш, Туристичка дестинација, Факултет за хотелиерство - Опатија, 2007, стр. 55 
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2.4.1.1 Планирање 

Планирањето е првата фаза на менаџментот на туристичка дестинација. Станува збор 

за донесување на ефикасни одлуки за мисијата и целите на претпријатието, во 

конкретниов случај на дестинацијата. Во оваа фаза се донесуваат одлуки за целите, 

политиките, стратегиите и програмите за развој на дестинацијата. Туристичката политика 

и развојот на дестинацијата пред се, се планираат на регионално или на локално ниво. 

Кога се определува и планира развојот на дестинацијата на локално ниво, мора да се има 

во предвид дека, таа не се поистоветува со локално определените административни 

граници.  

- Планирање на локално ниво  

Доколку туристичката дестинација се дефинира на локално ниво, тогаш според 

авторот Гун (Gunnu), дестинацијата е концепт на географскиот простор чии граници се 

одредени од разновидните комплексни односи помеѓу локалната заедница, туристичките 

вредности и самите туристи. Таа има конгнитивна (спознајна) димензија и може да биде 

дефинирана од самата перцепција на туристите. Дестинацијата на локално ниво постои 

како двосмислен и непрецизен термин и може да се дефинира во рамките на географски, 

политичко-административен и когнитивен смисол. Според определени автори, 

дестинацијата на локално ниво може да биде: 

- Регион, простор со однапред определени административни граници 

- Хомоген регион, каде дестинацијата е одредена од конзистентни друштвени, 

економски и културни карактеристики кои се разликуваат од другите региони 

- Функционален регион, каде границите на локалната дестинација се определени 

од специфичните функционални групни интеракции. 

Во рамките на планирање на туристичката дестинација на локално ниво, спаѓа и 

интегрираното планирање. Поимот укажува на повзување, соединување или обединување, 

односно нешто да се соедини и обедини. Оттука, интегрирано планирање претставува 

свесна и контролирана планска активност, која е спроведена од страна на разни 

субјекти со цел поврзување, предвидување, обликување и насочување на развојот на 

одреден простор. Од самото интегрирано планирање, се изведува и интегриран 

менаџмент на туристичка дестинација. Станува збор за инструмент, преку кој ќе се 

обезбеди активно и одговорно управување со развојот на локално ниво.  
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- Интегриран дестинациски менаџмент 

Како што претходно кажавме, туристичкиот производ е збир на разновидни 

предности, добра и услуги кои ги задоволуваат потребите на туристите за време на 

нивниот престој во дестинацијата. Туристичкиот производ може да биде делумен односно 

парцијален и обединет односно интегриран. 

Делумен или парцијален туристички производ е производ на индивидуални 

туристички компании, носители на туристичката понуда како туристички агенции, хотели, 

сообраќајни компании, кои самостојно или преку посредници им нудат туристички услуги 

на туристите. Тие служат за делумно задоволување на потребите на туристите. Севкупно 

задоволување на потребите на туристите може да се оствари само преку интегриран 

производ, односно обединет производ на туристичката дестинација. 

Интегриран туристички производ е производ кој произлегува од потребата, 

барањето и желбата на туристот. Интегрираниот туристички производ, ги опфаќа 

следните елементи:  

- Атрактивност на дестинација, која во свои рамки опфаќа природни и 

антропогени вредности на дестинацијата, кои имаат круцијално влијание врз 

изборот на дестинација. Станува збор за фактори како културно-историско 

наследство, клима, флора, фауна, антропогени фактори итн. 

- Услови за престој и услуги во дестинацијата, ги опфаќа објектите за сместување и 

исхрана, како и сите погодности кои го овозможуваат туристичкиот престој во 

дестинацијата. 

- Пристапност до дестинацијата, односно оддалеченост на дестинацијата во однос 

на пазарите, која се изразува во трошоци, брзина и удобност при патување до 

дестинацијата. 

Овој вид на производ, кој што опфаќа склоп на повеќе видови на елементи има низа на 

предности, но основен проблем е потребата да се координираат различните учесници, 

пред сè носителите на парцијалните туристички производи. Здружувањето на нивните 

посебни интереси е многу сложен и посебен пристап. Основната цел би требало да биде 

координација на политиките на авторите на парцијалните туристички производи, кои во 

суштина имаат одлучувачко влијание во процесот на одлучување на туристот за 

туристичкото патување. Оттука, произлегува потребата за појавата на интегрираниот 
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дестинациски менаџмент, кој е релативно нова дисциплина во светот на туризмот и се 

применува само во најразвиените земји во туристичка смисла.  

Една од основните задачи на овој менаџмент, е континуирано воведување на новитети 

и иновации и креирање и обликување на туристичкиот производ спрема потребите, 

желбите и интересите на самите туристи. Успешен менаџмент во една туристичка 

дестинација е оној менаџмент, кој ќе успее вкупните остварени резултати да бидат 

подобри од индивидуалните резултати, кои може да ги оствари еден хотел, ресторан или 

друг поединечен носител на понудата. Токму во тоа се крие и суштината на 

интегрираниот менаџмент на туристичка дестинација, каде од самиот поим може да се 

согледа и неговата основна задача, а тоа е да ги интегрира сите носители кои имаат 

некаква улога и придонес во обликување на квалитетен туристички производ. Еден од 

основните предуслови за создавање вредност на дестинацијата за потрошувачите е сите 

учесници заеднички да соработуваат во создавањето и/или додавањето на вредност. 

Соработка, всушност е суштинска претпоставка за синергија, како со заеднички напори на 

создавање вредности, да се добијат подобри резултати отколку од збирот на поединечните 

напори. Тоа значи, соработка, вмрежување и заедничко делување, а не конкуренција во 

рамките на една туристичка дестинација. 

 

2.4.1.2 Организирање 

Организирање е хетерогена функција, бидејќи е составена од повеќе активности. 

Станува збор за создавање на организациска структура во која постои меѓузависност 

помеѓу сите активности, со цел ефикасно и ефективно развивање на туристичката 

дестинација. Организирањето на туристичката дестинација како функција е збир на сите 

активности поврзани со поврзување, координација и управување со различните елементи 

на туристичката понуда, се со цел да се реализираат стратегиите за развој на туризмот во 

конкретната туристичка дестинација. 

Секој носител на туристичката понуда има своја таканаречена организациска 

структура. Станува збор за претпријатија, јавни институции и служби на приватниот 

сектор, кои на одреден начин помагаат во реализација на стратегиите за развој. 

Организацијата како функција е неопходна во секој сегмент на туристичката понуда, а 

организациската култура на разните носители на понудата всушност ја отсликува 
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одговорноста за донесување на одредени одлуки, работна етика и ефикасност во 

извршување на донесените планови и стратегии. Во вакви услови може да настане судир 

на интереси помеѓу приватниот и јавниот интерес, кои пред се настанува поради 

различните цели, интереси и конкуренција. Основна цел на носителите на туристичката 

понуда (хотели, ресторани) е зголемување на профитот, кое пак може да доведе до 

недоволно внимание кон заштита и унапредување на природните ресурси и вредности, 

квалитет на воздух, квалитет на услуга итн. Во сите туристички дестинации, како важни 

елементи при организацијата, се истражувањето и посебно маркетингот.  

Функцијата маркетинг е пообемна и поголема од самата промоција бидејќи опфаќа 

истражување на туристичкиот пазар, планирање и анализа на развојот на туристичкиот 

производ, детална анализа на каналите на дистрибуција, водење и разработка на 

политиката на цени итн. Треба да се спомене дека, не постои еден единствен пристап при 

креирање на маркетинг концепт во соработка со сите локални средини. Имено, секоја 

туристичка дестинација треба да креира и осмисли свој маркетинг концепти и стратегии за 

развој. 

 

2.4.1.3 Контрола 

Туризмот е дејност која се карактеризира по својата специфичност и воедно дејност во 

која учествуваат разни носители на понуда од разни сфери на работење и делување. 

Поради тоа, функцијата контрола е неопходна и важна посебно во оние туристички 

дестинации кои сакаат на туристичкиот пазар да настапат со еден единствен производ. Во 

центарот на вниманието секако се потрошувачите/туристите, кои очекуваат од сите 

туристички сегменти максимално да ги исполнат нивните барања и очекувања. За да се 

оствари истото, секој носител на туристичката понуда треба да обезбеди определени 

стандарди, преку кои ќе се понуди најдобар квалитет на својата понуда.  

Значи, основна цел е постигнување на врвен квалитет на производите и услугите кои 

се нудат, а менаџментот на дестинацијата е тој кој управува и врши контрола на 

квалитетот на сите сегменти на туристичката понуда. Квалитетот може да се дефинира на 

повеќе начини.  

Според Американското друштвото за контрола на квалитет, тој е севкупност на 

особини и карактеристики на еден прозивод или услуга, чии што особини и 
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карактеристики ја содржат способноста на производот или услугата да ги задоволи 

наведените или имплицирани потреби. 

 Менаџментот кој врши контрола на квалитетот, се нарекува потполно или целосно 

управување со квалитет или „total quality management“ (TQM), со кој се потенцира 

одговорноста на сите учесници за квалитетот на производите и услугите. Според TQM, 

купувачот е крал, бидејќи самиот процес почнува и завршува со потрошувачот. Станува 

збор за еден нов начин на сфаќање и размислување во однос на квалитетот.  

Корените на овој систем потекнуваат од Соединетите Американски Држави, потточно 

од стручњакот Едвардс Деминг (W. Edwards Deming), кој своите идеи ги пренел во 

Јапонија. Суштината на системот на целосно управување со квалитет лежи во циклусот 

кој се состои од планирање, реализација, контрола и подобрување. Станува збор за Кругот 

кој го поставил и развил самиот креатор на овој систем, кој ги опфаќа следните фази:  

 

Слика бр. 3 -  Циклус на квалитет 

 

Наведениот циклус на квалитет е прифатена филозофија која се темели на 

континуиран добар квалитет на производите и услугите и постојано подобрување на 

постојниот квалитет. Целосното управување со квалитетот на туристичките производи е 

сложен процес бидејќи тој е составен и креиран од голем број на разновидни носители на 

самата понуда.  

Првите стандарди за квалитет во туризмот се внесени од страна на хотелските 

ланци, со кои се постигнати низа на одлични резултати. Следејќи ги позитивните 

Планирање на квалитет

Реализација на квалитет

Контрола / оценка на остварениот 
квалитет

Подобрување на квалитетот
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искуства, стандардите се проширени не само во рамките на угостителските објекти, туку и 

во другите туристички услуги. 

Управувањето со квалитетот на туристичката дестинација, е нов и современ 

пристап, кој се применува од страна на развиените туристички земји, кои врз основа на 

истиот го планираат својот понатамошен развој. Управувањето со квалитетот на 

туристичката дестинација, се остварува на следниов начин: 

Слика бр. 4 - Управувањето со квалитетот на туристичката дестинација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: European Commission, 2000. 
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- Квалитет на содржина на понудата (рекреација, култура, забава и други 

содржини) 

- Квалитет на гостољубивост на локалното население 

- Квалитет на информации 

- Квалитет на односот помеѓу вредноста и цената 

- Останати елементи на квалитетот 

 

2.4.2 Цели на менаџментот на туристичка дестинација 

Кога се планира развојот на туристичката дестинација, за да се овозможи ефикасен 

и плански наменет развој, потребно е детално да се определат целите на развој. Целите за 

развој произлегуваат од визијата и мисијата, а со нив се одредува насоката и стратегијата 

за развој. Врската помеѓу целите на дестинацијата и носителите на понудата може да се 

оствари преку план за туристички развој кој вклучува: 

- Развој на соодветни видови на туризам (езерски, бањски, планински) 

- Развој на нови планови и програми за развој  

- Развој на соодветна инфраструктура 

- Зголемување на задоволството на посетителите 

- Зголемување на квалитетот на доживувањето и 

- Зголемување на економските ефекти  

Една од основните задачи на менаџментот на туристичката дестинација е да 

обезбеди квалитет и контрола на квалитет во рамките на целата туристичка дестинација во 

која спаѓаат туристите, вработените во туристичкиот сектор и локалното население. 

Основните цели на развојот на туристичката дестинација не се врзани само со развојот на 

туризмот во дестинацијата, туку имаат пошироко значење. Имено, целите за развој на 

дестинацијата може да бидат: 

- Унапредување на квалитетот на понудата, каде акцент посебно се дава на 

подобрување на квалитетот на туристичките услуги за престој и услужување на 

посетителите. 

- Создавање на идентитет на претпознатлива и привлечна туристичка дестинација. 
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- Промоција на туристички производ, како во рамките на самата дестинација која се 

развива, така и во рамките на целата држава и промоција на државата на светскиот 

туристички пазар. 

- Здржување на сите елементи кои се носители на туристичкиот производ и понуда 

во дестинацијата. 

- Заштита на дестинацијата и околината. 

- Создавање на услови од кои сите жители во туристичката дестинацијата ќе имаат 

некаков бенефит. 

- Создавања на свест за значењето кое го има туризмот. 

Токму од наведените цели, произлегуваат развојните, промотивните, 

координациските и едукативните планови и задачи за развој на туристичката 

дестинација и туризмот во истата.  

1. Во развојни планови и задачи спаѓаат:  

- Изградба и одржување на постојаните шеталишта 

- Изградба и одржување на плажите 

- Изградба и одржување на парковите 

- Одржување и зачувување на споменици и други културни атракции и обележја 

- Одржување на афтентичната фасада на градбите 

- Организирање на активности за заштита на животната средина итн. 

2. Под промотивни задачи се подразбираат сите активности во насока на промоција 

на туристичката дестинација. Истите може да бидат спроведени од страна на 

градот, општината, угостителските претпријатија, хотели и посредници. Кога 

станува збор за промоција на туристичка дестинација во оваа насока, не се мисли 

само на делење на летоци и промотивни материјали, туку се мисли на сите 

активности кои ги опфаќаат начините на комуникација при продажба на било каква 

порака поврзана со туризмот, која е во склоп со целите на самата дестинација.  

Промотивните активности се наменети за две основни групи, за нови посетители 

кои немаат никакви познавања за дестинацијата и за оние кои имале контакт со 

истата.  

3. Координациските задачи се однесуваат на целокупната кординација на 

туристичката заедница и соработка со сите правни и физички субјекти кои се 
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посредно или непосредно поврзани со формирањето на туристичкиот производ на 

самата туристичка дестинација. Квалитетот во туризмот не се создава сам по себе, 

тој зависи од сите чинители вклучени во неговиот развој. Искуствата од нашата 

земја говорат дека, постои голем број на носители на понуда кои не се доволно 

координирани со останатите носители, а претставуваат значајни субјекти во 

туризмот. Поради недоволната соработка и координација помеѓу истите, 

правилниот развој на туристичката дестинација потешко го постигнува 

посакуваниот резултат. Основните задачи во смисла на координација се: 

- Отварање на друштва и заедници 

- Отварање на туристичко информативни центри и  

- Соработка со сите носители на промотивните активности 

4. Едукацијата е елемент кој е значаен во било која област, па така и во туризмот. 

Задачите од едукативен карактер ја даваат насоката на движење која води до 

правилен развој на туристичката дестинација. Тоа се програми и планови кои пред 

се, зависат од ситуацијата и целта која дестинацијата цели да ја постигне, меѓутоа 

секогаш се поврзува со следните активности: 

- Анализа на поблиското опкружување 

- Анализа на опкружувањето во поширока смисла 

- Анализа на ресурсите 

- Анализа на конкуренцијата.  

 

2.4.3 Стратегиски менаџмент на туристичка дестинација 

Основна цел на менаџментот на туристичката дестинација е да постигне 

синхронизација помеѓу гостите, локалната заедница и сите носители на туристичката 

понуда. Станува збор за еден сложен процес кој ги опфаќа целокупните цели на развој на 

дестинацијата во кои спаѓаат подобрување на квалитетот на понудата, подобрување на 

условите за престој на туристите, промоција на туристичкиот производ, развивање на 

свест за важноста на туризмот, итн. За да може туристичката дестинација да ги оствари 

овие цели, потребно е да даде одговор на следниве две прашања: 
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- Со кои туристички прозивод и услуги може туристичката дестинација да 

настапи на туристичкиот пазар, за да може долгорочно да ги реализира 

поставените цели? 

- Кои услови мора да ги исполни туристичката дестинација, за да ги оствари 

поставените цели? 

Одговорот на овие прашања, произлегуваат од правилно поставување на 

стратегиите на туристичката дестинација. Терминот стратегија е често употребуван 

термин, но ретко целосно е разбирлив, дури и за оние кои го користат. Овој поим 

потекнува од грчкиот збор „strategos“ што значи генерал, војсководец, односно оној кој ја 

води војската. Големо внимание се посветувало во воената наука на стратегијата, па 

оттука истото се пренесувало и во другите области, а посебно на менаџментот во 

претпријатијата. Стратегијата се јавува како планска акција за насочување на 

претпријатието кон остварување на поставените цели и на мисијата. Таа се однесува на 

идните насоки на развој на претпријатието. Одредувањето на стратегиите се темели на две 

основни правци, односно поставување на стратегии на основа на посматрање и следење на 

животниот циклус на дестинацијата и прогнози за понатамошен развој и поставување на 

стратегии на основа на оценување на развојот, следење на конкуренцијата, проценување и 

прогнозирање на развој туристичкиот пазар.  

Отсуството на овој пристап при развој на туристичката дестинација предизвикало 

голем број на туристички дестинации кои се големи и моќни во свое време, поради 

неадекватниот однос да го изгубат местото и значењето кое го имале на туристичкиот 

пазар. Поради тоа, улогата на стратегискиот менаџмент при развој на определена 

туристичка дестинација има неминовно значење. Стратегискиот менаџмент е 

проактивен процес на остварување на долгорочна компитабилност на претпијатието во 

предвиденото опкружување. Тој е многу повеќе од само едноставно предвидување на 

иднината. Во областа на туризмот, стратегискиот менаџмент опфаќа предвидување на 

саканата иднина на развој на туризмот во дестинацијата и формулирање и остварување на 

цели преку формулирање на адекватни стратегии. Стратегискиот менаџмент определува 

што треба да се направи, за да се оствари предвидувањето. Тој и овозможува на 

дестинацијата да реагира проактивно, а не реактивно во создавање на својата иднина. За 

да може туристичката дестинација да опстане, треба да биде способна да ги идентификува 
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потребите за промени кои настануваат на туристичкиот пазар и да се приспособи кон 

истото. Турбулентоноста во туризмот и во опкружувањето и динамиката на промените 

влијаат врз изборот на стратегиите, а со тоа и на самиот стратегиски менаџмент. 

Промените кои постојано настануваат се критичен фактор за успех во самата дестинација, 

а со тоа се јавува и потребата за постојано проучување на промените кои настануваат, со 

цел да се минимизираат заканите што можат да го попречат опстанокот и равојот на 

дестинацијата. Наспроти нив има дестинации кои се флексибилни во својот настап и 

успеваат не само да се одржат, туку и да забележат значителен раст и равој. Овој 

менаџмент на туристичка дестинација, се темели на пет основни начела:
33

 

- Применливост, што значи целосна реализација на теоријата во пракса, односно 

менаџментот креира и дава насоки за имплементација во пракса. 

- Целина, тоа значи дека, дестинацијата и менаџментот на истата ги опфаќа сите 

елемнети во една целина и води сметка за односот во дестинацијата внатре, но и 

надвор од неа, за сите последици и односи кои може да настанат од динамиката 

на развојот на самата туристичка дестинација. 

- Менаџментот на туристичката дестинација е повеќедимензионален. Тој во 

својот состав, опфаќа материјален план (користење на услуги), фунционален 

план (организација на понудата) и план кој се однесува на целта, односно на 

смислата за целиот менаџмент. 

- Интеграција на сите елементи во склоп на дестинацијата, но и на околината 

надвор од самата дестинација. 

- Вредности, односно менаџментот на туристичка дестинација е менаџмент кој 

се однесува на простор кој поседува определени вредности, природни и 

антропогени, квалитет, гостољубивост, култура, традиција и сл. 

 

2.4.3.1 Приоди во формулирање на стратегија 

Едно од клучните прашања што се поставува при формулирање на стратегијата е: 

- Како се подготвуваат важните стратегиски одлуки и како се поврзуваат за 

да формираат една стратегија?  

                                                             
33

 Kaspar, 1990 
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Постојат неколку основни чекори кои водат до пронаоѓање на правилна стратегија: 

1. Преглед на ситуацијата на туристичката дестинација и на нејзиното опкружување 

2. Преглед на можностите за развој 

3. Барање на соодветна стратегија 

4. Креирање на стратешки концепт 

5. Оценување и контрола на стратегијата 

Првиот чекор се однесува на оценување на опкружувањето. Со анализа на 

опкружувањето, треба да се утврдат јаките и слабите страни на туристичката дестинација, 

каде посебно треба да се вреднуваат следните елементи: 

- Состојба на околината на туристичката дестинација, со акцент на природните и 

антропогените елементи 

- Природни вредности  

- Архитектура и градба 

- Хотелиерство, гастрономија, можности за пазарење 

- Можности во слободно време 

- Културни манифестации итн. 

Најзначајните елементи се визуализираат во профил на јаки и слаби страни на 

дестинацијата, врз основа на кои се креира стратегијата, за да се создадат услови за 

искористување на шансите кои ги нуди дестинацијата. Клучен момент, е да се зачувуваат 

и оддржуваат јаките страни во иднина, а да се намалат и минимизираат слабите страни. 

Јаките страни на дестинацијата придонесуваат да се остварат поставените цели, а слабите 

страни можат да ја спречат дестинацијата да го постигне посакуваниот развој.  

Перспективата е вториот чекор и се однесува на согледување на можностите за 

развој на туристичката дестинација и нејзиното опкружување. Врз основа на истото се 

креира сценарио за иден развој, кое претставува основа за создавање на целосниот 

концепт за развој на дестинацијата. Можностите придонесуваат да се оставарат целите за 

развој на дестинацијата.  

Стратешкиот концепт води до формална потврда на одлуката. Тоа значи дека, 

врз основа на претходните чекори се креира стратегијата за развој на дестинацијата, а 

преку стратешкиот концепт, истата се потврдува и одобрува.  
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При креирање на стратегија за развој на дестинацијата, треба да се стави акцент на 

следните четири основни фази:
34

 

 

Слика бр.5 - Стратегија за развој на туристичка дестинација 

Извор: Драган Мадаш, Туристичка дестинација 

Оценувањето и контрола на стратегијата е последниот чекор, кој опфаќа 

набљудување на остварените резултати, споредување на резултатите и преземање на 

корективни акции. Контролата треба да укаже на евентуални отстапувања и корегирање на 

тие отстапувања. Доколку формулираните стратегии не водат кон остварување на целите 

за развој на дестинацијата, тоа укажува на потребата за промена на планските 

претпоставки за развој на дестинацијата. Со контролата треба да се обезбеди повратна 

врска помеѓу претходните фази.  

 

2.4.3.2 Видови на стратегии 

Денешните стратегии се многу поинтелигентни и потешки за копирање од страна 

на конкуренцијата. Тие се засниваат на способноста на самата туристичка дестинација и 

поаѓаат од сознанието дека, конкурентноста произлегува од посебните можности и 

                                                             
34 Д. Магаш, Туристичка дестинација, Факултет за хотелиерство - Опатија, 2007, стр. 58 

• Добиените информации треба да дадат одговор на прашањето: 
Какви се можностите на дестинацијата за остварување на профит 
во однос на конкуренцијата?

Собирање и 
проценка на 
информации

• Да се извлече колку што е можно повеќе профит од туристите
• На најдобар начин да се искористат сопствените ресурси 
• Да се профитира од слабите страни на конкуренцијата

Креираое и 
развпј на идеи

• Да се профитира преку своите способности
• Да се определи што ќе се унапредува
• Да се определи што ќе се заштитува
• Да се определи што ќе се минимизира

Фпрмулираое 
на стратегија

• Конкретизација на плановите
• Секојдневна анализа на спроведените резултати
• Споредување на односот помеѓу планираното и оствареното

Секпјдневнп 
спрпведуваое 

на 
стратегијата
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способности на туристичката дестинација. Меѓу најчесто употребуваните стратегии за 

развој на една туристичка дестинација, се издвојуваат следните стратегии:
35

 

1) Стратегии насочени кон иднината. Тоа се стратегии во кои, се преземаат 

активности на спознавање на шансите и можностите кои ги нуди туризмот во 

туристичката дестинација. Овие стратегии се насочени кон анализа на постоечките 

вредности со кои располага дестинацијата и кон предвидување на идните можности 

кои може да се искористат во насока на привлекување на поголем број на туристи.  

2) Институционални стратегии. Се стратегии кои се насочени кон информирање на 

локалното население за туристичкиот развој и креирање на планови околу истото, 

како и активности за поголемо вклучување на населението во развојот на туризмот 

во дадената туристичка дестинација. 

3) Стратегии на развој. Стратегиите на развој опфаќаат активности поврзани со 

унапредување на селективните видови на туризам како селски туризам, градски 

туризам и намалување на трошоците и стабилизација на цени, подобрување на 

структурата на понудата, како и подобрување и правилно искористување на 

квалитетот кој го нуди дестинацијата. 

4) Маркетинг стратегии. Овие стратегии се насочени кон формирање на заедничка 

политика за правилно обликување на туристичката понуда и истражување на 

туристичкиот пазар. 

5) Стратегии насочени кон реализација. Овие стратегии се фокусирани кон 

реализација на планираниот развој, кои се реализираат чекор по чекор, со 

периодичен преглед и анализа на искуствата. Потребно е внимателно да се насочи 

туристичкиот развој кон расположливиот потенцијал кој го нуди туристичката 

дестинација, за да може да се создаде квалитетна врска помеѓу емитивната и 

рециптивната дестинација. 

6) Стратегии на распоредување. Стратегиите на распоредување играат голема улога 

во насока на прилагодување на постоечките објекти како хотели, стамбени објекти 

и сите објекти кон просторните можности на дестинацијата, каде посебно треба да 

се внимава на агломерацијата и создавањето на урамнотежен однос во просторот 

кој интензивно се користи за развој на туризмот.  

                                                             
35 Ибид, стр. 88 - 90 
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2.4.3.2.1 SWOT Стратегии 

Во рамките на SWOT стратегии, се вбројуваат следните четири основни видови 

стратегии:
36

 

1) ПМ стратегија 

Секоја туристичка дестинација се стреми кон создавање на состојба во која, ќе 

може да ги искористи интерните предности и екстерните можности. Дестинацијата може 

да ги искористи предностите од интерните ресурси, преку верига на вредности (вода, 

сонце, културно-историски споменици, традиција и гастрономија) и да создаде туристички 

производ, кој ќе биде конкурентен и единствен на туристичкиот пазар. Оваа стратегија се 

нарекува и max - max стратегија. 

2) ПО стратегија 

 Оваа стратегија е заснована на предностите на дестинацијата што ќе треба да се 

оставарат при постоење на ограничувања во опкружувањето. Имено, туристичката 

дестинација поседува предности во однос на другите дестинации, но во опкружувањето се 

јавуваат одредени закани. Оваа стратегија е позната како max - min стратегија. Тоа значи 

дека, дестинацијата треба да цели кон зголемување на предностите со кои располага, а 

намалување со заканите со кои се соочува. 

3) СМ стратегија 

 Преку оваа стратегија, дестинацијата настојува да го намали влијанието на 

интерните слабости и да го зголеми влијанието на можностите во екстерното 

опкружување. Оваа стратегија се нарекува min - max стратегија. Оваа стратегија е 

спротивна од претходната стратегија.  

4) СО стратегија 

Туристичките дестинации со оваа стратегија треба да го минимизираат влијанието 

на интерните слабости и ограничувања во екстерно опкружување. Оваа стратегија е 

сигнал дека туристичката дестинација е во борба за опстанок. Се нарекува min - min 

стратегија. Тоа значи дека, туристичката дестинација се соочува и со внатрешни 

слабости и со надворешни закани, односно ограничувања. 

                                                             
36 C. Gilligan, R. Wilson, Strategic marketing planning, 2003, стр. 26 
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III ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА ПРОМОЦИЈА И ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ 

ВО ТУРИЗМОТ 

1. Маркетинг како процес 

Во XXI век, во современи и турбулентни услови на работење, стопанските субјекти 

делуваат во еден пазарен систем, кој значително се разликува од порано. Појавата на 

глобализацијата, техничко-технолошкиот развој, борбата со конкуренцијата и слично, 

создале потреба, организациите да направат напори да останат супериорни и да најдат 

различни начини за да остварат профит. Од другата страна на овој пазарен систем, се 

наоѓа модерниот потрошувач, кој значително се разликува од порано. Денешните 

потрошувачи имаат нови и специфични барања, потреби и желби и високи критериуми за 

задоволување на истите. За да може да се затвори кругот помеѓу двете страни на овој 

систем, потребно е организациите да најдат начин, со своите производи и услуги да ги 

привлечат и задоволат специфичните барања и потреби на потрошувачите. Во овие 

пазарни услови, маркетингот повеќе не претставува само опција, туку стратешка потреба 

за сите оние кои сакаат да останат конкурентни во овој динамичен пазарен систем. Денес, 

маркетингот е неопходен не само во правец на опстанок, туку и во правец на развој на 

секоја организација, независно од подрачјето на делување. Маркетингот како процес 

еволуирал со текот на времето. Современиот маркетинг е креативен процес кој умее да 

препознае дека, успехот на една компанија лежи во континуирано задоволување на 

барањата и потребите на потрошувачите, бидејќи задоволен потрошувач е оној 

потрошувач, кој ќе и донесе најголем профит на организацијата. Маркетингот како процес 

е дефиниран од низа на автори:  

- Според Котлер (Philip Kotler), маркетингот е секоја активност која ја прави 

човекот, чија цел е олеснување и поттикнување на определена размена.
37

 

- Најстром (Nystrom), маркетингот го дефинира како процес кој ги опфаќа сите 

деловни активности кои се вклучени во пренесувањето на стоките и услугите од 

производителот до потрошувачот и на тој начин, се поврзува производството со 

потрошувачката.
38

 

                                                             
37 P. Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 1994, стр.116  
38 P. Naystorm, Marketing Handbook, the Roland Press Comp., New York, 1958 
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- Маркетингот е дефиниран и како било која акција или активност со која може да се 

оствари потенцијалната врска помеѓу производителот и потрошувачот.
39

 

- Маркетингот може да се согледа и како процес кој ја раздвижува стоката од едно 

место на друго, ја чува и складира истата и влијае врз нивната сопственост преку 

продавање и купување.
40

  

Од наведените дефиниции можеме да констатираме дека, маркетингот како процес 

пред се започнува со идентификација на потребите на потрошувачите. Тој претставува 

приод во кој, крајниот корисник е на прво место. Во оваа насока, важно е да се спомене 

дека, целта на маркетингот не е само краткорочно задоволување на потребите на 

потрошувачите. Оттука, маркетингот не е процес кој завршува со едноставна размена на 

производите и услугите помеѓу организацијата и потрошувачите, туку станува збор за 

еден креативен приод на развивање на долгорочни односи помеѓу двете страни. Имено, 

тоа е еден вид на концепција во која се формираат цените, се врши промоција на 

производите и услугите, се дистрибуираат производи, услуги или идеи, кои ќе доведат до 

размена, која пак треба да ги задоволи двете страни на веќе споменатиот пазарен систем, 

односно потребите на потрошувачите и организациските потреби. Основната цел е да се 

идентификува потрошувачот, да се задоволат неговите потреби и барања и да се создадат 

услови за повторување на процесот на купување. Наједноставно кажано, маркетингот е 

алатка која ги доставува производите, услугите и идеите од организацијата до 

потрошувачите. Успехот на маркетингот лежи во остварување на неколку клучни чекори, 

односно во зголемување на продажбата, зголемување на бројот на потрошувачите, 

зголемување на цената на производите и услугите и подобрување на квалитетот на истите.  

Mаркетингот како процес е составен од низа на активности, па оттука маркетинг 

миксот е составен од следните елементи, кои се познати како четири П (4 P s): 

- Производ, односно кој производ, услуга или идеја треба да се понуди на 

пазарот 

- Цена, по која цена треба да се понудат производите или услугите на пазарот 

- Промоција, начин како производите, услугите или идеите да им се понудат 

на потрошувачите и 

                                                             
39 Cox, Alderson, Sharpiro, Theory in Marketing, Homewood, 1964 
40 Converse, Huge, Mitchell, Elements of Marketing, Prentice Hall, 1965 
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- Место, каде потрошувачите можат да ги набават производите и услугите 

кои ги нуди компанијата 

Наведените елементи се основните инструменти преку кој делува маркетингот. 

Успехот се темели на успешна комбинација на сите наведени инструменти. Елементите на 

маркетинг миксот, не треба да се проучуваат самостојно, изолирано или независно од 

другите елементи на маркетинг миксот, бидејќи сите елементи делуваат взаемно и се 

меѓусебно поврзани и зависни. Доколку производот не го поседува бараниот квалитет, 

тогаш и најдобрата промоција нема да помогне во зголемување на продажбата на 

производот и обратно. Во современи услови на работење, секоја успешна компанија, се 

обидува да ги интегрира овие елементи во едно, за да може да го постигне крајниот 

посакуван резултат. Промоцијата е еден од четирите основни инструменти на маркетинг 

миксот и претставува избор и комбинација на елементите на маркетингот, со цел 

оптимално исполнување на поставените пазарни цели на компанијата во определен 

временски период.
41

 Промоцијата е еден вид на комуникациска врска помеѓу 

организацијата и производите, услугите и идеите кои ги нуди и потенцијалниот купувач, 

односно потрошувач. Со други зборови, таа го овозможува излезот на информациите од 

компанијата, кои се движат во насока кон јавноста или поконкретно кон крајните 

потрошувачи. Поради нашиот интерес за ова истражување, ќе се задржиме на подетално 

разгледување на овој поим. 

 

2. Промоција - поим и карактеристики 

Наједноставно кажано, промоцијата може да се дефинира како процес кој има за 

цел да ги информира потрошувачите за производите, услугите и идеите и да го поттикне 

интересот за користење на истите. Корените на поимот промоција, потекнуваат од 

латинскиот збор “promotio”, кој може да има повеќе значења, може да се свати како  

унапредување, премин од пониска кон повисока состојба, како збир на активности кој ги 

презема некој производител, преку кои го запознава пазарот со својот нов производ или 

како прво претставување на нешто ново, односно нешто што означува движење напред. 

Во литературата постои шаренило од дефиниции кои го објаснуваат поимот промоција. 

                                                             
41

 N. Borden, The concept of  marketing mix, Allyn Bacon, Boston, 1971, стр. 378 
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- Според Котлер (Kotler), промоцијата се дефинира како збир на сите елементи на 

маркетинг миксот, односно на економската пропаганда, лична продажба, 

публицитет и унапредување на продажбата, чија основна цел е да создаде услови за 

комуникација.
42

  

- Јосип Судар смета дека, промоцијата е микс на разновидни активности со кои 

претпријатијата комуницираат со поединци, групи или јавноста во вид на лични и 

нелични пораки, за да се усогласат меѓусебните интереси и потреби.
43

 

Од наведените дефиниции, може да заклучиме дека, промоцијата претставува 

процес на комуникација, преку кој препријатието комуницира со опкружувањето и 

оддружува постојани врски и односи со своите потрошувачи. Станува збор за 

координација на сите активности, кои вложуваат напор да ги поттикнат потрошувачите да 

го користат производот, услугата или да ја прифатат идејата која се промовира, се со цел 

да се зголеми продажбата, односно потрошувачката на производот или услугата. 

Промоцијата како форма ги претставува сите оние активности кои целат кон 

информирање, презентирање и создавање на позитивно мислење за производот или 

услугата. Во современата ера, во која квалитетот на информациите и брзината на нивниот 

пренос е основна алатка за опстојување, промоцијата ја доживува својата преродба. Во ова 

турбулентно бизнис опкружување, остра конкуренција и се попребирливи купувачи, не е 

доволно само да се понуди производот или услугата, туку потребно е истото да се направи 

на начин, кој ќе биде оригинален, единствен и интересен и кој ќе создаде 

заинтересираност кај потенцијалните потрошувачи. Кога се говори за промоција, мора да 

се спомене и креативноста како неизоставна компонента. Тоа значи дека, треба да се 

креира порака која ќе биде доволно креативна, за да ги промовира најзначајните 

карактеристики на производот или услугата, да биде посебна и уникатна и да ги убеди 

потрошувачите дека тие производи или услуги имаат доволно сила и капацитет да ги 

задоволат нивните потреби и барања. Да се биде креативен, значи да се размислува на нов 

и единствен начин. Самиот збор креативност, потекнува од латинскиот збор „creo“, што  

укажува на творење, создавање на нешто ново. Креативноста е способност да се надмине 

традиционалниот и едноличен начин на размислување и да се создаде оргиналност и 

                                                             
42 F. Kotler, Upravljanje marketingom 1, Informator, Zagreb, 1988, стр. 4  
43 J. Sudar, G. Keler, Promocija, Informator, Zagreb, 1991, стр. 67 
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имагинација која ќе се преточи во нови идеи, пораки и размислувања. Креативна 

промоција е онаа промоција која генерира нови, уникатни, единствени и оригинални идеи, 

која изнаоѓа патишта како да допре до целниот аудиториум, која ќе креира порака која ќе 

и даде смисол и живот на информацијата и која ќе успее да ги привлече и задржи 

потрошувачите. Промотивните активности, се преземаат пред се поради остварување на 

следните основни цели: 

- Зголемување на продажбата,  

- Зголемување на потрошувачката на производот или услугата,  

- Стекнување на нови потрошувачи, 

- Зајакнување на лојалноста кај постоечките потрошувачи,  

- Промовирање на нови производи и услуги на пазарот,  

- Промовирање на нови карактеристики на веќе постоечки производи и услуги на 

пазарот, 

- Промена во назив на брендот на производот или услугата,  

- Сегментација на пазар и 

- Постигнување на конкурентска предност.  

Промоцијата, како сплет од разновидни активности тежнее кон оставрување на три 

основни задачи. Првата задача е информативната улога на промоцијата, преку која 

носителот на понудата ги информира потрошувачите и пазарот за своите производи, 

услуги и идеи. Оваа задача пред се, сè стреми кон создавање на перцепција за производот 

и услугата. На овој начин, компаниите градат имиџ, односно бренд по кој тие се 

претпознатливи. Брендирањето е еден од начините преку кој организациите се 

позиционираат на пазарот и остваруваат конкурентска предност. Брендот треба да ветува 

постојаност, квалитет, лојалност и доверба. Втората задача на промоцијата е нејзината 

способност за убедување. Успехот во убедувањето, пред се лежи во моќта да се натераат 

потрошувачите да размислуваат како самата компанија. Убедувањето е уверување, или 

верување во нешто. За да се оствари тоа, пред се треба да се истражи целната група, да се 

навлезе подлабоко во нивните потреби и желби и да им се промовира производот или 

услугата на начин кој ќе покаже дека со користење на тие производи и услуги, ќе се 

задоволат нивните очекувања. Последната задача е диференцијација. Самиот поим 

укажува на разликување или на раздвојување. Основата на оваа задача е да се промовира 
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нешто, што кај потрошувачите ќе се разликува од она што го нуди конкуренцијата. 

Успешна промоција е онаа која ќе успее во свеста на крајниот потрошувач, да создаде 

слика за производите и услугите, различна од онаа на конкуренцијата. 

 

3. Промоција во туризмот 

Маркетингот во туризмот најчесто е сватен и дефиниран како континуирана 

адаптација на туристичкиот производ, наспроти пазарот кон кој е насочен. Туризмот е 

комплексна гранка, бидејќи за да се создаде туристички производ, потребна е заедничка 

соработка помеѓу сите чинители, поради тоа, за успешен маркетинг во туризмот во 

одредена туристичка дестинација, регион или држава, потребна е интензивна и 

координирана соработка помеѓу сите учесници во подготовката на туристичкиот 

производ, за да може истиот да му се понуди на крајниот потрошувач, односно турист. 

Основната цел на промоцијата како инструмент на маркетингот во туризмот, се 

однесува на комуницирање помеѓу производителот и потрошувачот, односно помеѓу 

носителите на туристичката понуда и потенцијалните туристи, каде предмет на самото 

комуницирање е размена на информации кои треба да ја поттикнат и истовремено да ја 

зголемат продажбата на туристичките производи и услуги. Современите туристи бараат 

однапред да знаат за какво туристичко патување станува збор, бидејќи тие уште во првата 

фаза при носење на одлука за патувањето, се одлучуваат за дестинации кои можат да ги 

задоволат нивните специфични туристички потреби. Постојат неколку чинители, кои го 

прават процесот на донесување на одлука на потенцијалните туристи невообичаен: 

- Инвестицијата направена за туристичкиот производ, не резултира со материјално 

враќање на нешто, туку со искуство, задоволство и исполнетост, 

- Трошоците наменети за туристичко патување често се второстепени, односно 

приоритет имаат прво основните потреби за кои најчесто се трошат финансиски 

средства и 

- Туристичките патувања се однапред планирани, за разлика од купување на 

одредени производи, кои најчесто се спонтани и непланирани.  

Поради наведените чинители, кои го отежнуваат самиот процес на носење одлука 

за користење на одреден туристички производ, потребна е промоцијата. Имено: 
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 Промоцијата ги поттикнува потенцијалните туристи, создавајќи им желба да се 

вклучат во некое туристичко патување, 

 Таа им помага да се развие нивната фантазија, која има голема улога при избор на 

определено туристичко патување, 

 Промоцијата има големо влијание врз изборот на конкретниот туристички 

производ кој се нуди, 

 Обезбедува релевантни информации за географските, културно-историските, 

природните и други карактеристики на туристичката дестинација. 

За да се изврши успешна промоција на одредена туристичка дестинација, потребно 

е да се постават неколку основни прашања и да се најде соодветен одговор на истото. 

Само на овој начин, се ветува дека промоцијата на дестинацијата ќе донесе позитивни 

резултати и ќе создаде услови за равој на туризмот во туристичката дестинација. 

Слика бр. 6 - Чекори при утврдување на промотивни активности во туристичка 

дестинација 

Кој? Која е целната група?  

Што? Кои се целите на промоција на туристичката дестинација?  

Дефинирање на јасни, конкретни и мерливи цели. 

Како? Која е главната порака?  

Во овој чекор се селектираат услугите и производите, од кои ќе произлезе 

најголем бенефит и кои поседуваат најголем фактор на диференцијација. 

Кога? Кога е вистинското време?  

Дефинирање на периодот во кој влијанието на кампањата ќе биде 

најпродуктивно. 

Каде? Кој медиум или средство ќе се користат и до кој степен?  

Колку? Кои се трошоците за овие активности, односно колку средства треба да се 

потрошат за истото? 

Еваулација Кои резултати се добиени во однос на поставените цели?   

Оценката се врши во квантитативна смисла (продажба), квалитет изразен 

преку углед и имиџот. Кампањата ќе биде ефективна, доколку ги исполни 

однапред поставените цели. 
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3.1 Обликување на програма за промотивни активности во туризмот 

При планирање, создавање и обликување на програма за промотивните активности во 

туризмот, потребно е да се изврши анализа на ситуацијата. Оваа анализа опфаќа детално 

истражување на: 

 Карактеристиките на туристичкиот пазар 

 Истражување на туристичкиот пазар 

 Истражување на туристичките потреби 

 Сегментација на туристичкиот пазар 

 Туристички производ 

 

3.1.1 Поим и карактеристики на туристички пазар 

Во најширока смисла на зборот, под поимот туристички пазар се подразбира оној дел 

од пазарот, кој се разликува од останатите пазари по определени специфичности, кои пред 

се произлегуваат од карактеристиките на туризмот. Туристичкиот пазар може да се 

дефинира како збир на односи помеѓу понудата и побарувачката кои настануваат во 

областа на производите и услугите, кои служат за задоволување на туристичките 

потреби.
44

 Имено, туристичкиот пазар претставува дел од општиот пазар на стоки и 

услуги, кој како резултат на специфичностите кои ги имаат неговите елементи, поседува 

одредени карактеристики по кои се разликува од другите пазари. Основни 

карактеристики на туристичкиот пазар се: 

- Туристичката понуда ја креираат многубројни содржински и просторно одвоени 

дејности кои ја задоволуваат туристичката потреба на единствениот барател на 

туристичка услуга (туристот) во различни временски периоди. Како неопходност се 

јавува потребата од просторно и временско синхронизирање на сите учесници во 

туристичката понуда. 

- Една од основните карактеристики на туристичкиот пазар, за разлика од другите 

пазари е неговиот сезонски карактер. 

                                                             
44 A. Кобашиќ, J. Сенечиќ, Маркетинг у туризму, Школска книга, Загреб, 1989, стр. 29 
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- Насоката на движење на процесот е спротивен од другите пазари, каде производите 

се движат кон потрошувачите, за разлика од туристичкиот пазар, каде туристичката 

побарувачка е таа која се движи кон туристичката понуда. 

- Неможност за складирање. Имено, процесот на давање услуги се одвива 

истовремено со процесот на користење на истите. 

- Како последица на географската оддалеченост на туристичката понуда и 

побарувачка, произлегуваат специфични форми на организираност и меѓусебен 

однос на двете страни на туристичкиот пазар. 

- Туристичкиот пазар покажува голема еластичност кон економските бариери, што 

придонесува до поголема либерализација на туристичките движења. 

- Туристичкиот пазар е под влијание на факторите од неекономска природа.  

 

3.1.2 Истражување на туристички пазар 

Доколку се земат во предвид сите специфични елементи од кој е составен 

туристичкиот пазар, тогаш ќе се согледа и потребата од негово истражување. 

Истражувањето на пазарот, во денешни услови според голем број на автори, може да се 

третира како посебна научна дисциплина, која датира уште од дваесеттиот век. За 

потребите на оваа дисциплина, се користат елементи од други научни дисциплини, како 

статистика, математика, психологија, економија, социологија и елементи на други научни 

дисциплини. Според голем број на автори, истражувањето на пазарот претставува 

собирање и анализа на сите податоци во врска со пазарот, за врз основа на тоа да се 

идентификуваат минатите, постоечките и потенцијалните потрошувачи, во конкретниов 

случај туристи. Истражување на туристичкиот пазарот е сплет на многубројни активности 

и воглавно ги опфаќа следните елементи:
45

  

1. Анализа и истражување на сегашните и идните потенцијални услови кои 

постојат на туристичкиот пазар. Ова опфаќа истражување на потребите на 

туристите, анализа и истражување на побарувачката и на потрошувачката. 

2. Детално истражување и анализа на туристичката понуда. Во оваа група спаѓа 

истражување на постоечките капацитетите за сместување (хотели, мотели, 

                                                             
45 С. Унковиќ, Економика на туризмот, Белград, стр. 147 - 149  
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одмаралишта, приватни сместувања), објекти за исхрана, (ресторани, гостилници), 

инфраструктура, можности за забава (кафулиња, забавни паркови) итн. 

3. Истражување и анализа на можноста да се унапреди туристичката 

дестинација. Во овој чекор, подетално се разгледуваат можностите кои може да ги 

искористи дестинацијата за нејзин настап на туристичкиот пазар. 

4. Истражување и анализа на цените, по кои се нудат туристичките добра и 

услуги. 

Според други автори, освен горенаведените елементи, се наведуваат и други во склоп 

на истражувањето на туристичкиот пазар: 

- Истражување и анализа на конкуренцијата  

- Истражување на обемот и големината на пазарот 

- Сегментација на туристичкиот пазар 

- Детална анализа на потребите на туристите 

- Истражување на идниот развој на пазарот 

Сите активности кои се во насока на истражување на туристичкиот пазар, може да се 

остварат на макро и микро ниво: 

- Макро ниво подразбира преземање на горенаведените активности на ниво на 

земја, што пак претставува основа за водење на туристичка политика.  

- Микро ниво подразбира преземање на горенаведените активности на ниво на 

регион, место, дестинација и слично. 

Предностите кои произлегуваат од истражувањето на туристичкиот пазар се 

многубројни. Како најзначајни предности се издвојуваат: 

- Со истражување на туристичкиот пазар се овозможува водење на соодветна 

политика која ќе обезбеди соодветна туристичка понуда, 

- Креирање на соодветна политика, која ќе овозможи развој на туризмот и пласирање 

на истиот надвор од границите на земјата, 

- Согледување на потребите на пазарот и креирање на понуда која соодветствува на 

потребите и барањата, 

- Согледување на постоечките услови за комуникација со дестинацијата и 

подобрување на можностите за во иднина, 
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- Согледување на можностите за прифаќање на туристите и развој на програма за 

иден развој на дестинацијата, односно на пазарот, 

- Организација на туристичкото стопанство и  

- Остварување конкурентска предност во однос на другите пазари. 

Од досега изнесеното може да дојдеме до констатација дека, истражувањето на 

туристичкиот пазар е елемент кој има неминовно значење и кој му овозможува на пазарот 

да ги согледа сите постоечки и идни услови поврзани со развојот на туризам и креирање 

на подобра понуда, која целосно ќе ги опфати желбите на сегашните и идни туристи.  

 

3.1.3 Туристички потреби 

Основата за појава на туризмот пред се лежи во самиот човек, односно во појавата 

на безброј разновидни потреби, кои го поттикнуваат поединецот да се приклучи кон некое 

туристичко патување. Со појавата на овие бројни и разновидни потреби се поврзува и 

појавата на разните видови на туризам, кои со својата понуда се обидуваат да ги задоволат 

се поспецифичните потреби на туристите. Потребите на човекот не се постојани и 

непроменливи, туку тие се менуваат со текот на времето и варираат во зависност од 

ситуацијата. Потребите може да се класифицираат во материјални или нематеријални 

потреби, индивидуални или колективни потреби, физички или духовни потреби. Целта на 

сите е да се задоволи моменталната или идна нужност. Во текот на претходниот век, 

психолозите и истражувачите ги идентификувале и ги групирале потребите. Тие можат да 

се класифицираат во многу опширни категории или во потесни размери.  

Како основни видови на потрошувачки потреби се наведуваат: физиолошките 

потреби, безбедносни и здравствени потреби, потреба од љубов и пријателство, 

потреба од финансиски извори и од сигурност, потреба од општествен имиџ, потреба од 

задоволство, потреба за поседување, потрeба од давање, потрeба од информираност и 

потрeба од разновидност.
46

 

Според друга класификација, потребите воглавно може да се поделат на две 

поголеми групи и тоа на:
47

 

                                                             
46 Е. Dichter, The Handbook of Consumer Motivations: the psychology of the world of objects, 1964 
47 М. Будиноски, Развој и планирање на туризам, Факултет за туризам - Скопје, стр. 7 
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- Примарни потреби, се основните потреби кои на човекот му се неопходни за 

опстанок и егзистенција. Нивниот интензитет на дејствување е голем, што значи 

дека, човекот пред се ги задоволува примарните или физиолошките потреби, пред 

да пристапи кон задоволување на потреби од повисок ред. Во овие потреби спаѓаат 

потреба за храна, вода, сон, одмор итн.  

- Секундарни потреби, се потреби од повисок ред и тие се задоволуваат и појавуваат 

по задоволување на егзистенцијалните потреби. Нивната цел е да го подобрат 

квалитетот на живот. Нивниот интензитет на делување е помал за разлика од 

примарните потреби и се карактеризираат со поголема еластичност.  

Туристичките потреби влегуваат во оваа група на секундарни потреби, што значи дека 

е потреба од повисок ред. Туристичките потреби може да се дефинираат како сплет 

составен од поединечни потреби, кои делуваат заеднички и како такви ги 

задоволуваат потребите на луѓето, кои имаат за цел да се рекреираат на 

туристички начин, за да ја подобрат својата психо-физичка кондиција.
48

 Основна 

карактеристика на овие потреби е тоа, што тие пред се сè задоволуваат во слободно време 

и се врзани со патување надвор од постојаното место на живеење. Порано се сметало дека 

овие потреби спаѓале во некој вид на луксусз, но денес има и такви автори, кои 

туристичките потреби ги класифицираат во основните потреби. Како што човекот 

еволуирал и се развивал, така еволуирале и се развивале и неговите потреби. Во самата 

природа на човекот е да превзема најразлични активности, се со цел да ја постигне 

состојбата на уживање. Самиот поим уживање, укажува на живеење во задоволство и во 

изобилство. Човекот се обидува да ја постигне оваа состојба преку задоволување на 

своите потреби. Се смета дека, туризмот како појава директно води кон постигнување на 

оваа состојба. Многу автори велат дека туризмот по својата природа му овозможува на 

човекот да го најде патот кон себе и да се идентификува себеси. Треба да се спомене дека, 

туристичките потреби варираат од пазар до пазар, во високо развиените земји, каде 

животниот стандард на населението е голем, туристичките потреби спаѓаат во групата на 

основни потреби. Општа карактеристика на туристичките потреби и е тоа што, тие 

никогаш докрај неможе да се задоволат. Човекот кога е гладен, со самото конзумирање на 

храна, целосно го задоволува чувството на глад за тој миг, но луѓето по својата природа 

                                                             
48 B. Vukonic, N. Cavlek, Rjecnik turizma, Masmedia, Zagreb, 2001, стр. 393 
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секогаш сакаат повеќе, па така со патување на едно туристичко место не завршува нивната 

туристичка потреба. Тие секогаш ќе сакаат да патуваат на нови места, да запознаваат нови 

дестинации, нови култури и традиции. 

Истражувањето на туристичките потреби е значаен дел од истражувањето на 

туристичкиот пазар. Преку анализа и идентификација на потребите на туристите, секој 

туристички пазар ќе биде подготвен да креира политика за настап, преку која ќе издвојува 

конкурентска предност.  

 

3.1.4 Сегментација на туристички пазар 

Секој човек е различен, тој има различни карактеристики, различни потреби, 

желби, мотиви и ставови. Оттука и секој турист е различен, тој е привлечен од различни 

туристички дестинации, мотивиран од разновидни елементи на туристичката понуда. 

Некои туристи се мотивирани од природните убавини, други пак се привлечени од 

културата и традицијата, секој турист се вклучува во разновидни туристички активности. 

Имајќи во предвид дека, туристите се луѓе кои се разликуваат меѓусебно, туристичката 

индустрија неможе да се погрижи за секој поединечно, но може да ги смести туристите во 

определена група во зависност од нивните заеднички карактеристики. Во тоа всушност 

лежи основата на сегментација на туристичкиот пазар.  

Сегментација на туристичкиот пазар претставува поделба на пазарот на 

групи, хомогени целини или сегменти, кои поседуваат свои специфични 

карактеристики кои се разликуваат од другите сегменти. Станува збор за поделба на 

туристите според голем број на карактеристики како земја на потекло, пол, возраст, 

финансиски примања, степен на образование, културни навики, верски убедувања, 

однесувачки карактеристики како домаќинки, љубители на екстремни спортови, домашни 

и странски туристи итн. Клучно за секој орган во туристичкото стопанство е да ги 

идентификува потребите и барањата на сегментите и да понуди таков производ, кој ќе 

соодветствува со тие барања. Целта на секој носител на туристичката понуда е јасно да ги 

идентификува туристите кои имаат исти или слични карактеристики и да ја насочи својата 

понуда кон нив. Во 1965 година од страна на авторот Смит (Smith W.), се воведува 
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концептот на сегментација на пазарот, како посебна стратегија.
49

 Тој вели дека, 

сегментација на пазарот се состои од согледување на хетерогениот пазар, кој се 

карактеризира со различни барања, како број на помали хомогени пазари. Според авторот, 

сегментирањето на пазарот во групи се врши во однос на некои слични карактеристики на 

групата. Како категории за сегментација, може да се земат следниве критериуми: 

- Социо-демографскиот критериум (пример, возрасни наспроти млади туристи, 

пол, занимање, степен на образование, општествена класа),  

- Простор, односно територија како критериум (туристи од рурални средини, 

наспроти туристи од метропола, домашни наспроти странски туристи, земја, 

густина на население, климатски услови во регионот), 

- Однесување како критериум (спортисти наспроти набљудувачи), 

- Психолошки критериуми (туристи мотивирани од одмор и рекреација, наспроти 

оние кои се мотивирани од акција и предизвици). 

Предностите од користење на сегментација на туристичкиот пазар се многубројни. 

Тие пред се лежат во способноста на туристичка дестинација да го понуди токму она, што 

најмногу и е потребно на целната група. На овој начин, дестинацијата остварува 

конкурентна предност, затоа што се вложуваат напори кон подобрување на специфични 

производи и услуги наменети за еден целен сегмент. 

Основни обележја на пазарните сегменти се: 

1. Пазарниот сегмент треба да биде различен, што значи дека членовите на еден 

сегмент треба да бидат што е можно послични меѓусебно и што е можно 

поразлични од други пазарни сегменти. Пример сегмент 1, германски туристи кои 

патуваат со цел скијање на Алпите, наспроти сегмент 2, пензионери вклучени во 

туристичко патување поради културно доживување. 

2. Сегментот пред се треба да одговара на предностите кои ги нуди самата туристичка 

дестинација. Доколку станува збор за туристи чија цел се зимски спортови, 

дестинацијата треба да може да одговори на овие потреби. 

                                                             
49 W. Smith, Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, Journal of Mar-

keting, 1956, стр. 3-8 
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3. Сегментот треба да биде лесно претпознатлив. Пример, машките туристи лесно се 

препознаваат, но да се препознаат оние туристи кои се мотивирани да се приклучат 

кон некое патување поради културно доживување не е така лесно претпознатливо.  

4. Сегментот треба да има соодветна големина. Имено, не значи дека поголем сегмент 

е подобар и поуспешен сегмент. Туристичка дестинација може да избере еден 

помал сегмент, кој претставува доволно голем пазар за одредена туристичка 

дестинација. 

Сегментацијата може да се изврши според различни критериуми. Како доста 

применуван критериум за сегментација на туристичкиот пазар се личните 

карактеристики на самите туристи. Голем е бројот на туристички дестинации кои како 

критериум за сегментација ја земаат земјата на потекло на туристите, која спаѓа како 

елемент во лични карактеристики на туристите. На овој начин, се развива една маркетинг 

стратегија наменета за секоја земја посебно. Оваа стратегија на сегментација има долга 

историја во туристичкото истражување. Уште во 1970 според едно туристичко 

истражување се дошло до заклучок дека, постарите луѓе патуваат повеќе и на подалечни 

дестинации (непознат автор). Во последните 15 години овој вид е најчест облик кој се 

користи при сегментација на туристичкиот пазар, имено 53% од сите анализи кои се 

спроведени за сегментацијата на туристичкиот пазар се остваруваат со помош на овој 

критериум. Оваа сегментација се одвива низ четири основни чекори прикажани на слика. 

 

Слика бр. 7 - Чекори за сегментација на туристички пазар 

 

Чекор 1

• Избор на критериум за сегментација
• Пример: пол, возраст, земја на потекло

Чекор 2

• Групирање на туристите по сегменти

Чекор 3

• Определување на профилот на 
туристи

• Идентификување на основните 
карактеристики според кој се врши 

сегментацијата

Чекор 4

• Оценка на успешноста на сегментот
• Формулирање на маркетинг активности
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1. Првиот чекор се состои во избор на критериум за сегментација. 

На пример, Охрид како туристичка дестинација сака да привлече холандски туристи. 

Тоа значи дека, како критериум за сегментација, ќе се земе земјата на потекло, односно 

Холандија. 

2. Во вториот чекор се групираат туристите по сегменти 

Според наведениот пример, се групираат сите холандски туристи во еден сегмент, а 

останатите туристи од други земји во други сегменти. 

3. Третиот чекор е определување на профилот на сегментот 

Во овој чекор се идентификуваат основните карактеристики на избраниот сегмент, по 

кој тој се разликува од останатите сегменти, пример холандските туристи се платежно 

помоќни туристи. 

4. Последниот чекор е оценка на успешноста 

Проценката се состои во анализа на корисноста од извршената сегментација, односно 

дали холандските туристи одговараат како туристичка клиентела за Охрид, или дали 

сегментот е атрактивен за пазарот. Доколку сегментот се покаже како атрактивен, тогаш 

туристичката дестинација треба да продолжи да ги прилагодува своите услуги кон 

специфичните потреби на дадениот сегмент. 

Можеме да констатираме дека, сегментацијата на туристичкиот пазар е стратегија која 

ја користат носителите на туристичката понуда со цел да ја зајакнат конкурентската 

предност преку фокусирање кон една целна група, идентификување на карактеристиките 

на групата и формирање на специјализирана понуда, која ќе ги задоволи потребите на 

целната група. Со сегментација на пазарот може да се креира соодветна политика и да се 

преземат останатите мерки од доменот на промотивни активности, за да се развијат 

можностите на дадениот пазар. 

 

3.1.5 Туристички производ 

Производ е сето она што може да се понуди на пазарот и да предизвика внимание, 

кое ќе доведе до употреба или потрошувачка, со што ќе се задоволи некоја желба или 

потреба.
50

 Услугата пак, вклучува интеракција помеѓу давателите на услугите и 

                                                             
50 P. Kotler, Upravljanje marketingom 2, Zagreb, 1989, стр. 476 
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потрошувачите, што создава серија од контакти помеѓу двете страни. Од областа на 

туризмот, се издвојуваат туристички производ и туристичка услуга.  

Една од најчесто користените дефиниции за поимот туристички производ е дека, 

тој претставува збир на добра и услуги со кои во определен простор и определено време, 

се задоволува една или повеќе туристички потреби.
51

 

Туристичка услуга пак, претставува збир на услуги и добра (транспорт, 

сместување, исхрана), наменети за туристи. 

Имено, туристички производ е сето она што може да им се понуди на туристите, со 

кое се привлекува нивното внимание и со кое може да се задоволи одредена желба или 

потреба и да се создаде потрошувачка. Тој е составен од многубројни елементи, кој пред 

се ги опфаќаат сите фактори на туристичката дестинација, кои со својата атрактивна моќ 

ги привлекуваат туристите. Според некои автори, туристичкиот производ е специфичен 

дел од општествениот производ претставен како севкупност од разни вредности 

обединети и предложени на пазарот како една целина, со цел да се задоволат 

туристичките потреби со плаќање на една цена. Според авторот Крипендорф, 

туристичкиот производ е пакет од услуги, асортиман од материјални и нематеријални 

блага добиени со комбинација на резултатите од дејностите на различни претпријатија, 

кои што туристот ги прима како една целина. Основата на оваа дефиниција е самиот 

пакет од услуги, во кои што доминираат хотелските и ресторанските услуги, имајќи во 

предвид дека, при посета на одредена дестинација, туристите трошат околу 80% од своите 

средства на хотелските и ресторанските услуги.  

Содржината на туристичкиот производ, може да биде разновидна, но според голем 

број на автори, истата е поделена во четири основни групи.  

Група 1: Во првата група спаѓаат сите елементи преку кои туристичкиот производ 

се согледува од аспект на самиот турист. Во овие елементи спаѓаат атрактивните фактори 

на туристичката дестинација (природни и антропогени вредности), сообраќајните 

средства, објекти за сместување и исхрана и пошироко целото опкружување. 

Група 2: Станува збор за изедначување на туристичкиот производ со 

угостителскиот производ или паушалните аранжмани. Овде се јавува ставот дека, оној 

што го креира туристичкиот производ е носител на туристичката понуда, составена од три 

                                                             
51 З. Тунтев, Хотелски лексикон, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 2007, стр. 400 - 401 
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темелни збира на фактори, односно атрактивни, рецептивни и комуникативни. За да се 

формира туристичкиот производ, потребно е да учествува барем по еден претставник од 

елементите од трите споменати фактори како туристичка понуда.  

Група 3: Во оваа група преовладува ставот за групирање на факторите на понудата. 

Тие може да се групираат како фактори на изворна понуда (производни фактори, општи 

фактори на човековото постоење и однесување и општа инфраструктура) и фактори на 

изведена понуда (туристичката опременост).  

Група 4: Оваа група на ставови одредува два облици на туристичкиот производ, 

односно парцијален и интегриран. Од аспект на оваа теорија, угостителскиот производ 

може да се набљудува и како интегриран производ. На пример, угостителскиот производ 

набљудуван како целина е интегриран производ составен од повеќе елементи, кои сами по 

себе се интегрирани целини. Доколку угостителскиот производ е вграден во туристичкиот 

аранжман, тој е парцијален производ. Интегриран туристички производ, е производ кој 

содржи повеќе елементи, како хотел, превоз, излети итн. Сепак, крајниот облик на 

туристичкиот производ го оформува самиот потрошувач, според тоа, секој туристички 

производ е посебно искуство воден од актуелните желби, расположение, стандард, 

култура и сл., кои постојано влијаат врз менувањето и обликувањето на туристичките 

производи. Основни карактеристики на туристичкиот производ се: 

- Неопипливост 

- Неделивост 

- Непостојаност 

- Неможност за чување 

Неопипливоста на туристичкиот производ се согледува во тоа што, туристите 

немаат можност однапред да го перцепираат туристичкиот производ. Имено, тие не знааат 

што точно ќе им се понуди, затоа што туристичкиот производ не може да се понуди како 

мостра. Тој им се претставува на потенцијалните корисници единствено по пат на некаков 

вид на рекламен материјал, а реално ќе започне да се користи, откако ќе се посети местото 

каде што може да се реализира користењето на туристичката услуга. Овој производ за 

разлика од другите производи е неделив од својот извор. Тој, исто така не може да се 

складира и чува, за да биде употребуван подоцна, кога за него ќе има зголемена 

побарувачка или подобри пазарни услови. Побарувачката за угостителскиот производ е 
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променлива категорија и пред се зависи од приходите на потенцијалните побарувачи, 

цената по која што се нуди, влијанието на економските фактори, влијанието на рекламата 

и непредвидливи настани како политички кризи итн. Доколку туризмот и туристичкото 

патување го гледаме како производ, тогаш тој претставува еден комплексен прозвод кој се 

нуди во многу облици, кој се менува и обликува според потребите на туристичкиот пазар 

и туристичките потреби.   

Од наведеното можеме да заклучиме дека современите туристи кои се свесни за 

квалитетот на одредена дестинација, не бараат безличен и масовен асортиман, туку 

уникатна и еднинствена понуда. Во таа смисла, сите активности на модерната концепција 

на маркетингот, се насочени кон сегашните и идни потреби на туристичкиот пазар. 

Успешен прозивод е оној производ кој ветува успех, независно на кој простор делува. 

 

3.2 Видови на промотивни активности 

Основните видови на промотивниот микс во туризмот се: 

- Туристичка пропаганда 

- Односи со јавноста и публицитет 

- Унапредување на продажбата 

- Лична продажба и  

- Директен маркетинг 

Независно од обликот на комуникацијата, креирањето на промотивните активности 

во однос на промоција на одредена туристичка дестинација, а со самото тоа и на одреден 

туристички производ и услуга, подразбира одговор на следните прашања:  

1. Кон кого е насочена промотивната пораката? - Станува збор за дефинирање на 

целниот аудиториум, односно целниот пазар. За оваа цел, може да се користи 

сегментацијата на туристичкиот пазар, за да се определи кон кој сегмент ќе биде насочена 

пораката. 

2. Која е целта, односно што треба да се постигне ? Промотивните активности може да 

бидат креирани поради остварување на повеќе цели, како создавање имиџ на 

дестинацијата, позиционирање на дестинацијата на светскиот туристички пазар, 

создавање свесност кај луѓето за постоење на туристичката дестинацијата итн. 
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3. Што опфаќа промотивната порака? Ова прашање е насочено кон целосен и детален 

опис на дестинацијата и туристичкиот производ која се промовира. 

4. Зошто треба да се користи туристичкиот производ кој се промовира? Одговорот 

треба да содржи детален опис на сите предности кои ги нуди туристичкиот производ, 

односно туристичката дестинација. 

5. На кој начин може да се купи, односно да се користи туристичкиот производ?  

Станува збор за детален опис на локација на туристичката дестинација, како и начинот на 

сообраќајна поврзаност и достапност. 

6. Со кои содржини располага понудата? Имено, промотивната порака мора да ги 

опфати и угостителиските услуги, објектите за сместување и исхрана, можностите за 

капење, културно-историските споменици, содржините наменети за млади итн. 

Од сите наведени облици на промотивни активности во туризмот, ние ќе се 

задржиме на детален опис на туристичката пропаганда, како еден од најзначајните и 

најуспешните облици на промоција во туризмот.  

 

3.2.1 Туристичка пропаганда 

Природните убавини, културно-историските споменици, гастрономските 

специјалитети и реткости претставуваат невиден натпревар меѓу земјите во светот, помеѓу 

туроператорите и хотелиерите, кој ќе предизвика најголемо внимание и ќе успее да 

привлече туристи, а со самото тоа и прилив на средства кои би се слеале во државата. Во 

вакви услови за развој на туризмот, основно значење има туристичката пропаганда. 

Пропагандата се користи за ширење на различни видови на економски, политички,  

културни, идеолошки, хуманитарни, образовни, туристички и други идеи. Според тоа, 

пропагандата се користи и во економската и во неекономската сфера. Во тој контекст, 

постојат разни видови пропаганда, како економска пропаганда, туристичка пропаганда 

итн. Туризмот пак, претставува општествено-економска појава, па поради тоа може да се 

констатира дека, туристичката пропаганда ги содржи елементите од економската 

пропаганда, но е многу поопширна, поради тоа што освен економските елементи, таа ги 

опфаќа и неекономскте елементи. Се смета дека, доколку фокусот е насочен кон 

неекономските елементи на туристичката пропаганда, тогаш економските ефекти ќе бидат 

поголеми. Слично на ова, авторите од областа на туризмот ги делат и нејзините фунции, 
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на економски и неекономски, ставајќи ги во втор ред примарните функции кои во основа 

ја искажуваат суштината на туризмот како општествена појава. Поради тоа, доколку се 

игнорираат неекономските функции како здраствената, културната, образовната, се 

доведуваат во прашање, можните економски ефекти кои произлегуваат од развојот на 

туризмот во определена туристичка дестинација, па и на ниво на цела држава.  

Оттука, туристичката пропаганда опфаќа мошне обемна и сложена проблематика, 

така што во составот на средствата и мерките на деловната и туристичката политика, 

пропагандата претставува значаен инструмент. Во фокусот на својата акција и 

дејствување, предмет е самиот туристички простор, како и објектите во него, разните 

видови производи и услуги, кои се карактеристични за дестинацијата која се промовира. 

Овие елементи во туристичката пропаганда се користат за создавање мотив, кој ќе ги 

привлече туристите во туристичката дестинација. Туристичката пропаганда освен што ги 

користи елементите на економската пропаганда, таа се разликува по неколку круцијални 

моменти. Имено, кај туристичката пропаганда основна цел е зголемување на бројот на 

посетители, односно зголемување на туристичката потрошувачка. Во тој контекст, 

наместо движење на стоки и услуги, како основна цел на економската пропаганда, тука 

имаме движење на туристите како потрошувачи. Кај економската пропаганда, постои 

истовремено движење на пропагандната порака и одредени видови стоки и услуги, а кај 

туристичката пропаганда тие движења се во спротивни насоки, во една насока се движи 

пропагандната порака, а во другата туристичките потрошувачи. Според авторот Димитар 

Чулиќ, туристичката пропаганда е активност која со специфични методи и 

средства го привлекува вниманието на потенцијалните посетители, се со цел да 

предизвика желба и одлука за да посетат одреден крај или локалитет, односно да ја 

користат понудената туристичка услуга. 

Во праксата постојат повеќе начини со кои можат да се претстават содржините кои 

ги нуди туристичка дестинација. Еден начин секако е туристичката пропаганда, која има 

големо значење не само за развој на туризмот, туку и пошироко, за државата во целост. 

Туристичката пропаганда има поголем успех на полето на информирање на 

потенцијалните посетители, отколку на подрачјето на уверување нешто да направат. 

Според тоа, може да се констатира дека, туристичката пропаганда е најдобра форма за 

презентирање на туристичката понуда на туристичкиот пазар. Во современи услови во 



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  84 

туризмот преовладуваат економските цели пред еколошките, социолошките и другите 

фактори, па поради тоа, понатамошниот развој на туризмот во целост, како и неговите 

составни компоненти, мора да се разгледуваат во рамки на пазарот и економското 

однесување на сите учесници во него.  

 

3.2.2 Туристички апели 

Како што споменавме, основна карактеристика на туристичкиот производ и на 

туристичката услуга е нивната неопипливост. Тоа значи дека, туристичкиот пазар при 

промовирање на својот производ не може да ги изложи своите производи и услуги на 

пазарот. Поради оваа специфичност, која е единствена на овој пазар, се налага потребата 

да се изнајдат разновидни алтернативи за „вкусување“ на туристичкиот производ и услуга. 

Како резултат на тоа, се јавуваат апелите, кои се креирани на начин да поттикнат интерес 

и желба за користење на понудените производи и услуги. Самиот поим апел, укажува на 

повик, поттик за нешто. Креирањето на апелите е сложен  процес, па за таа цел мора добро 

да се истражат нагоните и мотивите, кои може да се јават кај идните потрошувачи, 

односно туристи и врз чија основа ќе се заснива самото креирање на туристичките апели. 

- Нагон е вродена состојба или инстинкт кај луѓето, несвесно да вршат определена 

активност, поради одржување и задржување на својот вид. Нагоните се тесно 

поврзани со мотивите, тие имаат меѓусебно и взаемно влијание.  

- Мотив е повод, поттик, причина за извршување на некоја активност.
52

 Мотивот е 

поттикнувачка сила, која предизвикува разновидна човекова активност, односно ја 

поттикнува активноста и управува со неа. 

- Мотивација на потрошувачите е нагонот за задоволување на физиолошките 

потреби со купување на производи и нивната потрошувачка.
53

  

Мотивите се земаат како појдовна точка за креирање на апелите, поради тоа ќе ги 

наведеме основните видови на мотиви: 

 Биолошки мотиви: мотив за самоодржување (храна и вода), сексуален мотив, 

мајчински мотив, мотив за активност, мотив за истражување и мотив за 

спознавање. 

                                                             
52 Дигитален речник на македонски јазик со правопис 
53 W. Harold,  Consumer Behavior, NTC Publishing Group, U.S., 1997 

http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4?where=undefined&position=undefined
http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA?where=undefined&position=undefined
http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0?where=undefined&position=undefined
http://www.makedonski.info/search/%D0%B7%D0%B0?where=undefined&position=undefined
http://www.makedonski.info/search/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5?where=undefined&position=undefined
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http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8#.D0.91.D0.B8.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.88.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B8_.D0.B8_.D0.BC.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.B8
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 Социјални мотиви: мотив за сигурност, мотив за друштвеност, мотив за 

емоционална приврзаност и мотив за агресивност.  

 Лични мотиви: мотив за самопотврдување и мотив за самоостварување 

 

3.2.2.1 Видови на туристички апели 

Бројот на апели кои се користат од страна на туристичкиот пазар е голем. Нивното 

креирање пред се произлегува од нагоните и мотивите на самите туристи, односно тие се 

основата за креирање на апелите во туризмот. Најчесто користени се апелите кои се 

засниваат на љубов, патувања, сознание, здравје, спорт, заштеда на пари, дружење итн. 
54

 

Ние ќе се задржиме на детално објаснување на некои од овие видови на апели.  

 Апел на дружење - Поимот дружење честопати може да се користи заедно со поимот 

заедница, преку кои се опишува состојба на имање нешто заедничко. Човекот по 

својата природа е суштество кое е склоно кон живеење во заедница и кон дружење. 

Имајќи го во предвид овој факт, може да се констатира дека, туризмот е еден од 

основните форми преку кои луѓето ја задоволуваат својата потреба за дружење. 

Поради тоа, туристичките апели кои се базираат на дружење како основна форма за 

привлекување на туристите или како дополнителен апел на некој друг, пред се треба да 

стават акцент на понуда која опфаѓа секакви форми на дружење и комуникација 

помеѓу туристите. Апелот на дружење може да биде наменет за три основни возрасни 

групи, за млади луѓе, фамилијарни луѓе и пензионери. 

 Апелот за спортска активност - Поимот активност може да се поистоветува со 

поимите дејствување или работа. Спортска активност пак е секоја активност со која се 

одржува физичката форма и води до задоволство и општа благосостојба. Иако 

туризмот не е спортска гранка, истиот опфаќа многу спортски активности (спортска 

рекреација, спортски манифестации и слично). Туризмот и спортот се меѓусебно 

поврзани феномени. Тој станува, не само содржина на престојот, туку често и главен 

мотив за патување кон одредена туристичка дестинација. Апелите кои се однесуваат 

на спортски активности се темелат пред се на мотивот за спорт и рекреакција. Тие се 

однесуваат на многу активности кои се дел од туризмот и од туристичката понуда како 

                                                             
54 Л. Симонческа, Промотивни активности во туризмот, Факултет за туризам и организациони науки - 

Охрид, 2005, стр. 120 - 122 
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планинарење, планински велосипедизам, параглајдерство, скијање итн. Освен овие 

видови во кои туристите се активно вклучени, апелите може да се однесуваат и на 

пасивно учество. При креирање на апелите за спортски активности, во фокусот треба 

да бидат алтернативните видови на туризам.  

 Апел на анимација - Современиот човек кој живее динамичен живот, при 

оставарување на својот туристички престој освен што сака да се одмори има потреба и 

да се рекреира. Поради тоа, на туристите треба да им се понуди богата туристичка 

понуда, која треба да го исполни слободното време на посетителите. При овој апел, 

фокусот треба да биде насочен кон активности и содржини кои треба да бидат 

поврзани со спорт и рекреација, култура и забава, излети и посети. Анимација 

претставува сплет на спортско-рекреативни, културно-забавни и излетнички содржини 

и активности, кои ги мотивираат посетителите активно да се вклучат во нив, за време 

на туристичкиот престој. Програмите за анимирање на посетителите, се делат според 

нивната содржина на спортско - рекреативни анимациски програми,  културно - 

забавни анимациски програми и анимациски програми за излети и посети.
55

 Голем број 

на водечки туроператори како TUI и Neckermann, во фокусот на својата понуда ја 

вметнуваат анимацијата како составен дел од истата.  

 Апел на штедење - Штедење значи чување на материјални добра или на пари, 

односно ограничено трошење на истите или чување на добрата од бескорисно или 

општествено трошење во однос на другите потреби. Апелите кои се однесуваат на 

штедење, треба да ја содржат пораката дека туристите со туристичкото патување ќе 

добијат повеќе отколку што ќе дадат или ќе потрошат. Најчесто станува збор за 

патувања кои се организираат за деца, млади и пензионери. 

 Апелот на хумор - Хумор како состојба е способноста на луѓето или на некој настан 

да предизвикаат чувство на забава и смеа кај другите луѓе. Апелот на хумор во себе 

треба да содржи порака која на духовит начин ќе ја промовира дестинацијата или 

одреден објект или настан на потенцијалните туристи. Со ведра порака, треба на 

потенцијалниот потрошувач да му се изнесат некои предности и специфичности на 

понудената услуга. Хуморот може успешно да послужи во пропагандата на 

                                                             
55 Б. Бунташески, Анимацијата во туристичката понуда, Институт за истражување на туризмот, Охрид, 2001, 

стр. 48 
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туристичката понуда, но во соодветна форма. Како што е потребен сериозен пристап 

кон изборот на пропагандното средство и медиум, така е потребен и сериозен пристап 

кон хуморот во туристичката пропагандата.  

 Апелот на лојалност - Лојалност претставува верност кон некого или кон нешто. 

Апелот од овој вид во туризмот има влијание врз создавање на постојани гости, 

посебно во областа на  хотелиерството. На гостите кои покажуваат лојалност, треба да 

им се пружат некои поволности, како пониски цени, испраќање на честитки за 

роденден итн, бидејќи овие луѓе обично се носители на понатамошни препораки за 

хотелот и воопшто за самата туристичка дестинација.  

 Апел на патриотско чувство - Апелот на патриотско чувство е тесно поврзан со 

апелот на лојалност, а тоа значи да се биде лојален кон сопствената земја и одморот да 

се остварува во рамките на својата земја. При промовирање на сопстеваната држава, 

апелот на патриотско чувство има големо влијание.  

 Апелот на љубов - Љубовта како поим може да се дефинира на повеќе начини. Таа 

може да се толкува како длабока емотивна наклонетост и силни чувства кон некого, 

како самопожтрвуваност и искрена приврзаност кон некого, како постојана трајна 

наклонетост кон некого или како врска помеѓу две особи. Љубовта како внатрешно 

чувство на човекот може да се однесува на љубов спрема спротивен пол (помеѓу маж и 

жена), љубов спрема семејството, (децата, роднини и блиски), љубов спрема ист пол 

(хомосексуалци). Љубовта може да заземе и поапстрактни форми како љубов спрема 

природата, љубов спрема култура и уметноста итн. Туризмот проникнува во двете 

основни поделби, како љубов кон личност и љубов кон некоја појава. Туризмот e 

патување преку кое туристите стекнуваат нови пријателства, нови познанства, 

запознавање на нови култури и народи. Често пати се органзиираат и патувања за 

брачни парови или некаков вид на прослави, семејни одмори итн. Понудата за љубов 

кон природата пред се треба да опфати низа на елементи како прекрасни пејзажи, 

флора и фауна. Во овој вид на апел интересно е да се спомене и за љубовта спрема 

домашните миленици. Постојат голем број на хотели кои дозволуваат престој и на 

милениците на туристите. Во склоп на оваа понуда треба да се истакнат и патувањата 

за „самците“, каде туристите патуваат со цел да ја најдат љубовта на својот живот.   



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  88 

 Апел на среќа - Апелот на среќа може да се користи како составен дел на апелот за 

љубов, бидејќи среќата и љубовта се меѓусебно поврзани. Среќата e чувство кое 

овозможува човекот да се чувствува пријатно и убаво. Човекот може да биде среќен 

поради безбројни причини, меѓу кои спаѓа и туристичкото патување. При користење 

на овој апел, треба да се користат, слики, текстови, презентации од места кои ќе 

предизвикаат среќа кај потенцијалните туристи. 

 Апел на сознание - Апелот на сознание е еден од најчестите мотиви за туристичкото 

патување. Човекот по својата природа е суштество кое што има потреба за 

истражување и спознавање на нови нешта, па така луѓето најчесто патуваат на 

различни дестинации поради нивната потреба за осознавање на нова култура, 

традиција, историја, природа итн. Со овој вид на апел, најчесто се привлекуваат нови 

посетители. Во склоп на овие апели спаѓа и понудата за студиски патувања, научни 

собири, научно-истражувачки патувања итн.  

 Апел на апетит - Апетит е желба за јадење, па оттука тој е многу значаен во 

угостителството. Преку овој апел, главно се истакнуваат традиционални јадења и 

специјалитети, како и специјални пијалоци кои се караткертистични за одреден крај.  

 Апел на здравје - Овој апел има големо влијание врз луѓето, бидејќи здравјето на 

човекот му е најважно. Според Светската здравствена организација, здравјето е еден 

вид на состојба, која опфаќа целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а 

не преставува само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Поради тоа, при 

креирање на овој апел, не треба да се истакнуваат болестите и недостатоците, туку 

физичката, психичката или социјалната благосостојба која човекот може да ја добие со 

посета на местото кое се промовира. Здравстевниот туризам е во подем во многу места 

ширум светот па така и во нашата земја. Меѓу природните ресурси со изразита 

погодност во оваа насока во Република Македонија се термоминералните води. На 

територијата на нашата земја се појавуваат 65 термоминерални извори, меѓу кои осум 

се природни лекувалишта.
56

 Овие апели освен што помагаат да се развие туризмот, тие 

исто така помагаат и при продолжување на туристичката сезона.  

 Апелот на убавина - Апелот на убавина е многу сличен со апелот на здравје. Впрочем 

здравјето влијае врз убавината. Во овој апел се истакнуваат разни третмани за 

                                                             
56 А. Стојмилов, Туристичка георграфија, 2006 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
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слабеење, сауни, салони за масажа, фризерски салони, козметички салони, маникири, 

педикири, итн. Апелот на убавина е често поврзуван и со Wellness, односно спа 

туризмот. Wellness, генерално се користи за да означи рамнотежа на умот, телото и 

духот, што резултира со чувство на благосостојба. Wellness (спа) туризам подразбира 

многу поразвиена здравствена и туристичка понуда која пред се го таргетира се 

почестиот проблем на модерниот човек, а тоа е стресотот, но ја потенцира и 

природната потреба на човекот за релаксација. 

 

3.2.3 Средства и медиуми на туристичка пропаганда 

Oсновни носители на пропагандата, односно на промотивната порака се средствата 

за маркетинг комуницирање, па оттука овие средства се користат и за остварување на 

туристичката пропаганда. Средствата на туристичката пропаганда се преносници на 

пропагандната порака до потенцијалните туристи, кои со своите форми и содржини 

делуваат врз свеста на потенцијалните потрошувачи за преземање на активност, односно 

за користење на туристичката услуга.
57

  

Медиумите се посредници, кои во различни облици ја пренесуваат пропагандната 

порака од самиот испраќач до целниот сегмент, односно потрошувачите или пошироката 

јавност, во зависност од тоа за кого е наменета пораката. Медиумите на туристичка 

пропаганда се сите носители на туристичката пропаганда, кои на различни начини ја 

пренесуваат пораката до јавноста.  

За да се направи најоптимален избор на средства и медиуми, потребно е да се спроведе 

анализа на пазарот, анализа на целниот сегмент, за да се одбере оној медиум или она 

средство кое најмногу ќе соодветствува и да се креира порака која на најадекватен начин 

ќе ја пренесе вистинската слика за туристичката дестинација. 

 

3.2.3.1 Средства на туристичка пропаганда 

Во литературата, средствата може да се класифицираат на најразлични начини, но 

најчесто прифатена поделба на средстватата на туристичка пропаганда се: 

                                                             
57 Л. Симонческа, Промотивни активности во туризмот, Факултет за туризам и организациони науки - 

Охрид, 2005, стр. 123 
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1. Огласни средства 

2. Графички средства 

3. Репрезентативни средства  

4. Проекциони средства 

5. Надворешни средства, 

6. Средства за медиумски презентации 

1. Огласни срества се таков вид на текстови кои имаат за цел да ги информираат и 

воедно да ги забавауваат потенцијалните потрошувачи, односно туристи. Овој вид 

на пропаганда има големо влијание во областа на туризмот, бидејќи преку овој вид 

на текстови, може на креативен и единствен начин да се претстават дестинациите, 

објектите или манифестациите кои се промовираат. Во огласните средства спаѓаат 

разновидни текстови како што се огласите и репортажите. 

- Во првата група, односно во огласни средтсва спаѓа најстарото и наједноставното 

средство за комуницирање, а тоа е огласот. Основна задача на огласот е да го 

информира идниот потрошувач, за постоењето на производот или услугата на кои 

се однесува самиот оглас, со цел да го побуди интересот кај потенцијалните 

потрошувачи за купување на дадениот производ, или користење на дадената 

услуга. Клучно од кое зависи и успехот на огласот е начинот на кој огласот ќе биде 

составен, како положбата кој тој ќе ја има во весник или списание. За успешно 

пренесување на пораката, која е и основната цел на огласот е да се внимава на 

начинот на составување на неговите основни елементи. Насловот на огласот треба 

да содржи скриени психолошки потреби, кој ќе го привлечат вниманието кај 

потенцијалните туристи. Текстот треба да соодветсвува со насловот и да има богата 

содржина која има доволно аргументи за да го задржи вниманието на читателот и 

побуди инетрес за користење на производот или услугата. За поефикасно 

пренесување на пораката, многу огласи користат фотографии, затоа што се смета 

дека наједноставен начин да се привлече вниманието на читателите е доколку се 

користи илустрација.  

- Во групата на огласни средства се вбројува и репортажата. Репортажата е 

средство кое на новинарски начин ги прикажува туристичките места, дестинации, 

локали, објекти, искуства од престој на информативен и забавен начин. 
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Содржината треба да биде лесна за читање, забавна и богата со слики и фотографии 

од местото за кое се пишува. Со репортажите може да се промовира една 

туристичка дестинација или да се промовира земјата во целин,а користејќи серија 

од репортажи. Репортажите имаат големо влијание врз промоција на одредена 

туристичка дестинација. 

2. Графички пропагандни средства. Самиот термин укажува на користење на 

графички техники како печатени, фотографски техники или цртежи. Нивната 

караткетиристика е да влијаат самостојно без да користат некаков вид на посредник 

во комуникацијата. Тие спаѓаат во визуелните средства на комуникација, а тоа 

значи дека делуваат врз потрошувачите преку текст и слика. Во овој вид на 

средства спаѓаат: каталози, проспекти, леток, брошури, туристички водичи, 

разгледници и туристички карти. 

- Каталогот е еден вид на информатор кој дава детален преглед на целокупната 

програма и понуда. Каталогот ја игра улогата на заменик на личниот продавач. 

Каталозите содржат многу информации за производите и услугите. Каталогот го 

промовира имиџот на компанијата и според тоа, тој треба да биде со богата 

содржина која ќе изобилува со креативни, естетски и уметнички презентации на 

асортиманот. Постојат три вида на каталози и тоа трговски, индустриски и 

туристички каталози.  

- Туристичките каталози во туристичката пропаганда, ја опфаќаат целокупната 

понуда, односно целата програма за престој, детален опис на објектите за 

сместување, цена итн. Целосната изработка на каталогот како и неговата 

дистрибуција е сложен и скап процес, чија реализација е координирана од 

специјалисти и стручни тимови кој се однесува на распоредот на сликите, начинот 

на пишување и објавување на понудата. Квалитетот на изработката треба да биде 

на високо ниво. Од областа на туристичките каталози, меѓу најдобрите се 

вбројуваат каталозите на TUI и Neckermann. 

- Проспектот може да биде почеток за изработка на каталог, но за разлика од 

каталогот тој соджи најосновни информации за туристичката дестинација или 

земјата која се промовира. Тој се изработува во стандарден формат, на скапа 

хартија и во повеќе бојна техника слична на онаа за изработка на каталози. 
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Карактеристично за проспектот се сликите, додека пак текстот има второстепено 

значење. Неговото значење во областа на промовирање во туризмот е голема пред 

се поради тоа што, преставува адекватен начин за промовирање на туристичката 

понуда. 

- Летокот спаѓа во групата на проспекти. Тој е со мал формат (А - пет), печатен на 

поефтина хартија, може да биде еднобоен или печатен во различни бои, на една 

или две страни. Летокот е едноставен за подготовка и има релативно ниски 

трошоци за дистрибуција, а негова основна цел е да ги потсети потрошувачите за 

одредена пазарна ситуација како распродажба, нова услуга, нов производ, 

иновација, саеми, спортски, културни и други манифестации. Тој може да се 

дистрибуира на различни начини и тоа да се врачи на потенцијалните туристити на 

фреквентни места, со поставување на одредени пунктови, со фрлање на голем број 

на летоци од авион или возила, доставување на домашна адреса, вметнување во 

весници, списанија, каталози, поштенски сандачиња, поставување на бироа во 

туристички агенции, рецепции во хотели и слично.  

- Брошурите се средства кои преку текстуално илустративен начин, ги прикажуваат 

карактеристиките на производите или услугите кои се промовираат. При изработка 

на брошурите посебно внимание се обрнува на начинот на составување на 

содржината, односно на текстот кој треба да биде стручен и детално да ги 

разработи туристичките места и вредности. Во последно време големо значење 

добиваат е-брошурите, кои на електронски начин се пренесуваат до потенцијалните 

туристи.  

- Туристички водачи како средство за промовирање се користи само во областа на 

туризмот. Првиот пишуван туристички водич се појавува од страна на германскиот 

издавач Карл Лудвиг Јоханес Бедекер кој во 1827 ги поставил стандардите за 

пишување на туристички водичи. Една година подоцна, тој го објавил водичот кој 

го нарекол „водич за патници“ (Handbuch für Schnellreisende). Денес туристичките 

водичи имаат голема примена во областа на туризмот. 

- Во рамките на директни пропагандни средства спаѓаат и разгледниците, кои 

содржат слика од туристичкото место, објект или настан. Тие се користат за 
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допишување на луѓето, но претставуваат одличен начин за промоција на дадената 

туристичка дестинација.  

- Туристичките карти се слични со географските карти, но основната разлика е тоа 

што во нив на ликовно илустративен начин се објаснети туристичките содржини и 

нивната разместеност. 

3. Во репрезентативни средства се вбројуваат сите оние средства кои туристичката 

агенција, објектите за сместување, дестинацијата и компанијата ги изработува и 

користи за репрезентација, унапредување на продажба или обележување на јубилеи 

или значајни настани. Тие се нарекуваат и сувенирски средства, кои може да се 

добијат како поклон или да се купат на туристичкиот пазар. Најчесто користени 

репрезентативни средства се календари, нотеси, честитки, привезоци и други 

промотивни поклони, кои треба на некој начин да потсетуваат на нешто 

карактеристично за туристичкото место и препорачливо е да го пишува името на 

земјата каде е изработено. 

4. Проекционите средства се применуваат кога доминира илустрацијата, а текстот е 

сведен на минимум. Најчесто користени проекциони средства се пропагадниот 

филм, дијапозитивот и дијафилмот. 

- Пропагандниот филм е често користен облик, затоа што влијае врз 

потрошувачите на повеќе начини. Тој ги информира и забавува и воедно успева да 

им го привлече вниманието, а сетоа тоа придонесува потрошувачите да стекнат 

добро мислење за производите и услугите. Најчесто пропагандните филмови траат 

од пет до петнаесет минути. Пропагандните филмови се класифицираат на 

различни начини. Според најопштата класификација пропагандните филмови се 

делат на документарни, научни и забавни. Од аспект на промоцијата најприфатлива 

поделба е онаа според која пропагандните филмови се делат на институционални и 

комерцијални.  

- Дијафилмот претставува низа од дијапозитиви пренесени на филмска лента со чие 

движење се добива впечаток дека ликовите се движат, а тоа движење е поткрепено 

со синхронизирана музика без текст. 

- Дијапозитивот е проекционо средство, кое служи за промовирање на производи 

за широка потрошувачка, угостителство и туризам и средство кое истовремено 
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претставува најефтин облик на комуницирање, бидејќи е доста сличен со 

фотографијата и се нарекува уште и телоп. Дијапозитивите се прават така што се 

акцентираат производите и услугите, а значењето на текстот и илустрациите е 

многу мало. Има повеќе начини за пренос на дијапозитивот и тоа преку телевизија, 

дија проектор, во кинотеки, на саеми, во различни отворени и затворени простории 

и слично.  

5. Надворешни средства се оние средства кои се поставуваат на видливи места на 

отворен простор и кои служат за рекламирање на самата компанија или некој 

нејзин производ или услуга, а се користат најчесто за потсетување на 

потрошувачите за постоењето на компанијата и нејзините производи и услуги. Во 

овие средства се вбројуваат плакатите, пропагандните паноа, релјефните и 

светлечките натписи, промотивните балони, фигури, транспаренти, огласни 

столбови, огласни табли, пораки на транспотрни средства и амбалажа, светлосни 

реклами излози и друго. Истите може да се користат и во областа на туризмот, од 

страна на носителите на понудата, како хотели, туристички агенции кои преку 

некој облик ги промовираат услугите кои ги нудат.  

- Плакатот претставува надворешен оглас кој се користи најчесто за производи за 

широка потрошувачка, промоција на туризмот, различни културни, спортски 

манифестации, општи известувања и слично. Колкаво ќе биде влијанието на 

плакатот зависи од локацијата, структурата на минувачите, близината на 

продажните места и слично. Плакатот треба да претставува една заокружена 

композиција која изобилува со естетски компоненти, а чиј текст е краток, читлив, 

со јаки бои, кратки зборови, големи илустрации и едноставна позадина која 

допридонесува за силна идентификација на производот или услугата која е цел на 

промоција на самиот плакат.  

- Пропагандните паноа се користат за промовирање на производи или услуги на 

јавни места, превозни средства, објекти, а кои имаат улога да привлекуваат 

внимание, да промовираат и да потсетуваат на можноста за купување на 

производите и услугите кои ги промовираат самите паноа. Големиот формат и 

доброто позиционирање на пропагандните паноа придонесуваат за поголема 

видливост на самите паноа, а со тоа се олеснува и самата комуникација со 
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потрошувачите. Во денешно време паноата се заменети со билборди кои 

претставуваат големи паноа, мегапаноа со мегаплакати кои ја играат улогата на 

преносни медиуми.  

6. Во средства за медиумски презентации се вбројуваат саемите, изложбите и 

излозите 

- Саем е еден вид на голема изложба, која за прв пат е организирана во средината на  

XIX век. Во денешно време, тоа се големи настани кои имаат големо економско и 

културно влијание. Саемите пред се сè поврзуваат со економската пропаганда, 

бидејќи имаат големо економско и пропагандно влијание. Постојат различни 

видови на саеми, меѓу кои спаѓа и саем за туризам.  

- Саемите за туризам се одлична можност за сите носители на туристичката 

понуда да ги претстават своите услуги на едно место, каде постои голема 

фрекфенција на луѓе. На саемите постојат големи штандови или пунктови каде 

потенцијалните туристи можат да добијат голем промотивен материјал и да се 

информираат за туристичките места и објекти. Саемите се преполни со промотивни 

материјали, каталози, брошури, туристички карти и предмети, како народни носии, 

музички инструменти и сл.  

- Излозите може да претставуваат средство за туристичка пропаганда, доколку 

истите се наоѓаат на фрекфентни места и се посебно аранжирани за да ја пренесат 

туристичката пропагандна порака. Денес туристичките агнеции посветуваат големо 

внимание на уредување, декорирање и аранжирање на излозите, со цел да 

привлечат поголем број на туристи. 

  

3.2.3.2 Медиуми на туристичка пропаганда 

Изборот на медиуми е креативен процес, кој бара голема подготвеност и стручност. 

Воглавно во рамките на медиуми спаѓаат медиумите за пренос на говорни пораки 

(радио и телевизија) и медиуми за пренос на пораки по електронски пат. Оттука и 

медиумите кои се користат при туристичката пропаганда може да се класифицираат на ист 

начин.  

- Радиото е електронски медиум за пренос на говорни пораки, кој е еден од 

најбрзиот и најефикасниот начин на пренесување на некаков вид на порака, имајќи 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ги во предвид просторната и временската дисперзија. Радиото со својата моќ може 

да влијае врз изборот на потрошувачите и притоа да претставува важен дел од 

животот на поединецот. Радиото им овозможува на носителите на туристичката 

понуда, како на туристичките агенции, хотелите и други угостителски објекти, да 

ги информираат потенцијалните туристи, за својата понуда и со тоа овозможуваат 

промоција на туристичката дестинација или земја.  

- Теливизијата е универзален медиум кој има способност да ја подигне свеста кај 

потрошувачите за производот или услугата, во конректниов случај за туристичката 

дестинација и овозможува демострација на користење на производот или услугата, 

односно на туристичкиот производ, која е негова главна карактеристика. 

Телевизијата е еден од најуспешните алатки во доменот на промоција на одредена 

туристичка дестинација.  

- Интернетот е електронски медиум, кој се користи за масовно комуницирање при 

што пораката се пренесува до голем број на приматели, кои се физички и 

територијално сместени на различни локации ширум светот. Развојот на 

современата информациона технологија во голема мера ја интензивира употребата 

на интернетот, кој денес претставува современ медиум кој ги поврзува компаниите 

и потрошувачите на интерактивен начин, со што овозможува двонасочен проток на 

информации. Интернетот како средтсво за промоција на туризмот е водечки извор 

на информации, особено значаен во време на зголемена конкуренција на 

туристичкиот пазар. 

- Социјалните мрежи се платформа, која се фокусира на градење социјални односи 

помеѓу луѓето кои имаат слични интереси,  ставови или активности. Социјалното 

дружење зема свој замав и денес голем дел од популацијата е корисник на некоја 

социјална мрежа. Овие мрежи сѐ  повеќе се применуваат и во туристички цели, па 

сѐ  почесто се користат за споделување туристички информации и искуства од 

патувањето. На овој начин социјалните мрежи како Facebook или Twitter, може да 

се искористат како доста актуелна алатка за промоција на туризмот во одредена 

туристичка дестинација. 
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IV ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

Кога се говори за природа во една туристичка дестинација, истата може да се 

согледа во два правци и тоа како природа и природни убавини на една туристичка 

дестинација и како збир на сите природни убавини, кои го создаваат карактерот и духот во 

тоа подрачје.
58

 Во таа смисла, Охридски регион е дестинација во која, флората, фауната, 

релјефот, климатските, хидрографските и други нејзинити природни карактеристики, 

даваат приказ на целокупниот карактер и се основните обележја кои го создаваат 

идентитетот на овој регион. Тоа е регион во кој земјите, континентите и културите се 

среќаваат, се спојуваат и го создаваат нејзиниот основен белег, а тоа е хармонизација во 

секоја смисла, хармонија помеѓу природата и хармонија помеѓу културата и традицијата. 

Основниот белег на оваа дестинација е Охридското Езеро, кое се карактеризира со својата 

уникатна природа, градот Охрид со својата уникатна културно-историска одлика, како и 

природните убавини на Националниот парк Галичица. Пропорционалноста на сите овие 

природни убавини, елегантните врвови кои се протегаат околу езерото, рамниците, висо-

рамнините, бистрите води на изворите и езерото и културните убавини, нудат естестка 

пријатност која тешко може да се објасни. За да може овој регион да се развие во 

атрактивна и конкурентна туристичка дестинација, освен убавините кои ги оставила 

природата и човековата рака, потребно е да се преземат низа на активности, односно да се 

истражат сите нејзини поединечни природни и антропогени ресурси кои ја прават 

единствена и уникатна и различна од другите дестинации и да се понуди таков склоп на 

туристички производ, кој ќе соодветствува со потребите на денешните модерни туристи. 

Неопходен дел во развој на овој регион во афирмирана туристичка дестинација е 

промоцијата, која овозможува дестинацијата да настапи на меѓународниот туристички 

пазар. Според направените изтражувања, новите светски туристички трендови се поврзани 

со раст на туристички профили кои бараат нови, непознати, далечни и атрактивни 

дестинации, кои се зачувани, незагадени, безбедни, креативни и богати со култура и 

традиција, а токму тоа го нуди Охридскиот регион. Поради тоа, во наредните делови 

подетално ќе ги истражиме најважните делови во овој регион, кои се основа за развој на 

                                                             
58 Ф. Мухиќ, Македонија Копчата на светот, Скопје, 1994, стр. 44 
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туризмот, како и начините за промоција на Охридски регион како атрактивна туристичка 

дестинација. 

1. Профил на Југозападен регион - основни карактеристики 

Според Државниот завoд за статистика, Република Македонија е поделена на осум 

региони, кои служат за економски, статистички и административни цели. Регионите 

според оваа поделба се делат на Скопски, Североисточен, Источен, Југоисточен, 

Вардарски, Полошки, Југозападен и Пелагониски регион.
59

 Охридскиот регион според 

својата местоположба припаѓа на Југозападен регион.  

Југозападниот регион се наоѓа на крајниот југозападен дел на Република 

Македонија и опфаќа територијата од 3.340 км², со вкупно 286 населени места, во кои 

живеат вкупно 222.064 жители. Регионот зафаќа 13.4% од вкупната површина на држвата. 

Во овој регион живее 10,83 посто од вкупната популација во Македонија. Во регионот се 

забележува голема меѓуопштинска разлика по населени места, односно најголем број на 

жители се забележува во градовите Охрид, Струга и Кичево, каде живеат 79,19 посто од 

вкупното население во регионот.
60

 Во рамките на Југозападниот регион се наоѓаат девет 

општини прикажани на следната табела:
61

 

Табела бр. 2 - Општини во Југозападен регион 

Општина Површина Бр. на 

жители 

Број на 

населени 

места 

Грб на 

општина 

Главни приоритети 

Вевчани 35 км² 2.433 1 

 

Развој на туризам 

Развој на земјоделство  

Заштита на животна 

средина 

Дебар 145.67 км² 19.542 18 

 

Развој на туризам 

Колекторски системи 

Пречистителна станица 

Дебарца 425.39 км² 5.507 30 

 

Развој на локална и патна 

инфраструктура 

Развој на органско 

производство 

                                                             
59 Државен завод за статистика, Регионите во Република Макеоднија, 2014 
60 Центар за развој на Југозападен плански регион, Програма за развој на Југозападниот плански регион 

2010-2015, 2010 
61 Ибид 
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Охрид 389.93 км² 55.749 29 

 

Развој на туризам 

Брендирање на Охрид како 

туристичка дестинација 

Изградба и реконструкција 

на патна инфраструктура 

Кичево 49.14 км² 56.739 7 

 

Реконструкција на патишта 

Уредување на градот 

Македонски 

Брод 
888.97 км² 7.141 51 

 

Развој на туризам 

Развој на древна индустрија 

Производство на здрава 

храна 

Развој на инфраструктура 

Пласница 54.44 км² 4.545 4 

 

Развој на економија 

Помош за малите 

претпријатија 

Струга 483 км² 63.376 51 

 

Развој на туризам 

Изградба на брегот на 

езерото 

Модернизација 

Центар 

Жупа 

107.21 км² 6.519 23 

 

Промоција на општината 

како дестинација за туризам 

Водни ресурси 

Развој на сточарство 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Макеоднија 2014 

Релјефот на Југозападниот регион е планински и котлински. Тоа значи дека, 

преовладуваат високи планини, чија надморска височина преминува и над 2000 метри. Во 

регионот најголема е Охридско-струшката котлина, која е сместена помеѓу планините 

Јабланица и Галичица и дел на Охридското Езеро. Регионот изобилува со природни, 

вештачки и глацијални езера и е еден од најпошумените региони во Република 

Македонија. Во рамките на овој регион се сливните подрачја на реките Треска и Црн 

Дрим, како и Охридското Езеро. Овие природно-географски карактеристики и благата 

клима во регионот, создаваат одлични можности за развој на туризмот. За развој на овој 

регион, најголемо значење има туризмот, а најголема улога за развој на истиот имаат 

природните карактеристики на Охридското Езеро, културно-историските вредности на 

Охридскиот регион, кои се заштитени од страна на УНЕСКО. Голем потенцијал за развој 
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на туризмот нуди и Националниот парк Галичица, кој со своите природни богатства, има 

потенцијал за развој на разни видови на туризам, кои и се цел на нашето истражување. 

Југозападниот регион своите перспективи за понатамошен развој ги гледа во 

унапредување на развојот на туризмот и развивање на алтернативни форми, како што се 

зимски, здравствен, верски, манифестациски, конгресен и други форми на туризам. 

Имајќи го во предвид фактот дека, целиот регион не е загаден, постои голем потенцијал за 

производство на органска храна и промоција на регионот како „зелена дестинација“. Во 

рамките на Југозападниот регион како што споменавме, се наоѓа и Охридското подрачје, 

кое има најголем капацитет да прерасне во атрактивна и конкурентна туристичка 

дестинација не само на Балканот, туку и ширум светот.  

Туризмот е значајна гранка во регионот, а за тоа говори и фактот дека од вкупниот 

број на соби на ниво на целата држава, кој изнесува 26.503, 16.400 или 61,87% се наоѓаат 

на територијата на овој регион. Најголемиот дел од нив, се во двата најзначајни 

туристички центри во државата, а тоа се Охрид и Струга, кои се простираат на брегот на 

Охридското Езеро. Од вкупниот број посетители, кои на годишно ниво доаѓаат во 

Македонија, 46,6% престојуваат во населените места во Југозападниот регион. 

Просечниот број на ноќевања кои годишно се остваруваат во регионот, во просек изнесува 

околу 1.300.000 ноќевања на домашни и странски туристи, односно 65% од вкупно 

остварените ноќевања на ниво на земјата. 

 

1.1 Природно географски одлики на Охридски регион и Охридско Езеро 

Охридското подрачје се наоѓа на крајниот југозападен дел на Република 

Македонија. Ова подрачје целосно не и припаѓа само на Република Македонија, бидејќи 

јужниот и до некаде и југозападниот дел и припаѓаат на соседна Република Албанија. 

Поради својата географска положба, овој регион имал и сеуште има низа на предности во 

однос на другите региони, пред се поради природната затвореност на регионот. Овој 

регион од сите страни е затворен со високи планини и тоа на запад со планината 

Јабланица и Беличка Планина, на исток регионот е опкружен со планината Галичица, 

Петрино, Плаќеста Планина и Илинска Планина. На север пак, се протегаат Караорман и 

Стогово, кои претставуваат една геоморфолошка целина. На југ повторно се испречуваат 

стрмните страни на планината Галичица. 
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Охридското подрачје се наоѓа во Охридско-струшката котлина, која во најголем 

дел му припаѓа на Охридското Езеро. Охридско-струшката котлина со гребенот Копарник, 

е поделен на два дела, на Струшко Поле и на Охридско Поле. Оваа котлина зафаќа вкупна 

површина од 1.318 км
2
. Охридската котлина претставува типичен карстен басен. Имено, 

Охридското Езеро се храни со вода од Преспанското Езеро, преку подземни канали и 

пукнатини во карстифицираната Галичица, од врутокот Острово кај Свети Наум, од 

изворите кај селото Тушемиште во соседна Република Албанија, Билјанините Извори на 

исток и други речни текови.
62

 

Охридското Езеро се наоѓа во централниот и јужниот дел на охридско-струшката 

котлина. Како воден објект, тој зафаќа површина од 348 км
2
, од кој на Република 

Македонија и припаѓаат 229,9 км
2
, a на Република Албанијa 118,9 км

2
. По потекло ова 

езеро е тектонско езеро кое лежи на надоморска висина од 695 метри. Тоа има 

елипсовидна форма со должина во правец север-југ од 30,5 км, ширина во правец исток-

запад 14,5 км, а неговата крајбрежна линија изнесува 86 км. Неговата измерена средна 

длабочина изнесува 151 метар, а неговата најголема длабочина е 287 метри со што, 

Охридското Езеро е најдлабокото езеро на Балканскиот Полуостров или седмо меѓу 

езерата во Европа. Староста на ова езеро е основната причина за составот и еволуацијата 

на богатиот жив свет во езерото. Одредени автори сметаат дека Охридската котлина 

настанала пред периодот на ледена доба, односно пред крајот на терцијарната епоха. Како 

поголемиот број на езера во поблиските региони, така и ова настанало поради тектонските 

движења во земјината кора, а котлината пак настанала со спуштање на земјиштето. 

Според истражувањата кои се направени, не може со прецизност да се определи, но 

сигурно е дека тоа води потекло уште пред појавата на човекот на Земјата и затоа ова 

езеро спаѓа помеѓу најстарите езера во Европа. 
63

 

Поради географската ширина на Охридскиот регион (41˚ сев. ширина) и близината 

на Јадранското Море (11 км во права линија), овој регион треба да има средоземноморска 

клима. Меѓутоа, поради заграденоста со високите планини и големата надморска висина 

која оневозможува да се почувствува влијанието на Јадранското Море, во овој регион 

преовладува модифицирана средоземноморска клима - умерено континентална. Освен 

                                                             
62 А. Стојановски, Охрид и Охридско низ историјата, прва книга, Институт за национална историја, Скопје 

1985, стр. 11 - 13 
63 Ибид, стр. 33 - 37 
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овие влијанија, голема улога врз климата има и водниот басен на Охридското Езерто. 

Просечните годишни температури во Охрид изнесуваат 11,6˚C. Зимите во овој регион се 

благи, имено просечните зимски температури се движат околу 2,7˚C, што пак е одлика на 

средоземноморската клима. Ова пред се произлегува од влијанието на езерскиот басен, кој 

преку лето ја акумулира топлината, а во зимскиот период ја испушта и притоа го загрева 

околниот воздух. Карактеристично е тоа што на секој сто метри висина, температурата на 

воздухот паѓа во просек за 0,5˚C. Таа е најмала во месец јануари (0,4˚C), а најголема во 

месец јули (0,7˚C). Големо влијание врз разликите помеѓу летните и зимските, дневните и 

ноќните температури имаат водните маси на езерото. Езерото исто така влијае врз 

намалување на апсолутните максимални температури, што укажува отсуство на големи 

жештини, што го прави Охрид пријатно место за развој на туризмот.  

Во текот на годината, Охрид има многу светлина и мошне мала облачност. 

Траењето на годишната инсолација изнесува околу 2.300 часови. Тоа влијае врз 

квалитетот на овошките и исто така овозможува и примена на хелиотерапија кај лицата 

кои престојуваат покрај езерото. Просечното количество на врнежи е значително поголем 

од некои други котлини во Македонија. Количеството на врнежи е нерамномерно 

расподелено во текот на годината. Околу една третина од врнежите паѓа во зимскиот 

период, но и есенскиот период е богат со врнежи. Преку летото, посебно во Охрид, паѓа 

многу мала количина на врнежи. Во Охрид, градот и снегот се ретка појава. Во овој 

регион дуваат ветрови од различни насоки со различна сила и честина. Северниот ветер 

дува од север и продира по долината на Црн Дрим. По долината на реката Сатеска, 

продира североисточниот ветер кој е мошне студен и предизвикува ниски температури 

како во Охрид така и во Струга. Во спротивна насока дува и јужниот ветер, односно од југ 

кон север. Тој може да крене високи бранови и на тој начин ја покрева јагулата и тогаш 

таа се лови во големи количини. Освен овие ветрови постои појава уште на низа слаби 

локални ветрови кои може да се поделат во две групи и тоа на летни и зимски ветрови. 

Охридскиот регион изобилува со мошне интересна природна убавина. Убавините 

кои ги нуди природата во овие краишта се привлечни како за домашните, така и за 

странските туристи. Она што е потребно е да се најде начин како да се развие регионот во 

светски позната туристичка дестинација и како да се промовира овој потенцијал, со што ќе 

се создадат услови за задржување на постоечките и привлекување на нови посетители.  
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2. Концепција за развој на Охридски регион во атрактивна туристичка 

дестинација 

Развојот на туризмот во околните земји во последните години создава потреба да се 

дефинира Охридскиот регион, како атрактивна туристичка дестинација и притоа да се 

постигнат зацртаните економски, социјални и еколошки цели. Тоа значи дека, при развој 

на овој регион како афирмирана туристичка дестинација, треба да се следат современите 

трендови, потребите на локалното население и новонастанатите состојби на туристичкиот 

пазар и во рамките на тоа, да се дефинира соодветен план, преку кој ќе се овозможи 

туризмот да стане значајна движечка сила за економскиот развој во овој регион и во 

земјата. За таа цел, се креира концептот за развој на регионот како туристичка 

дестинација. При дефинирање и определување на Охридски регион како атрактивна 

туристичка дестинација, дестинацијата мора да биде во функција на создавање на 

идентитет и квалитет во однос на трендовите кои настануваат во туризмот.  

Охридски регион е претпознатлива конкурентна туристичка дестинација која има 

услови за развој на езерски, културен, верски, манифестациски и други видови на туризам, 

кој располага со автентични туристички производи, кои се создадени од атрактивен спој 

на природното и културно-историското наследство, надополнето со вкусот на 

традиционалната и здрава храна. Од ова произлегува дека, концептот за развој на 

Охридски регион како атрактивна туристичка дестинација, треба да се базира на 

сопствените стратешки предности, кои треба да се направат препознатливи, но и 

да се прилагодат кон потребите на целниот туристички пазар. Стратешките ресурси 

за развој на туризмот во Охридски регион се кутурно-историските и природните 

вредности, Охридското Езеро и Националниот парк Галичица, со разновидниот и 

еколошки високо-квалитетен простор, чија вредност долгорочно ќе добива конкурентна 

предност. Концептот за развој на туризмот во Охридски регион како конкурентна 

туристичка дестинација треба да биде насочен кон јакнење на своите стратешки 

предности и воедно отстранување и/или намалување на недостатоците. 

При развој на концептот на Охридски регион како актрактивна туристичка 

дестинација, мора да напоменеме дека: 
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- Веќе се работи за формирана туристичка дестинација, затоа во развојната 

концепција треба да се земат во предвид постоечките изградени места и туристички 

комплекси.  

- Границите на Охридски регион како туристичката дестинација се сè она што 

туристите го сметаат како понуда, односно туристичката дестинација во овој 

контекст, се дефинира независно од административно утврдените граници. 

Составен дел од концептот за развој на овој регион е заштита на туристичкиот 

простор, конкретно заштита на природните и антропогените атракции на дестинацијата, 

кои се основа за развој на турзимот. Поради значењето на овие елементи, за нивна 

заштита може да се користат следните стратешки пристапи: 

- Дисперзија на туристичките активнсоти - Овој пристап има за цел да го 

намали притисокот во само еден дел во дестинацијата или регионот. Овој пристап 

може да се користи за развој на алтернативни форми на туризам во регионот. 

- Концентрирање на туристичките активности - Концентрацијата пак се 

однесува на разместување на активностите на точно одредени локации кои имаат 

висок степен, односно повисок степен на дозволено оптоварување на простор. 

Стратешкиот пристап за концентрација на туристичките активности има низа на 

предности како, интегрално планирање, а со тоа и контрола на резултатите од 

развојот на туризмот во регионот, развој на инфраструктура и сообраќајна 

пристапност и брзи интервенции при оштета на просторот.
64

 

- Растоварување, односно намалување на притисокот на чувствителните 

подрачја/ресурси. Ова посебно се однесува на охридското крабрежје, бидејќи 

крајбрежјето е долгорочен стратешки ресурс на туризмот во Македонија. Ова може 

да се оствари со активирање на други атракции во близина на подрачјето кое трпи 

сатурација. 

Овие стратешки пристапи, може да се користат одвоени, или комбинирано.  

Концептот за развој на Охридски регион треба да се темели на: 

- Јакнење на туристичката понуда во регионот, но и на целата територија на 

државата 

- Брендирање на Охрид и регионот како атрактивна туристичка дестинација 

                                                             
64

A. Dulcic, L. Petric, Upravljanje razvojem turizma, Zagreb, 2001, стр. 355 
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- Дефинирање на уникатни туристички производ и нивна промоција  

- Развој и примена на стандарди за квалитет на понудата и услугите 

- Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура 

- Институционално јакнење и развој на човечки ресурси 

- Оддржување на конкурентност 

За креирање на концептот за развој на регионот во атрактивна туристичка дестинација, 

неопходно е да се согледаат основните елементи на самата дестинација, кои имаат 

круцијално влијание врз развојот на туризмот: 

- Туристичко - географска положба на регионот 

- Присуство на природни и антропогени туристички активности, како основни 

двигатели на мотивот за посета на дестинацијата 

- Сообраќајната поврзаност и достапност, односно сообраќајни врски на 

дестинацијата со емитивните туристички региони и пазари, сообраќајна 

инфраструктура и организиран транспорт во рамките на дестинацијата  

- Материјална основа како сместувачки и угостителски капацитети, објекти за 

забава, разонода, спорт, трговски, занаетчиски, менувачки, осигурителни услуги и 

слично и  

- Јавниот сервис, односно јавна безбедност, здравствена заштита, комунални 

услуги, локални туристички друштва и организации за маркетинг и развој и 

координација на активностите во туристичката дестинација.  

Во овој контекст треба да се потенцира дека, обликувањето на дестинациите во 

Република Македонија, а со тоа и на Охридскиот регион, не зависи само од пазарната 

прифатливост и исполнувањето на основните елементи, туку зависи и од фактичката 

состојба на Република Македонија и објективните можности за развојот на туризмот.
65

 

Концептот за поттикнување на развојот на туризмот треба да биде насочен кон активности 

во различни подрачја на делување, со цел да се создадат соодветни услови за 

искористување на конкурентните предности на регионот и да се дефинира туристичка 

понуда и производи кои ќе соодвествуваат на модерните пазарни трендови. 

Ефектите кои се очекуваат да се постигнат од концептот на развојот на туризмот во 

овој регион и развој на Охридскиот регион како конкурентна туристичка дестинација се: 

                                                             
65 З. Тунтев, Туристичка дестинација, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 2007, стр. 158 - 163 
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1. Развој на економијата во регионот и во државата 

2. Развој на малите и средни претпријатија 

3. Зголемување на животниот стандард  

4. Зачувување на природно и културно- историско наследство  

5. Подобрување на сообраќајната и телекомуникациската инфраструктура 

6. Намалување на миграциите на населението и одлив на работната сила надвор од 

границите на државата. 

За да се креира концептот за развој на Охридскиот регион како атрактивна 

дестинација, потребно е да се постави визијата и мисијата, целите за нивна реализација и 

да се изработи SWOT анализа за регионот со сите предности и недостатоци кои регионот 

треба да ги искористи и елиминира, да се дефинираат чекорите за реализација на 

концептот, да се изврши сегментација на пазарот, со цел да се да открие која е групата на 

потрошувачи кои најмногу го посетуваат регионот и се потенцијални посетители, да се 

анализираат факторите/атрактивностите за развој на дестинацијата и да се развијат 

специјализирани видови на туризам во регионот. За да се остварат сите наведени 

активности, потребна е синхронизирана соработка со сите релевантни институции кои 

директно или индиректно се вклучени во развојот на Охридскиот регион како атрактивна 

туристичка дестинација. 

 

2.1 Визија и мисија за развој на Охридски регион  

Визијата претставува јасна претстава за иднината, која опфаќа претпоставки и 

верувања за можните идни резултати и вредности кои ги насочува размислувањата, 

насоката и акцијата. Секоја визијата на развој на определен регион во туристичка 

дестинација, па оттука и визијата за Охридскиот регион како туристичката дестинација 

треба да се базира на почитување на основните вредности, односно на географските, 

природните и културно -историските ресурси. При развој на визијата треба атрактивните 

ресурси и посебности во дестинацијата да претставуваат компаративна предност, врз чија 

основа ќе се креира визијата. Визијата за туризмот се однесува на тоа, каква туристичка 

дестинација ќе претставува Охридскиот регион во иднина, по 5 или 10 години. 
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Визија: „Охридскиот регион е претпознатлива туристика дестинација која се 

одликува со автентичен спој на природни и антропогени ресурси, кои создаваат 

одлични услови за динамичен и брз развој на туризмот во Република Македонија“. 

Мисијата пак, ја одразува причината на постоењето на дестинацијата, односно 

мисијата ја дефинира основната вредност на дестинацијата, по која таа се разликува од 

останатите дестинации. Таа ја конкретизира визијата, од аспект на подрачјата, односно 

вредностите со кои дестинацијата сака да настапи на туристичкиот пазар. Од суштинско 

значење е мисијата да биде определена во однос на потребите на туристите, а не во однос 

на производот. Со мисијата се согледуваат и проценуваат ресурсите со кои располага 

самата дестинација. При определување на мисијата мора да се внимава таа да биде реална 

и да ги мотивира сите учесници во создавањето на атрактивен туристички производ кој 

значително се разликува од конкуренцијата. При дефинирање на мисијата потребно е да се 

постават следните компоненти:  

- Потрошувачи - Кои се потенцијалните туристи на дестинацијата? 

- Производи и услуги - Кои се главните ресурси на дестинацијата? 

- Пазари - На кој туристички пазар ќе настапи дестинацијата? 

- Сопствен концепт - Кои се главните сили и конкурентски предности на 

дестинацијата? 

- Грижа за имиџот - Кој е посакуваниот имиџ на дестинацијата? 

Мисија: „Охридскиот регион е најатрактивна туристичка дестинација во 

регионот, кој изобилува со природни и културно-историски реткости, кои ги 

задоволуваат потребите на туристите, кон што е насочена и нашата посветеност, 

за нивно разбирање и задоволување“. 

Целите се понатамошна конкретизација на визијата и мисијата. Тие се состојба, 

ситуација или посакуван резултат која дестинацијата сака да ги оствари. Целите го 

насочуваат управувањето на развојот на туристичката дестинација, тие претставуваат 

водич за целиот процес и треба да бидат формулирани во склоп со реалните можности кои 

ги нуди дестинацијата. Остварувањето на целите води до реализација на мисијата, а со тоа 

и до остварување на главната визија за развој на Охридски регион како туристичка 

дестинација. 
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2.2 Цели за развој на Охридски регион 

Целите за развој на Охридски регион како атрактивна туристичка дестинација 

мораат да ја одржуваат и искористат конкурентската предност на регионот, неговите 

ресурси и можности, односно карактеристичната географска позиционираност и 

препознатливост и богатството со природни и антропогени ресурси. Целите за развој на 

туризмот се дел од политиката за општествен и економски развој на една земја и/или 

конкретно подрачје и тоа значи дека тие неможе да бидат спротивни на општите цели на 

развој на земјата. Целите за развој на туристичка дестинација ја дефинираат посакуваната 

состојба, најчесто различна од актуелната. Посакувана состојба не се остварува сама по 

себе, туку со целокупна актовност на човекот.
66

 При избор на целите за развој треба да се 

внимава тие да бидат флексибилни, затоа што доколку тие се поставени без можност за 

промена, тогаш до посакуваната цел мора да се оди само по еден развоен пат, што го 

сложнува целиот процес. Целите за развој може да се гледаат од два аспекти:
67

 

- Како цели за развој на туризмот на национално ниво 

- Како цели сами по себе 

Целите може да се класифицираат според различни критериуми. За развој на 

туризмот во одредена туристичка дестинација се користи поделбата на глобални, 

стратегиски и оперативни цели.
68

 За развој на Охридскиот регион како туристичка 

дестинација, може да се користи токму оваа категорија на цели. 

- Глобални цели, се општи цели и се широко дефинирана идна состојба која 

дестинацијата сака да ја постигне. Тие имаат долгорочен карактер и се 

однесуваат на општи активности, или активности во целина. Со нив се поставуваат 

фундаменталните одлуки за тоа што треба да се направи. Во оваа категорија 

спаѓаат и политички цели, како целта на Република Македонија за влез во 

Европската Унија и НАТО. 

                                                             
66 J. Zupanov, Znanje drustveni sistemi i klasni interesi, Centar Vladimir Bakaric, Zagreb, 1983, стр. 50 
67 М. Будиноски, Развој и планирање на туризмот, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, стр. 112-

113 
68 J. Zupanov, Pristupa razmatranja ciljeva dugorocnog drustvenog i ekonomskog razvoja Jugoslavija, Ekonomski 

Institut Zagreb, 1970, стр.43 
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- Стратегиските цели се поконкретни и го овозможуваат остварувањето на 

долгорочните, односно глобалните цели. Со овие цели всушност треба да се даде 

одговор што треба да се стори за да се остварат долгорочните цели. 

- Оперативните цели пак, се најконкретни и лесно мерливи цели. Тие се 

насочени кон конкретна акција на субјектите и точно наведуваат како нештата 

треба да се направат.  

 

2.2.1 Глобални цели за развој на Охридски регион 

Општи или глобални цели за развој на Охридскиот регион како атрактивна 

туристичка дестинација може да бидат: 

 Позиционирање и промовирање на Охридскиот регион како атрактивна и 

посакувана туристичка дестинација на меѓународниот туристички пазар 

 Креирање на сопствен и претпознатлив идентитет  

 Раст на девизни приходи од промет со странски туристи во Охридски регион и 

подигнување на животниот стандард 

Првата цел, односно позиционирање и промовирање на Охридскиот регион како 

конкурентна и атрактивна туристичка дестинација на меѓународниот пазар е тесно 

поврзана со втората цел и пред се сè однесува на создавање на претпознатлив имиџ, кој 

може да се креира преку ефикасна интерна и екстерна комуникација, на национален и на 

меѓународен план. Тоа значи дека, за развој на оваа цел, потребна е ефикасна промоција 

на регионот, која ќе ја пренесе вистинската слика за оваа туристичка дестинација на 

потенцијалните туристи. Позиционирањето на меѓународниот пазар, ја наметнува 

потребата за брендирање на овој регион. Брендирањето е процес, во кој треба да се 

создаде единствен и конкурентен идентитет на Охридскиот регион, како посакувана 

дестинација за посета и за туризам. Имено, двете основни сили на Охридскиот регион 

како туристичка дестинација се културното и природното наследство. Овие најважни и 

најатрактивни атрибути може да се искористат за привлекување на вниманието и 

развивање на свеста дека, Охридскиот регион изобилува со широк спектар на посебни и 

интересни знаменитости. Охридското Езеро веќе е означено како светско наследство од 

страна на УНЕСКО. Со ова се дефинира како атракција од највисоко светско ниво, но 

сепак не е многу направено во насока на промоција на оваа атракција. Се смета дека, тоа 
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треба да се искористи во активностите на градење на сликата и имиџот на земјата. При 

идентификување и развивање на бренд на Охридскиот регион, истото треба да биде врз 

основа на главните атрибути на нејзините туристички ресурси, атракции и објекти. Тоа 

значи дека, Охридското Езеро може да претставува главен претпознатлив симбол со кој ќе 

се поврзува земјата, како Ајфелова кула и Франција, или Колосеумот и Италија. Исто така, 

и Канео, може да се искористи како симбол за промоција и создавање на идентитет на овој 

регион, имајќи во предвид дека тој се наоѓа на голем број на промотивни материјали за 

овој регион. Со зголемување на туристичкиот промет треба да се поттикне развојот и 

вработувањето во туристичкиот сектор, но и во сродните сектори како градежништво, 

земјоделство, транспорт, занаетчиство и друго. Приоходите кои што се генерираат од 

развојот на туризмот во овој регион ќе придонесат до општа благосостојба, не само во 

Охридскиот регион, туку и во целата држава, затоа туризмот како индустрија во никој 

случај не смее да се потцени и занемари. За реализација на наведените цели, потребен е 

висок степен на ефикасност и ефективност во водењето на развојот, координацијата, 

соработката и протокот на информации и организација на работата кај сите 

заинтересирани страни за развојот на туризмот во Охридски регион. Меѓу најважните 

активности за реализација на овие цели се: 

- Модернизација на целокупната туристичка понуда  

- Креирање и воведување на концепт на регионот како туристичката дестинација 

- Едукација на сите нивоа, посебно на управувањето 

- Развој на нови селективни видови на туризам 

- Регулирање на туристичкиот пазар 

- Воведување на европски стандарди за квалитет и заштита на потрошувачи 

- Воведување на еколошки стандарди преку кои ќе се овозможи заштита на 

природните ресурси 

- Внимателно креирање на претпознатлив и уникатен идентитет на регионот 

 

2.2.2 Стратешки цели за развој 

Стратешки цели за развој на Охридски регион како туристичка дестинација може да 

бидат: 
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 Вложување на сериозни напори да се врати довербата кај туристите од Западна 

Еворпа, посебно Холандија, Белгија, Чешка, Германија и Скандинавските земји 

 Повеќекратно зголемување на бројот на странски и домашни туристи во 

Охридски регион 

 Во наредните години, туристичкиот промет да го постигне и надмине нивото од 

досега најдобрата година според остварениот промет, односно од 2008 година 

 Подобрување на содржините за престој на туристите и реновирање и 

адаптација на сместувачките капацитети во насока на подобрување на 

стандардот, опременост и прием на гости и давање на услуги 

 Дефинирање на селективни видови на туризам во зависност од просторните и 

другите фактори за развој, за да се постигне оптимум во понудата 

 Подобрување на сезонската распределеност на туризмот 

При идентификувањето на стратешките цели, може да се користат следните 

квантитативни претпоставки: 

- Согледувње на статистичките податоци за бројот на доаѓање на домашни и 

странски туристи во Охридски регион 

- Согледување на статистички податоци за остварени ноќевања на домашни и 

странски туристи во Охридски регион 

- Согладување на статистички податоци за земјата на потекло на доаѓање на 

странски туристи 

- Согледување на статистички податоци за остварен промет од туризмот 

- Согледување на статистички податоци за бројот на пристигнати патници на 

аеродромот Св. Апостол Павле 

- Согледување на статистички податоци за видот и бројот на сместувачки 

капацитети и објекти за давање на услуги 

 

Табела бр.3 - Број на остварени посети на домашни и странски туристи во 2012 и 2013 

 

Остварени посети во 2012 и 2013 во Охридски регион 

Месец Домашни посети Странски посети Вкупно 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Јануари 1 647 1 183 1 529 1 448 3 176 2 631 
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Февруари 927 1 246 659 859 1 586 2 105 

Март 2 225 1 933 2 061 2 970 4 286 4 903 

Април 2 906 3 538 6 214 5 609 9 120 9 147 

Мај 7 993 8 221 10 176 14 176 18 169 22 397 

Јуни 7 055 6 773 11 789 14 961 18 844 21 734 

Јули 31 420 26 756 13 786 14 692 45 206 41 448 

Август 30 654 29 309 13 061 16 272 43 715 45 581 

Септември 6 387 3 787 12 355 14 040 18 742 17 827 

Октомври 4 940 5 664 6 966 9 879 11 906 15 543 

Ноемрви 2 193 2 474 2 543 2 458 4 736 4 932 

Декември 1 503 1 753 2 346 2 745 3 849 4 498 

Вкупно 99 850 92 637 83 485 100 109 183 335 192 746 

Извор: Општина Охрид - одделение за туризам и Државен завод за статистика на РМ 

 

Според податоците на Општина Охрид во соработка со Државниот завод за 

статистика, бројот на туристи кои го посетиле овој регион во 2013 година, во однос на 

2012 година е зголемен за 5.1 %. Податоците говорат дека, кај домашните туристи има 

намалување на остварените посети за 7.2%, а кај странските туристи се забележува 

зголемување за 19.9%. 

 

Табела бр. 4 - Број на остварени ноќевања на домашни и странски туристи во 2012 и 2013 

Остварени ноќевања во 2012 и 2013 

Месец Домашни ноќевања Странски ноќевања Вкупно 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Јануари 2 924 2 444 2 598 2 229 5 522 4 673 

Февруари 2 715 2 551 1 171 1 552 3 886 4 103 

Март 3 626 3 991 3 509 5 568 7 135 9 559 

Април 6 576 6 274 10 740 10 350 1 7316 16 624 

Мај 15 194 16 367 25 407 32 899 40 601 49 266 

Јуни 21 128 19 482 36 406 42 718 57 534 62 200 

Јули 247 373 215 003 50 551 52 357 297 924 267 360 

Август 240 488 229 403 52 829 58 260 293 317 2876 63 

Септември 19 920 19 206 40 422 38 492 60 342 47 698 

Октомври 9 443 11 470 16068 19 494 25 511 30 964 
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Ноемрви 3 657 4 032 4 214 4 006 7 871 8 038 

Декември 2 264 2 495 4 443 5 404 6 707 7 900 

Вкупно 575 308 522 718 248 358 273 330 823 666 796 048 

Извор: Општина Охрид - одделение за туризам и Државен завод за статистика на РМ 

 

Од табеларниот приказ за остварени ноќевања во овој регион, може да се забележи 

дека, бројот на остварени ноќевања во 2013 година, во однос на 2012 година е намален за 

3.4 %, односно се забележува пад на домашните ноќевања за 9.1 %, а кај странските 

туристи се забележува зголемување за 10.1%.  

Според податоците од општина Охрид кои се однесуваат на остварениот 

туристичкиот промет и воопшто на туристичките движења во Охридски регион 

изминативе години, регинот бил најмногу посетен во 2008 година, со вкупно 202.104 

туристи, од кои 139.643 се домашни туристи, а 62.461 странски туристи. Во истата година, 

се остварени најмногу ноќевања, односно 1.046.836, од кои, 874.071 се ноќевања на 

домашни туристи и 172.765 ноќевања од странски туристи.
69

 

Графикон бр. 2 - Број на остварени доаѓања на домашни туристи 

 

Извор: Општина Охрид, Сектор за туризам и локален развој 

Како што може да се забележи, кривата која се однесува на посета на регионот од 

страна на домашни туристи опаѓа секоја година. Од 2008 година, домашните туристи 

                                                             
69 Општина Охрид - одделение за туризам и Државен завод за статистика на РМ, Статистички извештај за 

туристичкиот промет за 2008 год., во регионот на општина Охрид, согласно официјалните информации 

добиени од Државниот завод за сататистика на РМ.  
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почнуваат да го губат интересот за посета на овој регион. Споредбено, ако во 2008 година 

во Охридскиот регион престојувале 139.643 домашни туристи, во наредните години се 

забележува драстичен пад на бројот. Во 2009 година се забележува пад на 122.258 

туристи, во 2010 има повторно пад на бројот на домашните туристи на 105.213. Во 2011 

година, престојувале вкупно 102.730 домашни туристи, додека во наредните две години 

бројката на домашни туристи паѓа под  100,000. Во однос на странските посети, 

изминатава година во Охрид престојувале 100.109 странски туристи. Вкупниот број на 

домашни и странски туристи изминатата година изнесувал 192.746.  

Графикон бр. 3 - Остварени ноќевања на странски туристи по земја на потекло 

 

Извор: Општина Охрид, Сектор за туризам и локален развој 

Во наведениот графикон, се опфатени соседните земји на Република Македонија, 

како Бугарија, Србија, Албанија, Косово и Грција, земји како Турција, Германија, САД, 

Кина, Русија и земјите од Бенелукс, Холандија, Белгија и Полска. Ова се земји од каде се 

бележи зголемување на бројот на туристите кои доаѓаат во нашата држава. Во изминатите 

години во Македонија и во Охридскиот регион престојувале и туристи од други држави 
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кои не се вклучени во табелата како, Хрватска, Австрија, Франција, Романија, Босна и 

Херцеговина, Италија, Словенија, Литванија, Естонија, Австралија, земји од Јужна 

Америка и Африка. Податоците покажуваат дека, туристите од Холандија се враќаат во 

Македонија и во Охридскиот регион. Холандија остварила 126.972 ноќевања, што во 

просек значи дека секој турист од Холандија, престојувал во регионот во просек 4 дена. 

На втората позиција по бројот на ноќевања се туристи од Турција со 104.926 ноќевања, 

или секој турист од Турција во земјава просечно се задржал еден до два дена. На третата 

позиција е Грција со 80.650 ноќевања, па по неа доаѓа Србија со 74.076 ноќевања и 

Бугарија со 43.473 ноќевања. Од подалечните земји, туристите од САД оствариле вкупно 

21.742 ноќевања, туристите од Русија 14.221 туристи, Кинезите учествувале со 5.745 

ноќевања, а германските туристи оствариле 30.335 ноќевања. Оваа година уште на 

почетокот на сезоната во Охридски регион се забележува пристигнување на поголем број 

на туристи од Данска и Холандија. 

За да се врати интересот кај домашните туристи и да се продолжи трендот на 

зголемување на бројот на странски туристи, а со тоа и да се надмине нивото од досега 

најдобарата година според остварениот промет, (2008), големо влијание има сообраќајната 

поврзаност на регионот. Имено, Охридскиот регион е поврзан со светот преку Охридскиот 

аеродром „Св. Апостол Павле”. Во 2010 година, овој аеродром е целосно реконстуиран и 

модернизиран со превземање на истиот од странана компанијата „TAV Airports“. Овој 

аеродром има капацитет за 500.000 патници годишно. Авио превозници на Охридскиот 

аеродром се Croatia Airlines, Adria Airways, Austrian Airlines, JAT Airways, Turkish Airlines, 

Edelweiss Air AG, Hello LTD и Corendon Airlines. Тој е отворен во текот на целата година, 

но најголемиот дел од сообраќајот се одвива во текот на летната сезона. Поради тоа, а и 

поради остварување на побрз туристички развој во Охридски регион и привлекување на 

поголем број на странски турсти, Општина Охрид планира да субвенционира редовни 

авио линии од западните земји до охридскиот аеродром. Во измината 2015 година, 

започнати се сезонски летови, а во текот на наредните три години се планира да се 

започне со редовни летови кои ќе се остваруваат преку цела година. Со 

субвенционирањето на линијата од аеродромот Лутон во Англија, треба да се привлечат 

голем број на туристи од Англија, со што во наредните години во Охрид се предвидува 

дека ќе пристигнат околу 25 илјади турисити од оваа држава. Оваа линија е многу 
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значајна за развојот на туризмот во регионот, бидејќи англиските туристи се сметаат за 

едни од најдобрите платежно моќни потрошувачи. Во 2015 година е пуштена уште една 

линија од Охридскиот аеродром, на релација Базел, двапати неделно. Овие две линии се 

составен дел од Договорот за финасиска поддршка за вовдеување на нови авионски линии 

за период од 2015 до 2018 година. Исто така е можно да се отвори и нова директна линија 

Охрид-Истанбул. Преговорите за тие летови ги води Министерството за транспорт и 

врски. Според податоци од патниците кои слетуваат на Аеродромот Александар Велики 

Скопје, утврдено е дека голем дел од нив, или околу 30 посто, доаѓаат односно 

потекнуваат или одат кон Југозападниот регион на Република Македонија. Поради тоа, се 

смета дека е неоходно да се воспостават овие редовни летови во сезона, но и во текот на 

целата година. 

Поради сите овие активности, како модернизација на аеродромот, воведување на 

нови летови и промоција на регионот, бројот на патиници на Аеродромот Св. Апостол 

Павле постојано се зголемува. 

Табела бр. 5 -  Пристигнување на туристи на Аеродром Апостол Павле 

Аеродром Св. Апостол Павле Охрид 

2014 година 130.264 патници 

2015 година 171.510 патници 

Зголемување за 31,7 % 

Извор: Статистика на Аеродром Св. Апостол Павле   

Од табеларниот приказ на пристигнати патници на Аеродромот Апостол Павле во 

Охрид, може да се забележи зголемување на бројот на пристигнати патници за 31,7 %, во 

однос на измината година. Имено, во 2014 година, на овој аеродром пристигнале вкупно 

130.264 патници, а во 2015 година пристигнале вкупно 171.510 патници. Според 

податоците од општина Охрид, треба да се констатира дека, поради сите активности кои 

се преземаат во насока на развојот на туризмот во Охридски регион и на ниво на цела 

држава, во 2015 година, се забележува постојан раст на посета на странски туристи. 

Освен сообраќајната поврзаност на регионот, елемент кој влијае врз развојот на 

туризмот се содржините за престој, односно објектите за сместување и давање на услуги. 
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Без капацитетите во угостителството, безначајна е економската функција на туризмот. 

Објектите за сместување и исхрана се основен критериум за туристичката развиеност на 

туристичките места. По туристичките ресурси, капацитетите на угостителството се 

најзначајниот дел од туристичката понуда. Тие имаат одлучувачка улога во 

постигнувањето на економските ефекти. 

Табела бр. 6 - Хотели во Општина Охрид 

Назив на хотел  Број на 

ѕвезди 

Капацитет    

на соби 

Легла 

Хотел Горица 5* 117 250 

Хотел Метропол  4 * 110 220 

Хотел Фламенго 4 * 45 92 

Хотел Белви 4 * 170 340 

Милениум Палас 4 * 53 85 

Хотел Гранит 4 * 87 214 

Хотел Белведере 4 * 55 120 

Хотел Силекс 4 * 104 220 

Хотел Метропол  4 * 110 220 

Хотел Фламенго 4 * 45 92 

Хотел  Св. Наум 3* 29 62 

Хотел Златен Прстен 3* 23 54 

Хотел Сончева Порта 3* 15 30 

Хотел Амбасадор 3* 20 40 

Хотел Тино 3* 15 36 

Хотел Пела 3* 41 120 

Хотел Максимус 3* 16 32 

Хотел Лагадин 3* 15 30 

Хотел Десарет 3* 280 560 

Хотел Турист 3* 88 176 

Хотел Градска Плажа 3* 40 100 

Хотел Гарден 3* 28 53 

Хотел Дипломат 3* 29 73 

Хотел Лебед 3* 15 30 

Хотел Панорама 3* / / 

Хотел Ривиера 3* 33 108 

Хотел Два Бисера 3* 7 22 

Чинго 3* 25 50 

Климнетица 

Конгресен Центар 

 

3* 40 100 

Александрија 2*супериор 16 33 

Коцарев 2*супериор 24 60 
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Хотел Престол 2* 40 100 

Хотел Св.Стефан 2* 11 22 

Хотел Бетон 2* 76 148 

Хотел Вила Св.Софија 2* 5 15 

Хотел Холидеј М 2* 26 52 

Хотел Климетица  2* 15 30 

Хотел Бренд 1* 22 48 

Вкупно  37 / 3.815 

 

Табела бр. 7 - Комплементарни сместувачки капацитети 

Сместувачки капацитети 
70

 

Вид  Број на соби Број на легла 

Мотели 97 224 

Преноќевалишта 25 64 

Комплементарни 

сместувачки капацитети 

9 571 24 904 

Работнички одморалишта 619 1 774 

Детски и младински 

одморалишта 

435 1 676 

Кампови 1 680 4 882 

Приватни соби 6 747 16 348 

 

Табела бр. 8 - Објекти за давање на услуги 

Вид на објект  Број на објекти 

Ресторани  21 

Кафе барови 23 

Кафеани 20 

Пицерии 13 

                                                             
70 Според Законот за Угостителска дејност, (Сл. Весник на РМ бр. 62/ 04, 89.08, 115/ 10, 53/ 11, 141/ 12, 164/ 

13 и 187/ 13 ) пречистен текст, Член 18, Угостителските објекти за сместување се делат на:  

1) основни угостителски објекти за сместување во кои спаѓаат хотели, хотелски населби, апартмански 
населби, мотели, пансиони, резиденции, туристички населби и слично и  

2) комплементарни сместувачки објекти, во кои спаѓаат: ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни 

сместувачки капацитети (соби, апартмани, станови, куќи), одморалишта (за деца, младинци, работници, 

лица со попреченост и слично), други комплементарни објекти (феријални домови, планинарски и ловни 

домови и куќи, објекти за привремено сместување и слично). 
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Брза храна 3 

Пабови 3 

Таверни 1 

Ланч барови 3 

Гостилници 1 

Слаткари 6 

Дискотеки 6 

Вкупно 100 

  

 Од наведените табеларни прикази, може да се забележи дека, општина Охрид 

располага со вкупно 37 категоризирани хотели, од кои само еден е категоризиран со 5*. 

Најголемо присуство имат хотелите со 3*. Во општина Охрид се категоризирани вкупно 

2000 објекти, односно физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем и 

располагаат со вкупно 12.373 легла. Постојат и останати сместувачки капацитети како 

мотели, дестки одмаралшта, кампови итн. Освен објектите за сместување, голема улога 

имаат и објектите за давање на услуги, односно голем број на ресторани, кафебарови, ланч 

барови, таверни, дискотеки итн. 

 

2.2.2.1 Активности за реализација на стратешките цели 

Доколку овој регион, сака да настапи на меѓународниот туристички пазар, да се 

промовира како атрактивна туристичка дестинација, да го продолжи трендот на посета на 

странски туристи и да го врати интересот кај домашните туристи за посета на овој регион, 

потребно е да се преземат низа на активности во насока на подобрување на целокупната 

понуда. Станува збор за следните активности: 

- Присуство на меѓународни хотелски брендови во Охридски регион 

Во Македонија, а со тоа и во Охридскиот регион има мало, дури и незначајно 

присуство на меѓународни хотелски синџири. Ова ја ограничува можноста за 

привлекување на странски туристи. Присуството на меѓународни хотелски брендови е 

пожелно, не само заради сместување, туку создавање доверба во општиот квалитет на 

сместувањето што се нуди. Еден или два квалитетни меѓународни хотелски брендови 
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може да ги привлечат и другите инвеститори кон можностите за инвестирање на земјата. 

Големите хотелски брендови, исто така, обезбедуваат значително рекламирање на 

дестинацијата. Овие хотели,  поставуваат стандарди за сместување, кои постепено треба 

да се пренесат во локалните капацитети за сместување. Овие брендови може да помогнат 

во подобрување на капацитетот во хотелското управување и човечките ресурси воопшто, 

поврзани со обезбедување на висококвалитетно сместување.  

Поради овие причини, ќе започне изградба на луксузен хотел на охридското 

крајбрежје, кој ќе биде дел од меѓународниот ланец „Small Luxury Hotels“. Хотелот ќе 

располага со 50 соби и 120 легла на површина од 7.000 метри квадратни веднаш до 

хотелот Инекс Горица. 

- Градење на хотели со пет ѕвезди 

Во Општина Охрид се наоѓа само еден хотел кој е категоризиран со пет ѕвезди, што 

значи дека во овој регион се забележува мало присуство на највисоката категорија. За да 

може овој регион да настапи на светскиот пазар, освен природните и културно-

историските вредности, мора да ги задоволи и најпребирливите вкусови на своите 

посетители во однос на комфорот и луксузот при престој, односно задоволување на оние 

кои имаат поголема платежна моќ.  

Поради таа причина потребно е градење на хотели со пет ѕвезди. Имено, на охридското 

крајбрежје се планира да се изгради хотел со пет ѕвезди.  За таа цел, купени се зградите на 

поранешната детска болница во близина на хотелот „Гранит“, на чии простор треба да се 

изгради овој хотел. Податоците од општина Охрид говорат дека, планирано е и 

понатамошно продавање на градежни парцели што се наоѓаат покрај Охридското Езеро за 

градење на хотели од овој тип, кои значително ќе придонесат за развој на регионот во 

атрактивна туристичка дестинација. Во поблиска иднина се планира изградба на уште два 

хотели од оваа категорија. Едниот се планира да се изгради во близина на каналот 

Студенчишта, а другиот кај туристичката населба „Свети Стефан“. 

- Реконструкција и модернизација на сместувачките капацитети 

Една од основните задачи кои треба да се спроведат за да се зголеми бројот на 

туристи, да се подобри имиџот на овој регион е реконструкција и модернизација на 

сместувачките капацитети. Имено, потребно е да се изврши приспособување кон 

промените кои настануваат на туристичкиот пазар и да се изврши промена на 
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досегашниот имиџ на ефтина туристичка дестинација. За успех на овој процес, неопходно 

е воведување на нова класификација и категоризација на објектите кои се носители на 

туристичката понуда. Процесот на реконструкција и модернизација, односно целиот 

процес на трансформација треба да помине низ следниве фази: 

- Еден дел од сместувачките капацитети во овој регион треба квалитативно да се 

промени, односно да се напушти досегашниот начин на комерцијализација и да се 

поттикне процесот на трансформација на дел од хотелите, за да се задоволат 

потребите за престој во апартмани и приватни сместување, што веќе е пример во 

Охридски регион.  

- Дел од сместувачките капацитети треба целосно да се отстрани, или целосно да се 

преуреди. 

- Потребно е целосна модернизација на присутните капацитети и воведување на 

строги стандарди за приватното сместување 

- Повеќе од 80% од сите сместувања по легло се концентрирани околу езерото, што 

дополнително создава услови за сатурација на просторот околу крајбрежјето, ѓто 

значи потребна е  

- Хотели кои нудат пансионско сместување 

Во насока на привлечкување на поголем број на туристи во регионот, посебно 

внимание треба да се посвети на развојот на мали семејни хотели, кои ќе обезбедат 

флексибилно сместување што ќе соодветствува на потребите на пазарот. Овие хотели 

со пансионско сместување треба да се карактеризираат со традиционалната култура на 

регионот, фолклор и гастрономијата и по можност понудата на органска храна. Тие 

треба да располагаат со 10 до 20 соби и со нив најчесто да раководат семејствата.  

- Развој на конференциски туризам 

Охридското Езеро, како најголема туристичка област, го постигнува својот капацитет 

во летните месеци. Треба да се посвети посебно внимание на продолжување на сезоната и 

исполнување на капацитетите во текот на целата година. Веќе се започнати активности за 

развој на овој регион како конференциска дестинација со хотелско сместување во текот на 

целата година. Ова треба понатаму да се развива, преку издигнување на подобро опремени 

и пофлексибилни конференциски капацитети.  

- Постоење на поголем број на туристички агенции, кои носат странски туристи 
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Охрид располага со вкупно 7 туристички агенции кои носат странски туристи во 

регионот. Три од овие туристички агенции се со лиценца А (туристички агенции кои 

организираат патување на странски туристи во земјава и домашни во странство), две со 

лиценца Б (туристички агенции кои се ориентирани кон домашни туристи) и две со 

лиценца В (најчесто превозници).
71

 

 

2.2.3 Оперативни цели за развој 

Оперативни цели за развој на Охридски регион како атрактивна туристичка 

дестинација се: 

1. Зголемена ефикасност на човечките ресурси 

- Едукација, тренинг и обука на туристички кадар 

- Обука за меѓународни стандарди (ИСО, ХАСАП) 

- Воведување на обуки за туристички менаџмент 

- Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции 

- Превод на стручна литература во област на туризам 

- Перманентно образование и доусовршување 

- Вклучување на локалното население во едукацијата 

2. Подобрување на инфрастрктурата 

- Определување на површините за туристички развој и потребната инфраструктура 

- Подобрување на комуналната инфраструктура 

- Подобрување на локалниот превоз 

- Уредување на патиштата до основните атракции во регионот 

- Обележување на заштитените локалитети и објекти 

- Креирање на поволни услови за пристап до или во туристичките објекти за лица со 

посебни потреби 

3. Оптимално и внимателно користење на природното и културното наследство 

- Конзервација и заштита на туристичките објекти со историско и културно значење, 

вклучувајќи и чување и заштита на материјалното и нематеријалното природно, 

историско и културно наследство 

                                                             
71 Национална стратегија за развој на туризмот 2009-2013, Влада на Република Македонија  
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- Подобрување на пристапот до природни, културни и историски туристички објекти 

преку рехабилитација на пристапните патишта, изградба на нови и/или поправка 

или подобрување на велосипедските и пешачките патеки (вклучувајќи го 

едновремениот развој на заеднички стандарди за сообраќајни знаци и 

информативни табли, како и заеднички патни карти) 

- Креирање на селективни аранжмани според ресурсите кои ги нуди дестинацијата 

- Вмрежување на субјектите од областа на природното и културното наследство  

- Организирање на претпознатливи манифестации од природен и културен карактер 

- Категоризација на природното и културното наследство 

- Развој и унапредување на производи и услуги од ваква природа 

- Вклопување на објектите во природниот и историски амбиент 

4. Заштита на животната средина 

- Развој на одржлив туризам 

- Одржување на биодиверзитетот 

- Заштита на флора и фауна во Национален парк Галичица 

- Подигнување на свеста на локалното население за потребата од заштита и 

зачувување на животната средина 

- Креирање на програми за заштита на почвата, квалитетно управување со 

расположливите ресурси и зголемување на квалитетот на воздух 

- Интегрирано управување со отпад и поставување на контењери и корпи за 

отпадоци на сите локалитети кои се жариште на посета 

- Развој на програма за управување со бучава 

 

2.3  SWOT анализа на Охридски регион 

SWOT анализата ги опфаќа предностите на регионот, односно јаките страни (S - 

Strengths), недостатоците или слабите страни (W - Weaknesses), можностите или шансите 

(O - Opportunities) и екстерните закани (T - Threats). Преку оваа анализа, се проценуваат 

севкупните состојби во регионот, предизвикани од внатрешни и надворешни позитивни и 

негативни фактори, која може да се искористи во насока на развој на регионот. 
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Пример на анализа на јаки и слаби страни на Охридски регион 

АНАЛИЗА НА ЈАКИ СТРАНИ 

- Поволна географска положба 

- Умерена клима  

- Просечна годишна температура на воздух 11˚C 

- Сончеви часови  - 2257 часа годишно 

- Недопрена природа и еколошки чиста животна средна 

- Охридско езеро како главна атракција 

- Најдлабоко езеро на Балкански Полуостров 

- Проѕирност на водата  

- Биолошка разновидност со многу ендемски видови  

- Градот Охрид како атракција 

- Заштита под УНЕСКО 

- Национален парк Галичица 

- Разновидност на просторот 

- Богато културно наследство 

- Чиста и неискористена животна средина 

- Долгогодишна традиција 

- Бројни праисториски локалитети стари повеќе од 5000 години 

- 365 цркви  

- Етнографски туристички вредности 

- Културни манифестации 

- Добра инфраструктура, аеродром и главни патишта  

- Гостопримливи луѓе  

- Поволна цена 

АНАЛИЗА НА СЛАБИ СТРАНИ 

- Недостаток на промотивни активности за дестинацијата 

- Недостаток од статистички податоци за туризмот  

- Недоволна стучност во маркетинг и промоција 

- Непланирано и некоординирано рекламирање и промоција на дестинацијата 

- Нецелосно изградена слика за регионот на туристичкиот пазар  

- Недостаток од туристички истражувања  

- Недостаток на обуки во туризмот и угостителството  

- Изразена сезоналност 

- Доминантно учество на домашно сместување 

- Сместувачки капацитети под пазарни стандарди  

- Ограничени туристички понуди  
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- Слаба мрежа на туристички информативни центри во регионот  

- Недостаток на патна сигнализација  

- Недоволна опременост на паркиралишта 

- Слаба развиеност на железничкиот сообраќај, односно непостоење на мрежа до 

градот Охрид  

- Лоша пристапност до аеродромот 

- Недоволна поврзаност на летови на аеродромот со други европски и светски 

дестинации 

- Релативно слаба поврзаност на локациите во рамките на Националниот парк 

Галичица 

- Лошо управување со отпадот 

 

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ 

- Значително поголема промоција на регионот како туристичка дестинација 

- Создавање на сопствен претпознатлив идентитет како атрактивна туристичка 

дестинација 

- Промовирање на одржливо управување со заштитените подрачја 

- Развој на нови алтернативни видови на туризам  

- Можност за развој на нови туристички производи 

- Продолжување на сезона 

- Подобрување на квалитетот на сегашниот туристички производ 

- Приспособување на туристичкиот производ кон новонастанатите потреби на 

туристичкиот пазар 

- Изградба на сместувачки капацитети од различен вид и квалитет 

- Развој на туризам без сообраќај 

- Можности за производство на органска храна 

- Можност за искористување на богатство на традиционални занаети и обичаи 

- Развој на традиционални производи 

АНАЛИЗА НА РИЗИЦИ 

- Уништување на природни и културни вредности 

- Загадување на животната средина и на околината 

- Одлив на млад кадар во странство 

- Слаба сорабтока помеѓу јавниот и приватниот сектор 

- Нецелосна примена на законска регулатива 

- Политички тензии со Грција 

- Политичка нестабилност во околните земји 

- Светска економска криза 
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Од наведената SWOT анализа, можеме да заклучиме дека, Охридскиот регион 

располага со голем број на предности, но и со можности кои со засилени активности, 

може да се претворат во предности. Концептот за развој на овој регион во атрактивна 

дестинација треба да се темели токму на овие предности и можности, кои може да го 

претворат регионот во дестинација со претпознатлив идентитет ширум светот. 

Концепцијата воедно треба да креира активности преку кои ќе се намалат слабите страни 

кои ги има овој регион.  

 

2.4 Реализација на концептот за развој на туризмот во неколку чекори  

Концептот за развој на Охридски регион во претпознатлива туристичка дестинација, 

може да биде насочен кон реализација на следните конкретни чекори: 

- Чекор 1: Модерен и ефикасен менаџмент 

При определување на одреден регион како туристичка дестинација, она што мора да се 

направи е да се создаде модерен и ефикасен менаџмент кој успешно ќе ги води објектите 

за сместување и другите објекти кои се опфатени во понудата на дестинацијата, како и 

развивање на вештини за успешен развој на селективните видови, кои се одлика на 

модерниот туризам. Поради тоа од пресудно значење е да се поттикнат хотелиерите и 

туроператорите за усовршување на младиот туристички кадар. Она што е важно во 

угостителскиот сектор е перманентна едукација на туристичкиот кадар. Иако се смета 

дека вработувањето на сезонски работници може позитивно да се одрази на работењето, 

сепак треба многу да се внимава при вработување на сезонски работници кои немаат 

допирни точки со угостителската дејност, кое пак може да остави негативни последици 

врз развојот на туризмот во регионот. 

- Чекор 2: Анализа за капацитет на издржливост во туризмот  

Изработката на анализа за капацитет на издржливост во туризмот претставува 

интегриран пристап на утврдување на менаџментот со управувањето со посетителите во 

одредени подрачја во Охридски регион. Преку нејзиното изготвување ќе се утврди 

максималниот број на луѓе кои можат да го посетат регионот како туристичка дестинација 

во исто време, без да предизвикаат уништување на физичките, економските, социо-

културните аспекти на средината и без да предизвикаат неприфатливо намалување на 

квалитетот на задоволство кај посетителите. Анализата за издржливост ќе ги опфати 
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физичкиот, социјалниот и економскиот аспект. Со нејзина реализација значително ќе се 

помогне понатамошното планирање на развојот на селективни форми на туризмот во 

регионот. 

- Чекор 3: Развој на туризам наменет за сите  

При креирање на туристичка понуда во регионот, треба да се има во предвид развојот 

на туризам кој е „наменет за сите“. Станува збор за сите потенцијални туристи, во кои 

спаѓаат и лица со посебни барање и потреби (инвалидитет, постари лица итн.). Тоа значи 

дека, потребни се посебни патеки, обележување на истите, парткинг простор и слично, 

наменет за овие групи на туристи. 

- Чекор 4: Соработка со странски туроператори 

Оваа соработка овозможува организирана посета од страна на странски туроператори 

и странски медиуми, со цел презентација на туристичките потенцијали на градот и 

регионот, зголемена соработка меѓу домашните туристички субјекти со странски 

туроператори, размена на искуства и склучување договори. Во последните години се 

забележува се поголема соработка и вмрежување со странски туроператори пред се од 

соседните земји како Србија, Црна Гора и Албанија. 

- Чекор 5: Промоција на алтернативните форми на туризам 

Алтернативните форми на туризмот се најбрзорастечкиот сегмент во туризмот на 

глобално ниво. Тоа значи дека, Охридскиот регион може да добие големи предности со 

развој на алтернативни форми и брендирање на традиционални производи од регионот. За 

промоција може да се користат разновидни активности како организирање на нова 

манифестација, која би се одржала во месец мај и би претставувала настан со културно 

уметничка програма на кој би се презентирала целокупната туристичка понуда и која на 

симболичен начин, би го одбележала почетокот на туристичката сезона во градот Охрид. 

- Чекор 6: Брендирање на туристички производи во регионот 

Во нашата земја веќе е изработен проект за брендирање на езерскиот туризам во 

Македонија. Овој проект опфаќа низа на специјализирани ексклузивни подароци и 

сувенири, под слоганот „All you need is love and the lake“. Имено, изработени се уникатни 

производи наменети за одмор покрај Охридското Езеро, како крпи за плажа, перничиња, 

разновидни тефтери, подметки за чаши и слично со мотиви од Македонија и цитати од 

Петре М. Андреевски. Општина Дојран е правата Оштина која веќе ги користи 



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  128 

изработените подароци со слоганот „All you need is love and Dojran“. Во таа насока, 

Општина Охрид треба да преземе иницијатива за користење на овие брендирани парчиња 

со слоганот „All you need is love and the Ohrid lake“, водејќи се од претходниот пример. 

- Чекор 7: Поставување на информативни центри 

Поставување на туристички информативен центар во централното градско подрачје во  

чија функција треба да се воспостави телефонска инфо линија за пријавување на 

неправилности и/или проблеми од областа на туризмот во регионот. Во овој центар 

туристите ќе добиваат информации за сместување и други корисни информации поврзани 

со туристичката понуда на градот, календар на настани и информации поврзани со НПГ, 

како дел од понудата за регионот.  

- Чекор 8: Обележување, односно сигнализација на туристичките места 

Туристичката понуда е составена од низа елементи како главната сообраќајна 

инфраструктура, објекти за сместување и давање на услуги, културно-историски 

споменици и природни убавини. За да може сите овие елементи да се искористат во 

насока на туризам, пред се е потребно да бидат достапни за посетителите. Тоа значи дека, 

за секој елемент кој е составен дел од понудата треба да постои соодветна сигнализација, 

како информативни табли (на македонски и англиски јазик), патокази, соодветно 

осветлување, поплочување и постојано одржување.   

 

2.5 Фактори за развој на Охридскиот регион во атрактивна туристичка дестинација 

За да може Охридскиот регион да настапи на европскиот и светскиот туристички пазар 

како претпознатлива и атрактивна дестинација, мора да одговори на светските движења и 

побарувања. Тоа значи дека, фокусот треба да се стави кон креирање идентитет на 

дестинацијата, екологијата, културата, да се воспостав активен однос спрема 

посетителите, да се развијат нови видови на туризам и да се креира богата понуда, како 

дел од трендовите кои ќе го диференцираат овој регион од останатите. 

За да се создадат услови, еден регион да се развие во атрактивна и конкурентна 

туристичка дестинација, пред се мора да се изврши анализа на нејзините компаративни 

предности. Компаративни предности се сите оние фактори и елементи кои и 

овозможуваат на туристичката дестинација да биде во предност во однос на останатите 

дестинации и истовремено да се диференцира и разликува од истите. Овие предности 
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вообичаено се групираат во неколку групи како човечки ресурси, природни ресурси, 

знаење, капитал и инфраструктура.
72

 Кога станува збор за компаративни предности во 

областа на туризам, на оваа поделба потребно е да се додадат историските и културните 

ресурси, како посебна категорија и да се прошири категоријата на инфраструктура и да се 

вклучи и супраструктурата.
73

 

Компаративните предности на туристичката дестинација исто така, можат да бидат 

класифицирани во следните две групи: 
74

 

- Eгзогени компаративни предности, во кои припаѓаат изворните ресурси на 

туристичката дестинација, како природни ресурси (клима, пејзаж, езера, планини 

итн.), културно-историски ресурси (историја, музика, уметност, фолклор, 

археолошки наоѓалишта, културни споменици, архитектура итн.), капитал и 

инвестиции како предуслов за развој на инфраструктурата и туристичката 

супраструктура. 

- Ендогени компаративни предности, во кои спаѓаат човечки ресурси и ресурси на 

знаење, односно расположливост, обученост и стандарди за сите учесници од 

страна на туристичката понуда и технолошка иновација, односно креирање на 

специфични настани, иновација во области каде се применува информатичка 

технологија итн.  

Компаративните предности се фактори на успех, кои и носат развој на дестинацијата. 

Тоа се елементи кои во себе содржат својство на автентичност и го прават регионот 

претпознатлив и различен од останатите. Секоја туристичка дестинација мора да ги 

искористи своите предности за да оставари конкурентска предност во однос на другите 

туристички дестинации. Предностите може да бидат разновидни, пример, природни 

ресурси како предност, антропогени ресусри, човечки ресурси или туристичката 

инфраструктура и супраструктура како предност на дестинацијата. 

- Природни ресурси како предност: Дестинацијата која располага пред се со 

зачувaни природни ресурси, поседува основен предуслов за развој на туризмот. 

Уникатноста и разновидноста на природните богатства како што се планините, 

                                                             
72 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990, стр. 74-75   
73 B. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination, A sustainable Tourism Perspective, Wallingford, UK., 2003, 

стр. 20   
74 C. Wei, Competitiveness in the Tourism Sector,  A Comprehensive Approach from Economic and Management 

Points, Physica, Verlag HD, 2008, стр. 11 
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езерата, климата, положбата во однос на важните емитивни пазари и големината на 

дестинацијата, претставуваат основна причина за избор на конкретната 

туристичката дестинација. Истражувањата покажуваат дека, природните ресурси 

значајно ја зголемуваат компаративната предност на туристичките дестинации, 

додека капиталот и работната сила не претставуваат значителни дополнителни 

позитивни или негативни фактори во компаративните вредности на дестинацијата.  

- Културно - историски ресурси: Овие ресурси можат да бидат во физички облик 

како археолошки наоѓалишта, културни споменици, архитектура, музеи или во 

нематеријален облик како традиција, јазик, обичаи, музика, животен стил, 

општествени вредности, гостопримство итн.  

- Човечки ресурси: Квалитетот и квантитетот на човечките ресурси се од клучно 

значење за успешен развој на туризмот во дестинацијата. Развојот во голема мера 

зависи од расположливите туристички ресурси, но и од критичната маса која 

поседува знаење. 

- Туристичка инфраструктура и супраструктура: Во инфраструктура спаѓаат 

споредните/дополнителни капацитети, опрема, системи, процеси и средства 

неопходни за егзистенција на секоја дестинација. На прво место во оваа група се 

комуникативните фактори, патишта, аеродроми и сл., кои и овозможуваат на 

туристичката дестинација да биде достапна за туристите. Тука припаѓаат и 

системот за здравствена заштита, јавни служби како полиција, пожарникарска 

служба и сл. За квалитетна инфраструктура, најчесто се одговорни државните и 

јавните компании. Од друга страна, супраструктурата претставува капацитет кој се 

заснова на инфраструктурата, главно тоа се изградени средства кои постојат 

поради туристичките активности. Нивната примарна цел е прифаќање и 

задоволување на потребите и желбите на туристите (хотели, кампови, ресторани, 

тематски паркови, спортски терени итн.). 

Она што е карактеристично за овој регион, е тоа што на мал простор се среќаваат 

разновидни туристички ресурси, кои може за краток временски период да се посетат и 

поради високиот степен на присутност на природни и антропогени ресурси може да се 

понуди висок степен на содржајност на туристичка понуда.  
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Во табелата подолу даден е приказ на позначајните предности или фактори во 

Охридскиот регион, кои се дел од туристички производи и имаат потенцијал да станат 

претпознатлив бренд или основа за доаѓање на туристите во оваа туристичката 

дестинација. 

Табела бр. 9 -  Преглед на туристички активности во Охридски регион 

Вредности/атрактивности Вид 

Природни атрактивности 

Охридско Езеро Круцијална компаративна предност 

Национален парк Галичица Компаративна предност 

Наумова пештера Потенцијална атрактивност 

Самотска дупка Потенцијална атрактивност 

Извори Студенчишта Билјанини ивори  

Предел Магаро Врв на Галичица  

Изворите кај Св. Наум  Изори кај планината Галичица 

Трпејца  

 

 

Плажи на Охридско Езеро  

 

Горица   

Канео 

Славија 

Корали 

Градиште 

Лагадин 

Пештани 

Археолошки атрактивности 

Лихнидос Археолошки локалитет   

Требенешка некропола Археолошки локалитет  

Охридска тврдина Средовековн град  

Антички театар Археолошки локалитет  

Културни атрактивности 

Куќата на Робевци Спомен куќа 
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Куќа на Уранија Спомен куќа и куќа на МАНУ 

Народен музеј Сценска уметност 

Охридска чаршија / 

Залив на коски Музејски комплекс 

Галерија на Охридски икони / 

Верски атрактивности 

Плаошник - Св. Климент и 

Пантелејмон 

 

 

 

Цркви 

Св. Богородица Перивлепта 

Св. Јован Канео 

Св. Софија 

Св. Богородица Заумска 

Св. Ѓорѓија 

Св. Петка 

Св. Стефан 

Св. Заум Манастири 

Св. Наум 

Манифетстации 

Охридско лето  

 

Културни манифестации 

Балкански фестивал на народни 

песни  игри 

Поетска ноќ Велестово 

Охридски хорски фестивал 

Прличеви Беседи 

Богојавление Водици Верска манифестација 

Охридски пливачки маратон Спортска манифестација 

Пронајди го скриениот бисер Манифестација од забавен карактер 

Занаетчиство 

Кожарство  

 Филиграни  
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Охридски бисер  

 

Занаетчиство 

Резбарство 

Народни носии 

Грничарски производи 

Бакрорез 

Метална изработка 

Рачна изработка на хартија 

 

Како што е видливо од анализата на ресурсите претставени на табелата, кои се клучни 

фактори за успех на регионот, може да се забележи дека Охридскиот регион е богат со 

природни и културно-историски атрактивности, кои се основа за развој на нови 

туристички производи и услуги и кои можат да се валоризираат на туристичкиот пазар.  

Во зависност од карактеристиките на Охридскиот регион, оддалеченоста од 

емитивните пазари, оддалеченоста од туристичките текови, конкуренцијата во Република 

Македонија и меѓународните туристичките трендови, посебни можности за развој имаат 

туристичките производи дадени во табелата. Секој од овие производи треба посебно да се 

развива, да се одберат целни пазари и во зависност од нивната позиција да се изберат 

канали на пласман и ефективни промотивни инструменти. По определување на клучните 

компаративни фактори кои се клуч за успех на дестинацијата потребно е да се изврши 

истражување на туристите и нивна сегментација, за да може да се дојде до податоци за тоа 

кои од овие вредности, доминираат како извор на мотивација за преземање на 

туристичките патувања. Податоците кои ќе се добијат од истражувањата и анализата ќе 

обезбедат информации и насоки за прилагодување на понудата, проценка на можноста за 

зголемување на туристичкиот сообраќај, проценување на важноста на елементите на 

туристичките производи на дестинацијата, проценка за тоа на кој туристички пазар треба 

да се засили промоцијата на регионот итн. 

 

2.6 Сегментација на туристичкиот пазар во Охридски регион  

Секој туристички пазар пред се е заинтересиран да привлече што е можно поголем 

број на туристи, кои може да бидат домашни и странски туристи. Поради оваа цел, една од 
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најчесто користените сегментации е утврдување на странски и домашни туристи како 

посебни сегменти. Фокусот може да биде ставен на еден сегмент (домашни туристи), или 

утврдување на двата сегменти (домашни туристи и странски туристи). Доколку 

туристичкиот пазар се одлучи за еден сегмент, да речеме утврдување на странски туристи, 

во основа се користат основните варијабили за сегментација. Сегментацијата може да се 

спроведе врз основа на неколку чекори: 

1) Користење на основните критериуми на туристичкиот пазар 

- Социо-демографски карактеристики 

- Простор, односно територија 

- Однесување како критериум 

- Психолошки (лични) карактеристики 

2) Детална разработка на секој критериум поединечно: 

 Социо-демографски карактеристики на странски туристи:  

- Возраст (0-18, 19-24, 25-34, 35-39, 40-49, 50-59, 60 и повеќе) 

- Пол   

- Степен на образование  

- Социјално-економски статус 

- Ниво на годишни приходи на семејство (пример, ниво на просечни примања на 

глава по жител во Холандија е 23.694 евра) 

- Општествена класа  

- Брачна состојба и број на членови на семејство (брачна состојба, самец, вдовец, 

број на членови на фамилијата: 1 член, 2 члена итн.)  

 Географски варијабли, односно простор како критериум:   

- Земја на живеење на странските туристи 

- Карактеристики на подрачје (метропола, помал град, село, крајбрежно место)  

- Оддалеченост (км, часови, трошоци за превоз)  

- Климатски услови (континентална или средоземна клима)  

 Лични карактеристики:  

- Вкупен број на туристи и остварени ноќевања од земјата која е предмет на 

сегментацијата 
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- Вкупни приходи остварени од странските туристи од земјата предмет на 

сегментацијата 

- Основен мотив за посета (природните убавини, културно-историските убавини, 

манифестации итн.) 

- Број на остварени посети (прва посета, повеќе посети) 

 Критерум за сегментација на туристичкиот пазар во Охридски регион може да 

биде привлекување на нови сегменти на странски туристи. На овој начин ќе се изврши 

една поопшта сегментација, која не опфаќа само една земја на потекло, туку ги 

диференцира туристите во однос на тоа дали се домашни или странски туристи. 

Интересот за развој на туризмот во овој регион е долгорочна стабилност и раст на 

домашниот пазар, бидејќи приливот остварен од развојот на туризмот може значително да 

влијае врз развојот на економијата во нашата држава. Оваа целна група е доста значајна, 

бидејќи потенцијалот за привлекување на странски туристи во Охридски регион е голем, 

пред се поради специфичната понуда на овој регион како дестинација. Новите светски 

туристички трендови се поврзани со раст на туристички профили кои бараат нови, 

непознати, далечни и атрактивни дестинации, кои се зачувани, незагадени, безбедни, 

креативни и богати со култура и традиција, а токму тоа го нуди Охридскиот регион. 

Значи, доколку како сегментација се земе критериумот странски туристи, потребно е 

туристичките пазари да се поделат на примарни, перспективни и нови пазари.  

1. Примарни пазари за Охридски регион како туристичка дестинација се:  

- Србија, Грција, Бугарија и Албанија, пред се поради малата оддалеченост, 

сличностите во културата и со некои од нив и во јазикот. Во последно време во 

примарни пазари спаѓаат и Холандија и земјите од Бенелукс и покрај просторната 

одалеченост и разликите во јазикот и културата. 

2. Перспективни пазари за Охридски регион како туристичка дестинација се:  

- Германија, Австрија, Хрватска, Црна Гора, Чешка, Полска, Словачка, Романија и 

Италија. 

3. Нови пазари за Охридски регион како туристичка дестинација се: 

-  Кина, Португалија, Австралија, Канада и Русија. 
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Следен чекор при сегментација на странските туристи е определување на целните 

групи и нивните карактеристики. Целни групи се групи на туристи кон кои ќе биде 

насочен фокусот на привлекување. 

 Целни групи  

- Туристи кои преферираат езерски туризам  

- Туристи кои се љубители на планински туризам 

- Туристи кои се љубители на природата 

- Туристи кои преферираат културни настани, фестивали и манифестации 

- Туристи кои го преферираат културното наследство и други традиционални 

вредности 

- Туристи на кои верските објекти им се основа за патување 

- Рекреативци и спортисти  

- Туристи кои сакаат природна и здрава храна   

- Туристи кои сакаат да патуваат во далечни, нови и непознати туристики 

дестинации 

 Карактеристики на целниот сегмент  

-  Повозрасна клиентела (35-39, 40-49, 50-59, 60 и повеќе) 

-  Туристи со средно до високо ниво на приход и со голем потенцијал за 

потрошувачка  

-  Возрасни туристи со над просечни примања (парови од 50 до 60 години)  

-  Еколошки свесни граѓани 

- Туристи кои доаѓаат од град  

- Лица кои имаат активен и динамичен стил на живот 

- Лица кои се информирани за здравиот начин на живот  

- Лица кои рекреативно се занимаваат со некаква спортска активност  

- Имаат позитивен однос кон културно-историското наследство  

- Со задоволство откриваат нови содржини во дестинацијата и се запознаваат со 

локланото население 

- Туристи кои поседуваат желба за разонода и забава 
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2.7 Развој на концептот на специјализирани производи во Охридски регион 

Многу развиени туристички дестинации ја препознале шансата за развој на туризмот 

со тоа што развиваат индивидуален, по мерка обликуван, односно туризам насочен кон 

посебни туристички пазари. Од друга страна пак, туризмот може да има помало влијание 

на животната средина, во однос на некои други активности, пример активности поврзани 

со индустријата, но сепак туризмот директно и/или индиректно има големо влијание врз 

загадувањето на воздухот, водата и почвата. Воедно, поради сезоналноста, туризмот 

предизвикува оптеретување на просторот, посебно кога станува збор за масовниот 

туризам кој предизвикува зголемена фреквенција на луѓе на едно место. Поради сите 

наведени елементи, како соодветна алтернатива се појавуваат разновидните форми на 

алтернативниот туризам. 

Со оглед на тоа дека, Охридскиот регион располага со исклучително разнолика и 

богата понуда и покрај фактот дека има можност за настап на масовните сегменти на 

побарувачка, сепак добар начин за развој на туризмот во овој регион е понуда на 

специјализирани производи кои ќе ги задоволат потребите на странските туристи како 

критериум за сегментација. На овој начин, Охридскиот регион може да стане 

претпознатлив по разновидна и колоритна специјализирана понуда. При развој на 

специјализирана понуда и специјализирани прозиводи, треба да се земат во предвид 

неколку основни елементи: 

- Атрактивност на туристичка дестинација - Станува збор за привлечноста на 

дестинацијата во однос на нејзините природни и антропогени карактеристики. 

Голема улога во атрактивноста на дестинацијата имаат и урбанистичките и 

архитектонски обележја како општото уредување, фасади, комунална опрема, 

пешачки зони, сообраќај, паркиралишта, паркови, итн. Тоа значи дека, при развој 

на специјализирани производи, мора да се внимава тие да соодвествуваат со 

атрактивноста на дестинацијата, за да не се изгуби автентичниот амбиент во 

регионот. 

- Капацитет на дестинацијата - Се однесува на разновидноста и квалитетот на 

угостителската и трговската понуда. Тоа значи дека, при развој на 

специјализираните производи мора да се согледа, дали дестинацијата има 
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капацитет за прием на туристите кои се поттикнати од специјализираните 

производи.  

- Поседување на соодветен простор за случувањата - Станува збор за степенот на 

расположливост која го има дестинацијата, односно соодветни простори за ралични 

видови на случувања, како дел од селективната понуда. 

- Задоволување на повеќе потреби - Селективните видови на туризам се креираат и 

развиваат пред се за да креираат разновидна понуда, која истовремено ќе задоволи 

различни потреби кај туристите, пример истовремено едукација и забава, спорт и 

разонода. 

За да се осмисли концептот за специјализирани производи, потребно е да се развие 

стратегија на посебни специјализирани пазари. Оваа стратегија се одвива во три 

основни фази: 

1. Идентификување на специјализирани туристички производи и услуги 

2. Развој на специјалнизираните производи и услуги 

3. Ефикасна промоција на новите производи насочена кон целните сегменти  

Имплементацијата на стратегијата бара голем напор за да се идентификуваат и 

развијат специјализираните производи и услуги, а потоа да се изврши комуникација 

насочена кон целните сегменти. Поради ново утврдените и современи трендови, при 

развој на концептот за специјализирани производи, Охридскиот регион како туристичка 

дестинација треба да го базира својот развој пред се врз квалитет, за да може да се 

привлечат платежно моќни туристи, да се развива дестинацијата врз успешна комбинација 

на природни и спортски активности и да се проширува понудата на културниот, 

манифестацискиот и верскиот туризам. Во светски рамки, групи на специјализирани 

видови на туризам може да бидат еко туризам, културен туризам, авантуристички туризам 

итн. Несомнено е дека овој регион располага со сите потребни атрибути за развој на било 

кој од споменатите видови на туризам. Охридскиот регион поседуа огромен потенцијал за 

развој на: 

- Езерски туризам: Патувања чија основна цел се разновидни активности 

поврзани со вода. 

- Спортско-рекреативен туризам. Тоа се обично кратки патувања, со исклучок 

на големи спортски настани како олимписки игри, светски и европски 
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првенства. Основните мотиви за вакви патувања се спортско-рекреативни. 

Најчести форми се лов и риболов, параглајдесртво, планинарење, возење на 

велосипед, кајакарство итн. 

- Здравствен туризам: Патувања поврзани со подобрување на здравјето на 

туристите. 

- Научен туризам: Набљудување и проучување на флората, фауната и геологија, 

локална исхрана и стекнување на ново знаење. 

- Историски, односно археолошки туризам: Посета на споменици, скулптури, 

архитектура, градежништво, воени или религиозни артефакти, археолошки 

остатоци од антички култури, локални музеи и места од палеонтолошки 

интерес. Поради едукативниот карактер на оваа форма, овој вид на туризам се 

нарекува и едукативен туризам. 

- Културнен туризам: Патувања поврзани со желба за учество во рановидни 

културни настани, како што се манифестации, настани поврзани со музика, танц 

и уметност, обреди и верски празници, итн. 

- Верски  туризам: Патување каде основен мотив е верата, посета на цркви и 

манастари и други храмови, аџилак и сл. 

- Манифестациски туризам:  Може да се вброи во културен туризам, но може 

да се издвои и како посебна форма. Во таа смисла авторот Марковиќ С., 

наведува повеќе видови на манифестации и тоа:
 75

 

1. Културни манифестации (фестивали и други слични приредби со сериозна 

содржина, фолклорни манифестации, историски игри, конгреси и 

советувања). 

2. Спортски манифестации (големи натпревари како што се Олимпијади, 

Балканијади, разни Светски, Континентални и Национални првенства). 

3. Стопански приредби и Светски изложби. 

- Конгресен туризам: Патувања поради учество на разни собири, семинари и 

конференции. 

Кон овој начин на сваќање на нештата, се вклучени и голем број на екперти како 

домашни така и од странство, кои сметаат дека со развојот на понуда со специјализирани 

                                                             
75

 S. Marković, Osnovi turizma, Školska knjiga, Zagreb, 1980, стр. 97 
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прозводи, наспроти развојот на масовноста, значително ќе се прошири сезоната. Значи 

целта е да се подобри квалитетот на услугите кои се даваат и фокусот да се стави кон 

зголемување на портфолио на нови туристички содржини. За да се оствари истото, 

потребно е соработка, како на локално така и на регионално ниво, кое опфаќа соработка 

на разни чинители и размена на идеи и предлагање на соодветни решенија. Со вакви 

напори и со развојот на селективни видови на туризам во Охридскиот регион, според 

Заводот за статистика, бројот на туристи кои го постелие овој регион годинава е за 5.5% 

поголем од посетата која е остварена лани.  

Од досега наведено може да се согледа важноста за понатамошно истражување на 

овие туристички мотиви, кои се од голема важност за развој на туристичката дестинација, 

а со самото тоа и развојот на самата држава, бидејќи вклучувањето на овие туристички 

мотиви на туристичкиот пазар имаат исклучително значење за националната економоја. 

Во врска со ова, со самото вклучување и пласирање на алтернативните мотиви на 

туристичкиот пазар се овозможува искористување на дотогаш неискористените слободни 

природни ресурси, со што се добиваат економски ефекти, кои се од драгоцена важност, не 

само за локалната средина, туку и за целокупното стопанство на државата. 

 

2.7.1 Езерски туризам 

Постојат повеќе причини за посета на Охридското Езеро, но со сигурност една од 

нив се преубавите плажи на ова крајбрежје. Пристапот до овие плажи е овозможен и со 

автомобил и со автобуска линија, Охрид - Св. Наум. Имено, иако езерскиот туризам е 

доста развиен, сепак за плажите на неговото крајбрежје има скромна литература. Поради 

недостаток на истото, ќе ги наведеме најатрактивните плажи на ова крајбрежје. 

- Една од најатрактивните плажи на Охридското крајбрежје е плажата Горица, која 

е лоцирана на четири километри од градот. Високите карпи кои се протегаат околу 

плажата, нудат целосна приватност за посетителите. На оваа плажа се наоѓа 

хотелот Горица, кој е дел од најлуксузните хотели и ресорти во светот.  

- Една од најпосетуваните плажи е плажа Славија, која се наоѓа во населбата Св. 

Стефан на четири километри од градот Охрид. Својот забавен карактер го добила 

од 75 метарскиот топоган и многубројните педалини. 
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- Лагадин е туристичка населба на брегот на Охридското Езеро, која со своите 285 

метри е една од најдолгите плажи на ова крајбрежје. Тоа е плажа во која може да 

уживаат и оние кои сакаат да се релаксираат и да уживаат во бистрите води на 

езерото, но и за оние кои сакаат забави со снег-пена, дожд и балони. Другиот дел 

од плажата е наменет претежно за релаксација, пијалак и муабет, за одмор без 

журки и забави во класичен амбиент. 

- Корали се наоѓа во најубавиот дел од Охридското крајбрежје, веднаш до Лагадин, 

на патот кон Пештани, со должина од 300 метри. Корали е најголема приватна 

плажа на Охридското Езеро. Преку ден се организираат разни свирки, пена и 

караоке журки, школа за нуркање и вештачка водена карпа. На Корали се 

одржуваат ноќни концерти од самрак до зори, по кои оваа плажа стана бренд на 

Охридското Езеро.  

- Пештани се наоѓа на самиот брег на Охридското Езеро, сместено во подножјето на 

планината Галичица, на источниот брег на езерото, оддалечено околу 10 км од 

градот Охрид. Пештани е најголемото населено место, кое располага со голем број 

на сместувачки капацитети, ресторани во кои гостите можат да ги вкусат 

традиционалните јадења, подготвени од вештите раце на врвните готвачи, бројните 

кафе барови, за оние кои сакаат забава во доцните часови од ноќта. Пештани може 

да се пофали и со 7-те цркви кои се лоцирани во неговата околина. Десно од патот, 

кој води кон Св. Наум, се наоѓа пештерската црква Св. Богородица која е подигната 

во карпите на источниот брег на езерото. На неколку минути од Пештани се наоѓа 

и музејот 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, која 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. 

- Десарет е хотелски комплекс на 12 километри од Охрид, на самиот излез од 

населбата Пештани. Хотелот располага со девет посебни вили, 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. 
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- Елешец е авто-камп на околу 10 километри од Охрид, на 700 метри надморска 

висина. Располага со 700 легла во бунгалови и камп-приколки. Во овој камп, 

постои можност за престој со сопствени камп-приколки и шатори.  

- Градиште е авто-камп составен од неколку плажи. Една од плажите се нарекува 

македонската Ибица, бидејќи на самата плажа се организираат дневни забави, 

промоции на домашни и странски музичари, натпревари, качувања по карпи, а 

навечер забавите траат до зори. Плажата е уредена по европски стандарди.  

- Трпејца или македонското Сен Тропе е посебно убаво место поради малите 

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 

околу10 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 кои живееле аскетски живот 

поставувале трпеза.  

- 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.  

- Golden Beach или Златната плажа кај туристичкиот комплекс „Парк“ во Охрид е 

нова плажа која започна со работа пред неколку години. Таа е една од најубавите 

плажи на брегот на Охридското Езеро, со сосема нов и модерен дизајн, врвна 

услуга и богат асортиман на пијалоци и храна и е магнет за бројните туристи кој го 

посетуваат регионот.  

- Куба Либре е најатрактивна дестинација на охридската ривиера. Посетителите овде 

се чувствуваат како во некоја егзотична земја, затоа што амбиентот е надополнет со 

кубанска музика, коктели и со платформа која е долга 45 метри и длабоко 

навлегува во езерото. На плажата се поставени луксузни лежалки и минибар. Куба 
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Либре има секојдневнa програма која вклучува настапи на домашни и странски 

музичари и бендови, со што се зголемува нејзината атрактивност.  

- Кадмо е една од најелитните плажи која се наоѓа на истоимениот клуб Кадмо. 

Станува забор за догла песочна плажа на Охридското Езеро. 

- Канео плажа и ресторан Канео, се наоѓаат веднаш под истоимената црква „Св. 

Јован Канео“. Оваа црква се наоѓа во стариот дел на градот и е во форма на впишан 

крст, а така е наречена според старата рибарска населба „Канео“. Одлично место за 

прошетка, каде со спуштање по скалеста патека директно се доаѓа на плажата. Таа 

е сместена во карпест предел, која на посетителите им овозможува вистинско 

релаксирачко искуство 

Општината Охрид, веќе има идејни решенија за уредување на пет плажи на 

Охридското крајбрежје. Се планира реализација на проект наменет за уредување на 

плажата во местото Лагадин, со должина од 500 метри и на плажата во местото 

Љубаништа. Во наредниот период, треба да се изготват и наредните проекти за 

останатите три плажи. Просторот на плажите кој се планира да биде готово до 2017 

година, треба да биде уреден со пешачки патеки, детски игралишта, современа опрема 

и обележување на просторот наменет за капачите и за пливање.   

 

2.7.2 Спортско - рекреативен туризам 

На овие плажи постојат одлични предуслови за развој на спортско-рекреативни 

активности, каде со мали инвестиции може да се развие наутичкиот туризам (едрење, 

нуркање, возење со кану, веслање на мирни води, скијање на вода, возење скутер), кои 

може да бидат водечки во најголемиот дел од Балканот. Оваа година, на Охридското езеро 

се презмеаат разновидни активности во насока на развој на наутичкиот туризам. За таа цел 

постои интензивна соработка со бродската школа, преку која се овозможува размена на 

информации и едукација и доедукација. Во моментов постојат шест активни бродови на 

езерото и голем број на чамци, едрилици и скутери. Пријатната температура на водата, 

која во летните месеци изнесува до 24 степени, нуди идеални множности за капење, но и 

за изведување на разновидни активности на вода како: 
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- Скијање на вода: Сите видови скијање на вода се атракција која е многу интересна 

и привлечна за туристите. Можност за изведување на овие адреналински 

активности постои на водите на Охридското Езеро, но за таа цел потребен е 

поголем ангажман од страна на Општината за создавање на услови за развој на оваа 

адреналинска активност. 

- Едрење: На Охридското Езеро постојат одлични можности за едрење. Во Охрид се 

изнајмуваат едрлиците, а постои и школа за едрење. Насоката за едрење е 

Пристаниште - Горица - Канал Студенчишта.  

- Нуркање: Охридскот Езеро е најатрактивен простор за нуркање во Македонија, 

поради неговата длабочина, извонредната флора и фауна и подводните археолошки 

локалитети и ендемични видови. Како најатрактивни локации за нуркање се 

сметаат наколното живеалиште Плоча Миќов Град - Градиште, изворите Св. Наум 

и Трпејца. Оваа активност ја нудат повеќе школи за нуркање кои располагаат со 

цела неоходна опрема за изведување на подводната атракција. 

- Возење скутер на вода: Езерото нуди одлични можности за возење скутер на вода 

која е доста интересна активност за туристите. Во Охридското Езеро во екот на 

сезоната е забранета оваа активност од безбедносни причини за капачите, но со 

одредени активности кои може да се преземат во оваа насока, како зонирање на 

просторот и организирање на тури предводени од водич, може да се врати 

можноста за овој вид на спорт на водите на езерото.  

- Кајакарење: За кајакарење на диви води во овој регион нема можности, но има 

можност за таканареченото морско кајакарење, односно кајакарење на мирни води.  

- Качување по карпи: Одлична локација за качување по карпи е Св. Канео. Карпата е 

лоцирана во стариод дел на Охрид, под Св. Канео, каде можноста за качување е во 

текот на целата година. Друга интересна локација за оваа активност нуди Карпата 

Трпејца лоцирана на плажата Трпејца. Таа е мала карпа, која излегува од водите и 

ја пресекува плажата и нуди одлични можности качување во текот на целата 

година. Оваа активност може да се изведува и на Карпата Св. Никола на 3 км од 

кампот Градиште. 

За развој на туризмот во регионот, потребно е да се надминат голем број на 

предизвици од оваа област, како подобрување на целокупната туристичка понуда, со што 
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ќе постојат поголеми можности за привлекување на домашни и странски туристи. За таа 

цел, се преземаат или се планираат низа на активности, во насока на подобрување на 

спортско-рекреативниот туризам, кој се одвива на водите на Охридското Езеро:
76

 

- Обележување на пристаништата, пристапните мостови и платформи со сигнални 

светла и пловидбени знаци  

- Обележување на пловните патишта за обезбедување на минимална оддалеченост на 

пловилата од брегот на Охридското Езеро  

- Набавка на брод за чистење на езерското дно, одржување на пловни патишта и 

поставување сигнализација на пловни патишта за Охридско Езеро 

- Мобилни пловила за инспекторската служба при Капетанија - Охрид  

- Санација на пристаништа и пристапни платформи по Охридското Езеро 

- Поставување на понтонски пристаништа на Охридското Езеро  

- Изградба на марина „Охрид“.  

 

2.7.3 Развој на здравствен туризам 

Охрид и Охридското Езеро благодарение на своите климатски особености имаат 

тераписка вредност. Од климатските фактори и елементи кои влијаат на терапефтските 

ефекети, најважни се деноноќните температурни осцилации на воздухот, траењето на 

годишната инсолација и јачината на луминозноста, како и деноноќните струења на 

воздухот. Изедначените температури имаат смиравуачко односно седативно дејство врз 

лицата кои престојуваат на езерото. Годишната инсолација изнесува 2.300 часови, како и 

јачината на луминозноста, што значи јачина на светлоста, со своето стимулативно дејство 

и со рефлекција од сончевите зраци од езерото, му овозможуваат на овој регион услови за 

практична примена на хелиотерапија.  

Постојаните струења на воздухот, го зголемуваат кожното испарување и на тој 

начин езерската ветерница влијае врз зголемување на амплитудите на дишење. На овој 

начин се активираат кожните функции и погодно влијаат врз крвните садови на кожата. 

Влажните ветрови од езерото во исто време го смируваат нервниот систем и ја намалуваат 

или олеснуваат состојбата кај бронхитичарите. Сите овие климатски фактори може да се 
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комбинираат со капење во езерото, односно со хидротерапија. Капењето во езерската вода 

чија температура на површината на водата во текот на летните месеци од јуни до 

септември се движи во границите помеѓу 15 и 24, предизвикуваат седативно-тонични 

ефекти што се манифестираат преку намалување на нервната надразливост и ублажување 

на кожното потење. Од сите наведени карактеристики на Охридското Езеро, можеме да 

заклучиме дека, постојат одлични можности за развој на здравствениот туризам во овој 

регион. 

Освен овие карактеристики на регионот, како основа или предуслов за развој на 

здравствениот туризам во Охрид, е присуството на двете специјализирани здравствени 

установи, Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 

заболувања Свети Стефан и Специјалната болница за ортопедија и трауматологија Свети 

Еразмо. Податоците од заводот Свети Стефан говорат дека, во текот на една година, се 

регистрираат околу 17 илјади прегледи, од кои околу 150 се прегледи направени на 

странски државјани. Најголемиот број се државјани од соседна Албанија.  

Специјалната болница за ортопедија и трауматологија Свети Еразмо, исто така  

остварува успешни резултати и во просек реализира годишно околу 2.000 операции  и 

55.000 амбулантски прегледи. Оваа болница веќе повеќе од десет години прави успешни 

чекори за развој на здрвствениот туризам. Најголемиот број на странски државјани кои 

доаѓаат во оваа болница се од соседните земји како Србија, Албанија и Косово. Со новиот 

проект за спојување на овие установи, односно со реконструкција на болницата Свети 

Еразмо и поврзување на Кардиолошкиот центар и изградбата на Регионален здравствен 

центар, кој ќе биде според најновите стандарди, Охрид и поширокиот регион ќе можат да 

ги искористат своите потенцијали и да се развие во дестинација, која има одлични 

можности за развој на здравствениот туризам. Бенефитите од развојот на здравствениот 

туризам може да бидат големи, посебно во правец на продолжување на сезоната, бидејќи 

овие пациенти доаѓаат во текот на целата година. Целна група за развој на здравствениот 

туризам во Охрид се државите од северозападна Европа, како  Норвешка, Данска, Финска, 

Холандија, но и државите од Југоисточна  Европа, Полска, Чешка, Романија, Турција. За 

таа цел, потребна е поголема афирмација на овој регион како дестинација која нуди 

одлични можности за здравствен туризам.  
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2.7.4 Развој на научен туризам 

Како и другите стари езера, така и Охридското Езреро, било населено од елементи од 

стариот терцијален свет, кои се со сосема поинаков состав од денешниот. Поради 

изолираноста, некои од нив успеале да се зачуваат и до ден денес. Голем е бројот на 

зоолози, кои откриле голем број на дотогаш непознати риби и полжави, како и други 

непознати ендемнични организми. Основната карактеристика на овој животински свет е 

нивната ендемичност, по која ова езеро се разликува од сите останати езера во светот. 

Според Станковиќ, прецизирањето на староста и потеклото на разновидните облици не е 

ни малку лесно. Охридските реликтни жители пред се сè делат на две основни поголеми 

групи и тоа на:
77

 

1. Видови кои имаат поблиски или подалечни сродни облици во другите делови во 

светот и  

2. Видови кои се осамени во денешнов свет, кои покажуваат подалечно или поблиско 

сродство со фосилниот животински свет.  

Во првата категорија реликти припаѓаат родовите „Phagocata“ и „Dendrocoelum“, кои 

спаѓаат во групата на плоскати црви планарии „Tricladida“. Во Охридското Eзеро живеат 

три вида од родот „Phagocata“ и тоа „Phagocata Ochridana“, „Phagocata Maculata“ и 

„Phagocata Undulata“. Родот „Dendrocoelum“ е откриен во 1972 година и е застапен со 17 

видови, од кои 16 се ендемични. Охридското Езеро се одликува со поволни хидрографски 

услови, кои заедно со неговата географска изолираност овозможиле, во него да се зачуваат 

и да живеат околу 146 видови ендемични организми. Еден дел од нив, денес претставуваат 

живи фосили, речиси неизменети од времето на терциер, како на пример: ендемскиот 

сунѓер, реликтните видови полжави (околу 27), од кои околу 86% се ендемични, потоа 

неколку реликтни видови глисти, охридската пастрмка, белвицата и други видови риба со 

ендемски карактер. Поради овој растителен и животински ендемичен свет, интересот за 

ова езеро е голем. Ова богатство привлекува голем број на експерти, што значи дека 

постојат одлични услови за развој на научниот туризам. 

Освен природните вредности, градот и регионот располагаат и со културно-историски 

вредности кои може да бидат основа за развој на научниот туризам. Поради извонредната 
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убавина и универзалните природни и културни вредности и значење, градот Охрид и 

Охридското Езеро од 1980 година се впишани во листата на светското наследство на 

УНЕСКО. Во градот Охрид во 2013 година, е одржана првата Меѓународна научна 

конференција за културното наследство, медиуми и туризам. Најактрактивна сесија на 

овој научен собир е на ден Водици, каде е презентирана 3Д графичката реконструкција на 

ранохристијанската базилика во Плаошник. Оваа конференција е оддржана и минатата 

година по втор пат, со цел согледување на најновите истражувања и резултати од областа 

на заштита на културното наследство и валоризација на сето тоа во туристички цели. Во 

овие редови треба да се спомене и Меѓународната конференција „Охрид - Водици 2015“. 

Конференцијата е посветена на прашања од областа на културното наследство, локалниот 

економски развој, туризмот и медиумите. На овие научни собири се презентирани 

разновидни трудви од учесници кои доаѓааат од повеќе земји како Србија, Бугарија, Црна 

Гора, Албанија, Азербеџан, Ерменија, Грција, Литванија, Романија, Туриција, Велика 

Британија, Украина, Франција и Литванија.  

Присуството на природните ендемични видови, градот Охрид со неговите извонредни 

културно-историски вредности и одржувањето на манифестации од научен карактер, 

говорат дека овој регион има огромен потенцијал за развој на оваа форма на туризам.  

 

2.7.5 Археолошки и едукативен туризам 

Многу автори и писатели, градот Охрид и краиштата околу Охридското Езеро го 

нарекуваа „Волшебна земја на археологијата". На овој простор се откриени околу 250 

археолошки локалитети со остатоци на материјалана култура од неолитот па се до 

доцниот среден век. Тој е сведоштво за културното натпреварување на цивилизациите, за 

вградување на трајни белези од нивното суштествување на овој простор. Како атрактивни 

фактори за развој на регионот, поради тоа што истиот располага со огромно богатство, ќе 

издвоиме неколку, на чија основа овој регион може да го темели својот развој. 

Лихнидос, односно Охрид спаѓа меѓу најстарите градови на Балканскиот 

Полуостров. Бистрите води  на езерото уште од најстари времиња ги привлекувале луѓето 

на неговите брегови. Археолошките податоци говорат за населби од неолитскиот период, 

односно младо камено време (6000 години п.н.е.). Според историски извори, први познати 

жители на ова езеро биле Бригијците и Енхелејците кои се сметаат за Илири. Тие подолго 
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време доминирале со ова подрачје. На овој простор подоцна се споменуваат Дасаретите, а 

градот Лихнид како главен град на областа Дасаретија. Според една легенда, постанокот 

на античкиот град се поврзува со Феничанецот Кадмо. Тој бил прогонет од Теба во 

Беотија, кој пребегнал кај Енхелејците кои веќе биле населени на брегот на Охридското 

Езеро и го основал градот Лихнид, Лихнидос. Кон средината на IV век, односно, 353 год. 

п.н.е., градот го зазел Филип II Македонски. Овој град се поврзува со интересна историја и 

разни освојувања. По освојувањето на градот од страна на Римјаните во 148 год. п.н.е., тој 

се развил како римски град и на тој начин станал важна транзитна станица на патот Виа 

Егнација. Со навлегувањето на христијанството, кое овде почнало да се шири од крајот на 

III век, античките храмови кои биле предходно градени, биле разурнати и заменети со 

многубројни монументални ранохристијански цркви, чии остатоци се откриени на повеќе 

места. Во VI век Лихнид се наоѓал во рамките на Византиското Царство. Тогаш преку 

Дунав на Балканскиот Полуостров продреле Словените. Како најстари споменици на 

градот Лихнид се пронајдените пари на просторот помеѓу ѕидините на охридскиот град на 

кои на едната страна се наоѓа македонскиот штит со ѕвезда во средината, а на другата 

страна натписот „Лихнидион“. Називот Охрид, прв пат се споменува во протокол на 

Цариградскиот собир во 879 година. Се смета дека градот го добил ова име од словенски 

зборови „во хрид“, што значи на рид, бидејќи стариот дел на Охрид се наоѓал на рид. 

Легендата, запишана од страна на Браќата Миладиновци, вели дека, кога се правела 

Охридската крепост, царот Јустинијан се искачил на ридовите и гледајќи ја околината 

извикал „ох рид“, (каков убав рид) и оттогаш градот почнал да се нарекува Охрид.
78

 

Требенешка Некропола е еден од најатрактивните археолошки локалитети во 

Македонија, која се наоѓа кај селото Требениште. Овдешните археолошки пронајдоци се 

влезени во светските антологии. Најкарактеристични се требеничките златни маски од кои 

по две се наоѓаат во музеите во Белград и Софија. Денес се настојува да се обезбедат 

барем две копии и тоа на маските кои се наоѓаат во софискиот музеј, излиени во чисто 

злато, за да се вратат од местото од каде што се однесени. Маските потекнуваат од крајот 

на VI и почетокот на V век п.н.е., а со нив биле погребувани требенешките кнезови што 

им припаѓале на античките Македонци. 
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Охридската тврдина се смета за еден од највпечатливите симболи на Охрид. 

Најстар историски податок за Охридската тврдина е од III век пред.н.е. (209 година) како 

тврдина на градот Лихнид. Таа е една од најголемите средновековни градови на 

територија на Република Македонија. Од сите страни, со исклучок на јужната, која е 

свртена кон езерото, ридчестиот дел од градот бил заштитен со високи ѕидови во должина 

од три километри, сè до близина на охридското пристаниште. Во градот се влегувало низ 

три порти, а зачувана е само Горна порта. Тврдината покрај тоа што служела за одбрана од 

непријателот, служела и за живеење. Таа е позната под називот Самуилова крепост. За 

време на вледеењето на цар Самуил и неговите наследници до 1018 година, Охрид бил 

престолнина на првата држава на македонските Словени. Тогаш обновената тврдина го 

зачувала својот монументален урбанистички костур. Тврдината е едно од најпосетените 

места, пред се поради незаборавната глетка на градот Охрид и на езерото од врвовите на 

кулите и бедемите. Охридската тврдина, со нејзиното големо културно значење може да 

биде еден од клучните фактори за развој на културниот и археолошки туризам во овој 

регион. 

Античкиот театар е лоциран  во подножјето на источната косина на охридскиот 

рид, под Самуиловата крепост, во близина на Горна порта, од каде се нуди незаборавна 

глетка на Охридското Езеро. Античкиот театар бил изграден во периодот на доцнежниот 

хеленизам, а бил преадаптиран со римските освојувања на овие краишта. Се извршиле 

голем број на обиди за да се открие овој театар, а како најзначајни се оние откритија на 

археологот Васил Лахтов. Од 2001 година, на сцената на отворениот простор се одржува 

традиционалната меѓународна манифестација „Охридско лето“. Овој фестивал се одржува 

од 12 јули до 20 август и претставува вистинска атракција за љубителите на ваков вид на 

манифестации. Античкиот театар, заедно со фестивалот претставуваат склоп на два 

значајни фактори, односно културен и манифестациски, кои прават многу за промоција и 

популаризација на овој регион ширум светот. 

 

2.7.6 Културен туризам 

Производите на културниот туризам денес можат да се вбројат меѓу самостојните 

мотиви за доаѓање на туристите во Охридскиот регион, бидејќи претставуваат битна 

содржина за туристичкиот престој. Траги на богата материјална култура откриени до 
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денес  во поширокиот Охридски регион, укажуваат на фактот дека, овој регион низ еден 

непрекинат континуитет, претставува духовно и културно жариште, па со право може да 

се каже дека овој регион има улога на културно уметничка ризница. Во градот како и во 

неговата околина се наоѓаат голем број на споменици на културата кои претставуваат дел 

од антропогените туристички вредности, кои го прикажуваат богатиот културен спој на 

ова поднебје.  

Куќата на Уранија е изградена во втората половина на XIX век. Таа претставува 

пример на асиметрично архитектонско решение со складни форми и е еден од ретките 

објекти од охридската староградска архитектура, сочуван во својата изворна форма. 

Куќата припѓала на охридската фамилија Филеви, а последен жител на ќуќата била една 

старица по име Уранија, во чија чест објектот го носи името. Денес, сопственик на куќата 

е МАНУ. 

Куќата на Робевци е изградена во XIX век и се смета за дело на старата 

архитектура на Охрид и е едeн од најрепрезентативните објекти на градската архитектура 

во Македонија. Таа припаѓала на богатото семејство Робеви кое во тој период 

претставувало олицетворение на тогашната градска аристократија. Она што е 

карактеристично за градбата на куќите во тој период, е големината и бројноста на 

прозорите. Се сметало дека големината и бројноста на прозорите го одразувало 

богатството и моќта на сопствениците. Во куќата се изложени споменици од Охрид и 

околината, експонати кои датираат од праисторијата до средновековниот период, како и 

примероци на предмети изработени во „охридска резба“, дела на познати мајстори од 

градот и околината. Денес, куќата е во сопствност на државата и во неа е сместен музејот 

на Град Охрид. Врз објектот во 80-тите години од минатот век е извршена реконструкција 

со што е овозможено и идните генерации да можат да видат како изгледала оваа палата во 

оригинална форма. 

Народниот Музеј е сместен во куќата на семејството Робеви. Тоа е дело на 

архитектура во Охрид, од XIX век, која се одликува со елегантност и солидност. Овој 

музеј е форморан во 1951 година и тој е еден од ретките музеи во Македонија, чии збирки 

се наоѓаат во повеќе објекти: во куќата на семејството Робеви, семејството Уранија, во 

управната зграда на Заводот и Музејот како и во музејскиот комплекс кај црквата Св.  

Климент, каде се наоѓа Галеријата на Охридските икони и Постојаната збирка на 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3
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Словенска писменост. Овој музеј располага со археолошки збирки во кои се наоѓаат 

предмети од праисторијата, античкиот период и од средновековниот период на Охрид. 

Охридската чаршија зафаќала доста голем простор од преградието. Тука се 

наоѓале сите најнеопоходни занаетчиски работилници и трговски дуќани. Се набројуваат 

150 дуќани, три конаци и три анови. Се смета дека имало околу седум кафеани во кој се 

состанувал образованиот свет. Меаните биле сместени во ридчестот дел на градот каде 

живеело христијанското население. Повеќе дуќани во Охридската чаршија се изградени во 

XIX век. Од зачуваните дуќани, најголем дел припаѓале на охридските (македонски) 

трговци, што се дознава од натписите што се наоѓаат во горните делови на фасадите, на 

кои се испишани имињата на трговците, годината и месецот кога дуќанот бил изграден. За 

оној кој сака да го слушне говорот на вековите, старата чаршија несомнено е една од 

најинтересните локации во кои туристите, шетајќи низ калдрмата ќе го вдишат воздухот 

на минатото, во склоп со современиот и модерен дух на многубројните продавници низ 

чаршијата. Не помалку атрактивни се и старите охридски куќи, инаку живи сведоци на 

една традиционална македонска автентична архитектура. 

Заливот на Коските на Охридското Езеро претставува атрактивен музејски 

комплекс насловен како Музеј на вода во чии рамки влегуваат повеќе содржини како, 

претпоставена реконструирана наколна населба на локалитетот Плоча Миќов Град, на 

дрвена платформа поставена на дрвени колци закачени на дното од езерото, римски 

каструм кој е конзервиран, реставриран и презентиран на највисокото плато од ридот 

Градиште, пристапен рустичен објект од камен со музејски витрини и рустичен објект за 

реализација на подводен туризам. Според археолошките подводни истражувања на овој 

локалитет, се претпоставува дека Наколните населби биле правени на платформи, кои 

стоеле на дрвени колци забодени на дното на езерото. На тие наколни платформи се 

наоѓале куќите на праисториските луѓе, кои со подвижен мост биле споени со брегот. 

Жителите на овие населби се занимавале најмногу со риболов, но и со земјоделство и лов. 

За ова говорат разните пронајдени садови и предмети од керамика и камен. Надводните 

наколни живеалишта се специфични за праисторискиот период и во Македонија ги имало 

на многу места, односно секаде каде што имало вода (езеро или мочуриште).  

Регионот исто така може да се пофали и со присутсво на голем број на галерии, во 

кои помеѓу најпознатите се Ателје Атанас Дудам, Букефал, Ј’НО, Момир и многу други. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
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Луѓето одовој регон од секогаш поседувале уметнички дух, па затоа овој регион има 

бројни занаети со вековна традиција. Традиционалниот начин на изработка, оргиналноста 

на фолклорните мотиви и креативноста на мајсторите-занаетчии се вткаени во 

производите, кои одамна го привлекуваат вниманието на посетителите ширум светот.
79

 

Филигранот, односно филигранството е еден од најстарите занаети, кој привлекува 

големо внимание кај туристите. Посетителите може љубопитно да ги следат вештите раце 

на мајсторите кувенџии кои ја вткајуваат сребрената нишка во најразлични облици на 

обетки, ѓердани, белегзии, прстени, брошеви и секаков друг вид накит. Филиграните може 

да се искористат како брендиран производ на регионот.  

Уникатноста и единственоста на Охридскиот бисер го прави градот надалеку познат. 

Блескави ѓердани, обетки, нараквици и брошеви се прават од крлушките на малата риба 

плашица, а методот е строго чувана семејна тајна, која се пренесува од колено на колено. 

Семејствто Талеви се смета за едно од ретките кои ја чуваат традицијата и уникатниот 

рецепт на изработка на овој прекрасен и уникатен накит. Техниката за изработка 

потекнува од далечната 1928 година, од страна на руски војник кој претстојувал во Охрид.  

Резбарството е уште еден од уметничките занаети со долга традиција. Уште од XIII 

век со резба биле украсувани иконостасите и други делови на средновековните цркви за 

подоцна, во XIX век, на ист начин да се декорираат таваниците во раскошните куќи на 

богатите жители од овие краишта. Резбарството во Охрид земало голем замав во годините 

на втората половина на XX век. Така во текот на повеќегодишната работа на Ателјето за 

уметничка резба „Андон Дуков“ во Охрид, некогашните ученици на школите за 

резбарство во Дебар и Охрид како вистински продолжувачи на богатите резбарски 

традиции во Македонија, изработиле повеќе дела од исклучителна уметничка вредност. 

Боите на ова топло поднебје се содржани во богато извезените и со срма и мониста 

украсени народни носии. Денес локалните жители, ги облекуваат народните носии само 

во ретки свечени прилики, но затоа пак може да се видат при настапите на локалните 

фолклорни ансамбли или во музејските збирки во Охрид. 

Не може да се замисли пазарен ден на колоритните локални пазари без грнчарските 

призводи на локалните занаетчии. Овој занает има долга и богата традиција која и денес 

                                                             
79 М. Георгиевски., Наследството на Охридското и Преспанските езера, проект за меѓугранична соработка во 

регионот на Охридското и Преспанските езера, 2002, стр. 16 
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се негува во речиси неизменети услови и алатки што се употребувале низ вековите 

наназад. Волшебните прсти на грничарите на безоблината глина и даваат најразлични 

форми додека со нозете во рамномерен ритам го вртат грнчарското тркало. 

Уште една интересна традиција во овој регион е бакрорез. Тоа е изработка на 

производи од бакар на семејството Маринови од Охрид, кое трае девет децении. Во 1914 

година во Охрид била основана бакрорезачката работилница. Тие изработуваат предмети 

и накит од бакар и месинг со рачна гравура и со чукање, кој е доста интересен начин за 

странските туристи. 

Метална изработка. Вештината да се презентира уметноста преку металната подлога 

во охридскиот регион е стара 2600 години. Имено, луѓето уште пред Христовата ера, 

создавале дела, кои денес зрачат со своето уметничко дејство. Охриѓанецот Анастас 

Дудан со своето „метално“ творештво, ги оживува старите творби, трудејќи се да ја 

достигне идентичноста на уметничките вредности на старите мајстори. Тоа се уметнички 

дела, изразени на метал и обработка на орнаменталните украси.  

Кожарството е уште една интересна форма која е доста привлечна за странските 

туристи. Во старата охридска чаршија се наоѓа познатата работилница на браќата Ѓорѓи и 

Милчо Белеви за рачно производство на кожни предмети. Тие имаат голема популарност 

во Холандија и секоја година гостите од оваа држава ја посетуваат работилницата и како 

сувенири купуваат кожни опинци и други производи. 

Традицијата за рачна изработка на хартија во Македонија постои од втората 

половина на XVI век, во манастирскиот комплекс „Св. Наум Охридски“. Хартијата се 

употребувала за интерни потреби во ограничена количина. Започнувајќи со работа од 2002 

година, Националната работилница за рачно-изработена хартија „Св. Климент Охридски“ 

во Охрид ја продолжува оваа традиција. Работилницата е лоцирана во прекрасниот дел на 

стариот град, веднаш до Народниот музеј - Куќата на Робевци. 

Може да се потврди дека Охридскиот регион располага со голем број на фактори 

кои може да се искористат во насока на развој на културниот туризам. Поради тоа, од 

клучна важност е презентацијата на културно-историското богатство и создавање на 

културни атракции. За да може овој регион да ги искористи своите потенцијали, освен 

промоција на културните производи, нивно брендирање и позиционирање на пазарот, 

потребни се и низа други активности како, обновување на поединечни објекти,  

http://www.ohridpaper.com.mk/
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реновирање на згради, уредување на фасади и уредување на просторот, плоштади, 

крајбрежје на Охридско Езеро, шеталишта, паркови, изградба на локални патишта, 

пешачки и велосипедски патеки итн., за да се комплетира сликата на овој регион како 

културна дестинација и да се создатат услови за развој на нови културни содржини, 

пример нови манифестации, музеи, фестивали, бидејќи на овој начин, односно со 

унапредување на развојот на културниот туризам, значително ќе се продолжи сезоната, 

која е концентрирана само во летните месеци од годината.  

 

2.7.7 Верски туризам 

За разлика од другите региони во светот, во Охридскиот регион, па и на ниво на 

цела држава, верскиот туризам скоро и воопшто не е третиран. Воопшто земено, верскиот 

туризам најмногу се манифестира преку посета на цркви и манастири, сместување 

односно преспивање во манастирски конаци. Иако, Охридскиот регион располага со 

бројни цркви и манастири, кои имаат голема културно-историска вредност, а со тоа се 

значајни туристички мотиви, досега во правец за нивно туристичко вреднување и 

промовирање скоро и да не се преземени некои големи или значајни чекори. Соседните 

држави, пример соседна Србија и Српската црква имаат своја туристичка агенција 

„Доброчинство“, која успешно го организира и спроведува верскиот туризам. Имајќи во 

предвид дека Охридскиот регион е „библиска земја“ кој располага со голем број на верски 

објекти, треба да се направи повеќе во промоција на овој регион како дестинација на 

верски туризам. Со доаѓањето на првите македонски просветители Климент и Наум во 

Македонија, по бреговите на Охридското Езеро почнуваат да се градат многубројни цркви 

и манастири. Во тој правец, еден од главните адути со кој Охридскиот регион ќе 

привлекува домашни и странски туристи, треба да бидат црквите и атрактивните 

манастири.  

Со развој на оваа селективна форма на туризам, ќе се привлече „повозрасната“ 

клиентела, која е многу значајна за развој на туризмот, бидејќи оваа група спаѓа во 

туристи кои остваруваат најголема потрошувачка при посета на одредена дестинација. 

Плаошник - Св. Климент и Пантелејмон: Во месноста Плаошник, на 11 август 

2002 година свечено е осветен новоизградениот храм Свети Климент и Пантелејмон. Овој 

комплекс се смета за еден од најзначајните археолошки локалитети во Охрид и во 
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Македонија и за едно од најсветите места за целиот народ. По 530 години овде повторно 

се пренесени моштите на св. Климент Охридски, прв словенски епископ во 893 год. и 

основоположник на Македонската православна црква. Овде се наоѓала Охридската школа, 

жариште на словенската писменост и култура. Меѓу археолошките остатоци во 

Климетовата црква Св. Пантелејмон се наоѓа и гробницата на свети Климент Охридски. 

Врз темелите на ранохристијанската базилика, од која се зачувани остатоци, била 

изградена црква со триконхална форма (лист на детелина), архитектонски облици какви 

што биле негувани во Климентовото и Наумовото време. Црквата била обновена во XII 

век, а потоа уште еднаш во XIII век. По доаѓањето на Османлиите, Климентовата црква 

била претворена во џамија, позната под називот Имарет џамија, која повеќе не постои. Врз 

археолошките остатоци на најстариот словенски манастир Св. Пантелејмон, кој во 893 

година го изградил Св. Климент Охридски, се наоѓа новоизградениот храм.  

          Св. Богородица Перивлепта: Оваа црква се смета дека е најстарата и најубавата 

црква во Охрид. Таа била изградена во 1295 година, од византискиот војсководец Прогон 

Згур. По пренесување на моштите на Св. Климент Охридски, народот почнува оваа црква 

да ја нарекува Св. Климент. Оваа црква станува соборна на Охридската архиепископија, 

со претварање на Св. Софија во џамија. Таа е ризница на многубројни стари книги, 

ракописи како и значајни икони.   

Св. Јован Богослов - Канео: Канео се наоѓа западно од некогашната рибарска 

населба Канео, на височинката која косо се издига над езерото, која е симбол кој низ 

столетијата го придржува Охридското Езеро. Нејзината положба на ова доминантно 

место, со широк видик кон југо-источната и северо-западната страна од езерото дава 

вонредно убав изглед. Оваа црква е изградена кон крајот на XIII век. Архитектурата е 

мошне значајна, бидејќи претставува комбинација на византиски и ерменски елементи.
80

 

Црква Св. Софија: Таа е една од најзначајните споменици на средновековната 

архитектура и уметност во Република Македонија. Спаѓа во архитектура од XIX век и се 

наоѓа во стариот дел на градот во охридското маало С'ришче. Се вбројува меѓу 

единствените галерии каде е зачувано скапоцено ѕидно сликарство, релјефи и 

архитектура, настанати во распон од четири века. Била повеќевековна соборна црква на 

Охридската архиепископија, потоа била претворена во џамија и во 1912 година станала 

                                                             
80

 А. Николовски, Д. Ќорнаков, К. Балабанов, Споменици на културата во Македонија, 1971, стр. 197 - 200 



РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА 

ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 

 

  157 

повторно црква. Во оваа црква исклучително место заземаат фреските од XI век. 

Прикажани се и првите портрети на творците на словенската писменост Св. Кирил 

Солунски и Св. Климент Охридски.
81

 

Манастир Св. Наум:  Овој манастир се наоѓа на најјужната точка на висока карпа, 

над самото Охридско Езеро. Манастирот се поврзува со името на Наум, кој бил 

Климентов соработник. Тој го основа манастирот Св. Арханѓел и во 910 година во него е 

закопан. Според најновите истражувања, првобитната манастирска црква Св. Арханѓел 

била целосно уништена и во турскиот перод на нејзините темели е подигната сегашната 

црква. Црквата има богат иконостас изработен во резба во 1711 година. Меѓу позначајните 

се „Распетието Христово“ и „Влегувањето во Ерусалим“. Иконите припаѓаат кон 

најдобрите оставрувања од првата половина на XVIII век.
82

 

Галерија на охридски икони: Во музејскиот комплекс на црквата Св.Климент се 

наоѓа Галеријата на охридските икони. Оваа колекција ја сочинуваат 30 икони со врвни 

уметнички квалитети. Скоро сите икони од оваа колекција се создавани од XI до XIX век, 

кои се издвојуваат со својот исклучителен колористички рефинман и со убавината на 

сликарската изработка. Некои од овие икони биле изработувани за литии, па се сликани од 

двете страни. Литските икони спаѓаат меѓу најдобрите дела на оваа колекција. Со 

сребрени опкови се украсени десетина икони. На водечко место е двојната литиска икона 

„Богородица Психосострија“ (Душеспасителка) со композицијата „Благовештение“ од 

спротивна страна и „Христос Психосостер“ (Душеспасител) со „Распетие“ од другата 

страна, кои им припаѓаат на цариградските уметници од XIV век. За најстар експонат се 

смета иконата „Св. Василиј Велики“ и „Св. Никола“, која потекнува од првата половина 

на XI век.  

Останати значајни цркви 

 Охридски цркви од XIV век: Во перидот на XIV век, во Охрид биле изградени, 

обновени и декорирани околу 40 цркви, меѓу кои најинтересни се црквата Св. 

Констатин и Елена, која се наоѓа во стариот дел на градот, во непосредна близина 

на црквата Св. Богородица Перивлепта, Св. Кузмана и Дамјан, попозната 

како Мали Свети Врачи, која се наоѓа веднаш под црквата Св. Константин и Елена, 
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црквата Св. Богородица Челница, која се наоѓа веднаш под црвката Мали Свети 

Врачи, Св. Никола Болнички, изградена од страна на непознат зограф, изградена 

помеѓу охридското пристаниште и Куќата на Робевци, Св. Богородица Болничка, 

изградена во стариот дел на градот, која се нарекува болничка според маалото во 

кое се наоѓа, бидејќи постарите жители раскажуваат дека во средниот век тука 

постоела болница, Св. Климент, позната како Мал Свети Климент, која се наоѓа 

веднаш над Куќата на Робевци и Св. Димитриј, која исто така се вбројува во 

помалите цркви изградена во овој век. 

 Цркви во околината на Охрид: Црква која заслужува внимание и која плени со 

својата убавина е црквата Св. Богородица Заумска, која се наоѓа на источниот брег 

на Охридското Езеро во близина на местото Трпејца, изградена во XIII век. 

 Пештерски цркви XIII - XV век крај Охридското Езеро: Во овој период биле 

издигнати цркви крај самото езеро, помеѓу кои се издигнале црквата Св. Стефан -

Панцир, изградена под охридското село Шипокно, веднаш над населбата Свети 

Стефан, Св. Богородица Пештанска, која се наоѓа во карпа во близина на Пештани 

и Свети Еразмо, која се наоѓа на околу три километри од Охрид. 

 Охридски цркви од XIX век: Од овој век најзначајни цркви кои може да 

преставуваат компаративна предност за развој на верскиот туризам е црквата Св. 

Богородица Каменско, која се наоѓа во стариот дел на градот, над стариот чинар и 

фонтаната во чаршијата, црквата Св. Варвара, кој се наоѓа во стариот дел на градот, 

изградена во 1965 година, црква Св. Богородица - Панданос, исто така сместена во 

страриот дел на Охрид. 

 

2.7.8 Можности за развој на манифестациски туризам 

Една од главните особености на Охридскиот регион е постоењето на голем број на 

манифестации, фестивали и културни настани. Во Охридскиот региот преку текот на 

целата година се одржуваат голем број на културни настани не само со национален, туку и 

интернационален карактер. Сите тие придонесуваат за збогатување на културната и 

туристичката понуда. Во регионот, особено традиционално се празнуваат големите 

црковни празници, на кои се изведуваат разни обичаи и верски обреди, како што се 

прославувањето на Велигден, Божиќ, палење на Бадниково дрво итн., каде се приредуваат 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9C%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/wiki/1965
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големи панаѓури со многу народ, полна трпеза и народна музика и танци. Сепак не сите 

манифестации имаат капацитет да прераснат во културни настани од значење за развој на 

регионот. Во продолжение се дел од нив кои можат да бидат регионално обележје на 

културната понуда и да создадат услови за понатамошно развивање на манифестацискиот 

туризам во регионот.  

Една од најстарите културни манифестации во регионот и една од најзначајните 

меѓународни манифестации е фестивалот Охридско лето, кој прв пат се одржал во 

далечната 1961 година. Од 2001 година, тој се одржува на сцената на отворениот простор  

на Антчкиот театар. Овој фестивал трае од 12 јули до 20 август и претставува вистинска 

атракција за љубителите на ваков вид на манифестации. Фестивалот секоја година во 

својата програма внесува светски реномирани имиња од областа на музиката уметност. 

Освен музиката на овој фестивал се одигруваат и околу 300 драмски претстави, адаптации 

и монодрами од страна на околу 50 ансамбли. Оваа манифестација е проследена од голем 

број на гледачи.  

Друга значајна меѓународна фолклорна манифестација е Балканскиот фестивал на 

народни песни и игри, основана во 1962 година. Во него учествуваат групи и солисти 

кои го презентираат автентичното народно творештво и традиционалната култура низ 

разновидните ора, песни, обичаи, народни носии и  инструменти. Фестивалот се одржува 

на почетокот на месец јули, од 06 до 11 јули и на него учествуваат околу 50.000 пејачи, 

играорци и инструменталисти од Македонија и од сите соседни земји, како и од 

Словенија, Австрија, Франција, Шпанија, Холандија, Германија, Русија, Австралија итн. 

Во рамките на фестивалот се одржуваат и изложби кои секогаш биле блиски на 

ориентацијата на фестивалот. 

Меѓу позначајните манифестации е манифестацијата Поетска ноќ во Велестово, која 

прв пат е одржана во 1989 на која продефилирале најзначајните македонски поети и 

сликари. Поетска ноќ во Велестово претставува мала, но вредна антологија на 

уметничкото случување во Македонија. Од 2010 год., манифестацијата добива 

интернационален карактер и голем респект во меѓународната поетска јавност.  

Охридски хорски фестивал, кој се одржува во месец август. Овој фестивал има своја 

интернет страница во која се опфатени детали за фестивалот, покани, сместување и истата 

е израбитена на два јазици (македонски и англиски јазик). 
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Манифестација Прличеви беседи, со која се чествува ликот и делото на најпознатиот 

охридски поет и преродбеник Григор Прличев.  

Богојавление Водици, мошне значајна верска манифестација на фрлање на крстот во 

водите на Охридското Езеро, на 19 јануари на верскиот празник Водици. Оваа 

манифестација како обележје на православието се одржува во сите места во нашата земја, 

но најголема масовност има манифестацијата во Охрид, каде се собираат над 30.000 

посетители од земјата и странство. Настанот го следат бројни телевизиски екипи како од 

земјава, така и од странство. Благодарение на оваа верска манифестација, градот Охрид се 

прослави низ светот под називот „Балканскиот Ерусалим“. На овој ден, хотелските и 

ресторанските објекти своите услуги ги даваат по промотивни цени и попусти од 10 до 30 

отсто, а во секој угостителски објект се нуди топла ракија и пифтија бесплатно. 

Уште една интересна манифестација е Денот на рибарите која традиционално се 

одржува на 20 јануари, каде посетителите се послужуваат со рибина чорба, направена од 

страна на учениците од средното угостителско училиште „Ванчо Питошески“ од Охрид. 

Овој настан се одржува кај месноста Сараиште во Охрид.  

Охридски пливачки маратон, е меѓународно натпреварување во пливање кое се 

одржува на отворените води на Охридското Езеро. Се одржува на патека долга 30 км, која 

започнува од манастирот „Свети Наум“ до Градското пристаниште во Охрид. Маратонот 

претставува голема спортска манифестација која го промовира градот секаде во светот. 

На денот на жената 8ми Март, во Заливот на коските се организира Пронајди го 

скриениот бисер. Оној кој ќе го најде скриениот бисер, за подарок добива накит од 

Охридски бисер. Оваа манифестација привлекува голем број на туристи од Црна Гора, 

Србија, Бугарија и Албанија и претставува одличен начин за промоција на овој регион. 

Други позначајни настани и манифестации во општина Охрид 

- 13 и 14 јануари, Св. Василиј Велики  

- 14 јануари, Маскембал с.Куратица  

- 22 март, Светски ден за заштита на водите  

- 24 мај, Ден на сесловенските просветители  

- 21 јуни, Денот на Охридското Езеро  

- 3 јули, Свети Наум Охридски Чудотворец  

- 31 јули - 2 август, Едриличарска регата  

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80)
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
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- 7 - 14 август, Недела на Свети Климент Охридски - летен  

- 13 август, Вечери на Живко Чинго  

- 21 - 24 август, Охридски трубадури  

- Август, Балкански музички плоштад  

- Август, Фестивал на виното и сирењето  

- Август, Ревија на параглајдери 

- 8 декември, Свети Климент Охридски, Патрон на градот  

 

2.7.9 Гастрономија како фактор за привлекување на туристи 

Покрај обидите да се зачуваат природните и културните ресурси, архитектурата и 

убавините кои ги нуди регионот, треба да се негува и култот кон храната, која не може да 

се  сретне на друго место, освен во охридскиот крај. Гастрономската понуда на 

Охридскиот регион е богата со традиционални и едноставни рецепти, со оригинален и 

неповторлив вкус и тоа е она што ја карактеризира традиционалната охридска храна. Таа 

се состои од здрави намирници кои се застапени на поднебјето во регионот. Овој регион 

има можност за развој на здрава органска храна која претставува тренд во современите 

земји во светот. Во регионот е развиена цела низа на национални ресторани кои имаат 

можност концепциски, стилистички и професионално да ги услужат своите гости со 

традиционалните јадења. 
83

 

Основата на традиционалната охридска трпеза е езерската риба, која од секогаш 

била и ќе остане традиционална храна на локалното население. Може да се приготвува на 

различни начини. Една од нив е охридската пастрмка, која е највкусна кога е подготвена 

на стар начин, во земјена тава, како што велат на охридски начин со многу кромид и 

толчени ореви. Јагулата е уште еден рибен специјалитет, која може да се најде на 

бреговите на Охридското Езеро, приготвена во земјена тава со многу масло и рузмарин. 

Тајната, пак на вкусната рибна чорба е нејзината подготвка од икрата на рибата. Во 

регионот како што споменавме, постои културно-уметничката програма за одбележување 

                                                             
83 М. Георгиевски, Наследството на Охридското и Преспанските Езера, проект за меѓугранична соработка во 

регионот на Охридското и Преспанските езера, 2002, стр. 18 
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на Денот на рибарите. Со чаша вино и звуците на староградските рефрени, се вкусува 

рибната чорба. За овој настан се приготвуваат 1600 литри чорба, од 400 килограми лосос. 

Некои од познатите традиционални специјалитети на пример ѓомлезе или 

питулици, се приготвуваат се уште на стар начин, како што се пренесувале со генерации, 

уште од периодот на владеењето на Османлиите во овој крај. Меѓу највкусните 

специјалитети кои секогаш се наоѓаат на трпезата на странските посетители, како што 

говорат угостителите се охридскиот чомлек, од телешко или свинско месо приготвено во 

грне, најтрадиционално ѓомлезе, кое се прави само со брашно, сол и вода. Постарите 

жители раскажуваат дека во турско време, кога на гости кај некое семејство ќе дошле 

турски аги, домаќините немале со што да ги послужат. Домаќинките морале да се снајдат 

со состојките кои ги имале на располагање, а тоа биле само брашно и сол. Така произлегло 

ова јадење, кое ја одржало традицијата со векови. Ѓомлезето има најголема традиција во 

овој крај и поради тоа постои натпревар за негова подготовка. Овој традиционален 

специјалитет се приготвува ширум регионот, но се смета дека е највкусен во Трпејца. Во 

рачниот прирачник, за храна и пијалоци на Мacedonia-Timeless, ова вкусно јадење влегува 

помеѓу 8-те најпознати традиционални јадења во Македонија.  

Помеѓу традиционалните јадења е и Охридскиот варен ѓеврек, како и 

традиционалните охридски слатки, кои исто така  потекнуваат од периодот на владеењето 

на Турците. За разлика од оние рецепти кои се пренесени и во останатите градови низ 

Македонија,  охриѓани научиле неколку рецепти за слатки, кои како тајна се чувале, а се 

карактеристични само за овој крај, како традиционалната слатка шеќерпаре, шампитата и 

кремпитата, старите рецепти на тулумби, баклави, кадаиф и сутлијаш. 

Ракијата и виното кои се произведуваат во охридскиот крај, се познати по 

квалитетот. Затоа се и најбарани кај купувачите. За западниот крај на Република 

Македонија познато е дека се произведува типична домашна ракија со висок степен на 

алкохол. Таа е појака, природна, варена од грозје, или од сливи. Треба да е доста лута, за 

веднаш да се препознае, што е  типично за овој регион. Таа се зачинува со анис, мента или 

други лековити тревки, така што покрај аромата таа добива и лековити својства. Државата 

веќе има започнато проект со назив „Еко Македонија“, кој е насочен кон позиционирање 

на земјата како туристичка дестинација со квалитетна и автентична органска храна. Овој 

проект може да се искористи и во насока на промоција на Охридскиот регион.  
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Од наведеното може да се заклучи дека, во Охридскиот регион може да се 

идентификуваат неколку производи кои имаат потенцијал да се заштитат и да станат 

бренд на регионот. Тоа се охридската пастрмка, рибјата чорба, ѓомлезе, охридски 

чомлек, охридскиот варен ѓеврек и охридската ракија. Сите овие производи се 

автентични за регионот и истите треба многу почесто и понагласено да се најдат на 

регионалната трпеза кога станува збор за гастрономската понуда и формирањето на 

гастрономските туристички производи. На таков начин ќе се потенцира посебноста и 

спецификите на регионот и ќе се подобри неговата конкурентност. Угостителите ќе 

дефинираат и понудат нови локални јадења и ќе ги реафирмираат старите и подзаборавени 

јадења приготвени во овие краишта, со што ќе се зголеми нивната конкурентност преку 

понуда на автохтони и специфични специјалитети. 

 

2.7.10 Можности за развој на конгресен туризам 

Големите општествени и стопански процеси кои се случуваат во светските  

општествени и стопански системи, ја наметнуваат потребата од одржуање на состаноци 

како основна форма за комуникација. Во таа насока, како нова појава во современото 

туристичко стопанство се јавува брзиот пораст на деловното патување, при што пазарот на 

деловни состаноци доживува експанзија. За оваа форма на туризам, погоден град во 

нашата земја е Охрид. Знаејќи дека конгресниот туризам е меѓу најпрофитабилните форми 

на алтернативен туризам, а со самото тоа дека Охрид е нашиот најразвиен туристички 

центар кој нуди најголем број сместувачки капацитети, тој е најпогодното место за 

одржување на разновидни состаноци или други собири. Имено, конгресниот туризам од 

една страна само ја надополнува и продолжува туристичката сезона, а од друга страна пак, 

природните и антропогени мотиви ја збогатуваат привлечноста на овој простор за развој 

на овој туризам. Според менаџерите на хотелите во Охридскиот регион, се повеќе се 

вложува во конгресните капацитети, кои и во време на зимскиот период би го одржале 

својот континуитет во однос на посетата на гостите. Според интернет порталот на 

списанието од Словенија „Конгрес“, градот Охрид се наоѓа на топ-10 листата на 

конгресни дестинации во Југоисточна Европа. Конгрес е реномирано списание за бизнис и 

конгресен туризам, кој Охрид го сместил на седма позиција во поглед на градови кои 

имаат капацитет за развој на конгресен туризам.  
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Во овој регион, Охрид располага со неколку хотели кои нудат можности за 

организирање на конференции и меѓународни конгреси, деловни состаноци и промоции, 

опремени со најсовремена аудио-визуелна опрема и соодветни мултимедијални системи 

со капацитет од 300 до 700 учесници. За најопремени хотели со најсовремена опрема за 

организирање на разни собири се издвојуваат следните хотели: 

- Инех - Горица, хотел кој располага со 5 ВИП апартмани, 150 соби, 3 сали за 

семинари и 1 конгресна сала со 100 седишта,  

- Хотел Гранит Охрид, располага со 2 конгресни сали со капацитет од 120 до 300 

седишта,  

- Милениум Палас, нуди 2 конференциски сали со капацитет од 120 учесници, 

- Езерскиот комплекс Метропол, располага со 1 претседателски апартман, 5 

апартмани, 200 соби, 10 конференциски сали, меѓу кои најголемата е Конгресната 

сала со капацитет од 360 седишта и површина од 500 м².  

- Хотел Дончо, располага со 8 апартамни, 50 соби и сала со 35 седишта.  

Нашата држава презема разновидни активности за развој на конгресниот туризам 

во Македонија. Во таа насока треба да се спомене проектот за изградба на нов Конгресен 

центар во Охрид. Конгресниот Центар ќе биде  лоциран во населбата Далјан. Проектот 

опфаќа една голема сала во која ќе се одвиваат големите конгресни активности со 

капацитет од 1.500 до 2.000 седишта и 6 помали сали, со капацитет до 200 лица. 

Изградбата на конгресниот центар е значаен проект кој ќе има големо влијание врз 

развојот на конгресниот туризам во регионот. Она што е потребно во овој регион, за во 

истиот да се развие конгресниот туризам покрај изградбата на вакви ценстри, е 

Охридскиот регион да се промовира како интересна дестинација за развој на конгресниот 

туризам.  

 

2.7.11 Можности за развој на алтернативни форми на туризам во Национален парк 

Галичица 

Кога се говори за развој на туризмот во Охридски регион и креирање на концепт за 

развој на регионот во атрактивна туристичка дестинација, несомнено во понудата треба да 

се опфати и Националниот парк Галичица. 
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 Националниот парк Галичица зафаќа површина од 25 000 ха. Неговата најниска точка 

е нивото на Охридското Езеро (695 м.н.в.), а највисока точка е врвот Магаро (2 255 м.н.в.). 

Планината Галичица се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија која се 

издига помеѓу Охридската и Преспанската котлина и изобилува со карактеристичен 

растителен и животински свет и тоа е причината за прогласување на Галичица за 

Национален парк во 1958 година. Растителниот и животинскиот свет претставуваат 

значајна туристичка вредност, со мошне интересна флора и фауна, кои на овој 

Национален парк му даваат посебно обележје. Разновидноста на шумите претставува 

голема реткост, не само на Балканот, туку низ целиот свет. Во Националниот парк, 

откриен е разновиден растителен свет и евидентирани се повеќе од илјада растителни 

видови, меѓу кои 12 ендемни видови, кои може да се сретнат само на оваа планина и ниту 

на едно друго место. Меѓу најзначајните растителни видови во Национален парк Галичица 

се, Галички чувар куќа (Sempervivum galicicum) повеќегодишно растение, кое може да се 

најде на варовничките карпи над 1 400 метри надморска висина. Маерова Непета (Nepeta 

ernesti mayeri) претставува ендемит кое се наоѓа на многу мало подрачје на планината, 

поради тоа строго е забрането собирањето на ова растение. Живоинов смил (Helichrsum 

zivojinii) е растение кое има лековити својства, кое се наоѓа на падините на врвот Томорос, 

на суви и камнести места. Маеров Козинец (Astragalus mayeri) на ниво на целата држава, 

единствено може да се најде на оваа планина. Расте на надморска висина од 1200 до 2100 

метри. Меѓу останатите значајни видови се Томоросов различник, Цвиичева качунка, Бел 

глог, Анамски раце и Дафине. 

Флората на дрвенести видови е преставена во 176 видови, од кои 26 припаѓаат на 

ендемни видови на Балканот. Може да се најдат и ретки дрвенести видови кои се 

карактеристични само за оваа планина. Голем број на реликтни видови може да се најдат 

на локалитетот Зли Дол (65 видови) и Голем Осој (56 видови). Заштитата и унапредување 

на квалитетот на шумите е приоритетна цел и тоа може да се забележи по значителното 

зголемување на површините со шума. Имено, во 1972 година имало 12 676 ха површина 

под шума, која во 2002 се зголемува на 14 125 ха.  

Помеѓу позначајните жаришта на биолошката разновидност треба да се споменат 

Клокочка (Staphlea pinnata), Кревка коситерница (Ephedera campyopoda), Македонски даб 

(Quercus Macedonia) и Црниот јасен (Fraxinus ornus). 
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Во НПГ застапени се и голем број на птици (124 птици), 19 цицачи, 10 водоземци и 18 

влекачи. Карактеристично е и присуството на дивата коза, рисот и мечката, кои се реткост 

во другите делови на Европа. Главно обележје на Националниот парк Галичица е 

балкански рис (Lynx lynx martinoi), автохтон вид со околу 30-35 единки. Поради оваа 

бројка во 2006 година, Македонското еколошко друштво (МЕД) започнало со 

спроведување на проект за заштита на популација на балканскиот рис во Македонија.
84

 

Поради овој растителен и животински свет интересот за оваа планина е голем. Ова 

богатство привлекува голем број на ботаничари, дендролози и фитоценелози, што значи 

дека постојат одлични услови за развој на научниот туризам. Температурните 

карактеристики како во летниот така и во зимскиот дел од годината се мошне поволни и 

тоа овозможува да се одвиваат разновидни рекреативни и туристички содржини, како 

планинарење, планински велосипедизам, планинарски тури, параглајдинг, спелеологија и 

можност за еднодневни излети. 

- Пешачки, велосипедизам и планинарски патеки 

Паркот нуди обележани пешачки, велосипедски и планинарски патеки. Патеките може 

да водат до селото Велестово, до месноста Крстец, од каде се протега прекрасен видик врз 

големото карстно поле Џафа и најголем дел од масивот на планината Галичица или до 

еден од највисоките врвови на Галичица - Магаро. 

- Зимски актиовности  

Вкупниот потенцијал на ски-центарoт на Галичица за 2013 година, се проценува на 

број на посети помеѓу 70.000 и 90.000. Се очекува просечна годишна стапка на раст во 

однос на посети да се зголемува за околу 5%. Како резултат на ова зголемување, се 

очекува максималниот потенцијал на посета од страна на скијачите во скијачката сезона 

2016/2017 да изнесува 100.000, а до сезоната 2020/2021 да се зголеми за околу 120.000 

посети од страна на лица кои се заинтересирани за овие зимски активности. За таа цел, се 

планира изградба на скијачки патеки со должина од 2 200 метри, (5 км скијачки лифтови и 

12 км скијачки патеки). Со овие активности, капацитетот на прием на скијачи ќе се 

                                                             
84 http://www.galicica.org.mk/priroda.html 
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зголеми на 5 000 посети дневно. Проектот за реализација треба да се одвива во три фази во 

наредните години.
85

 

- Планинарски тури 

Планината Галичица нуди одлични можности за организирање на разновидни 

планинарски тури. Една од најпопуларните тури во Охридскиот регион е турата која 

започнува од планинската куќа на планинарскиот клуб Магаро од Охрид, кај месноста 

Липова Ливада, која продолжува низ предели исполнети со ендемичен биодиверзитет и 

културно-историски локалитети. Турата води до врвот Магаро, од каде се пружаат 

прекрасни пејсажи и панорами над Охридското и Преспанското Езеро. Оваа тура трае од 3 

до 5 часа, со должина од 12 км. Друга тура која е доста интересна за посетителите е турата 

Траверс по гребенот на планината Галичица. Оваа тура е наменета за лица кои сакаат 

повеќе авантура и спортски предизвик. Истата започнува кај превојот Липова Ливада на 

1600 метри, а завршува во селото Велестово со пикник. Турата е исполнета со предели со 

ендемичен биодиверзитет и историски локалитети. Оваа тура е со времетраење од 8 часа, 

со должна од 11 километри.  

- Планински велосипедизам 

Планината нуди одлични можности за планински велосипедизам. Патеката е наменета 

и за возачи кои ги прават почетните чекори, но и за поискусните. Возењето по оваа патека 

нуди незаборавен поглед кон Охридското Езеро, збогатено со тревна покривка и 

изобилство на разновидната флора и интересни рељефни форми. Патеката е долга 55,2 км, 

а највисоката точка е Крстец со 1555 м.н.в. Вкупната должина на маркирани патеки за 

пешачење и за планински велосипедизам изнесува 380 км.   

- Крос кантри велоспипедизам 

Крос кантри (cross country) е најпознат вид на планински велосипедизам, кој се одвива 

на кружна патека, каде теренот за возење е во брановидна форма. На Галичица постои 

патека за крос кантри велоспипедизам, со должина од 5.6 км, која започнува кај 

информативниот центар на паркот, продолжува преку ливадите до Каменоломот и води до 

густа борова шума, преку која се стигнува до почетната точка.  

- Алпинизам 

                                                             
85 Агенција за странски инвестиции и промоција на извор на РМ., Мастер презентација за бизинис 

можностите на Република Македонија, 2016 
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Високите отсеци на планината се извонредни терени за алпинизам. Отсекот под врвот 

е висок 760 метри и нуди одлични можности за развој на алпинизам, како и отсеците под 

Голем Врв и Туглајш со 180 метри, кои се наменети за почетници.  

- Параглајдинг 

Националниот парк Галичица е популарна дестинација за параглајдеристите. 

Полетиштето најчесто е кај месноста Баба, на регионалниот пат Охрид-Трпејца-Царина-

Ресен, а безбедно се слетува на плажата кај авто-кампот Љубаништа.  Од овој видиковец 

истовремено се гледа и Охридското и Преспанското Езеро. 

- Пешачка тура низ Националниот парк Галичица и посета на градот Охрид 

Во НПГ, се организираат и пешачки тури кои освен пешачење по планината, опфаќаат 

и посета на градот. Програмата на оваа тура опфаќа појадок, посета на градот Охрид, 

прошетка низ културно-историските знаменитости во Охрид, ручек, трансфер за 

Националниот парк Галичица, до месноста Липова Ливада, од каде што започнува 

трекингот за искачување на највисокиот врв на планината Магаро,  искачување на врвот, 

превоз до хотел и вечера. Ваква тура се организира и во три дена, која опфаќа посета на 

трите Национални паркови во Република Македонија. 

- Посета на Билјанини Извори 

Билјанините извори или Студенчишта се најпознат и најопеан симбол на Охрид, 

создаден од природата. За нив е испеана народната песна „Билјана платно белеше“, која е 

позната ширум светот. Изворите се наоѓаат во подножјето на палнината Галичица под 

селото Рача, а околу изворите денес има паркови, спортски терени и познат ресторан. Со 

вода од изворите се снабдува и Хидробиолошкиот завод, научна институција која се 

занимава со ендемскиот жив свет на Охридското Езеро. 

- Посета на изворите кај Св. Наум 

Изворите кај Свети Наум, се едно од најатрактивните места на оваа планина. Овие 

извори, извираат од варовитите спили во подножјето на планината. Водата се собира во 

мало езерце со две островчиња, кои се прекрасно уредени со кафеани, чии сопственици 

љубезно ги пречекуваат гостите кои уживаат во убавината на природата. Оваа вода преку 

куса река се влева во Охридското Езеро. 

- Излетнички места 
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За убавината и разновидноста на пределот на планината Галичица придонесуваат и 

пространите високопланински пасишта кои настанале како резултат на човековото 

влијание. Друга обележана патека води низ големото карстно поле Суво Поле, а потоа и 

до планинската куќа во месноста „Асан-Џура”. Патеката се двои на две гранки, едната која 

води до врвот Гога и другата која води до пештерата Саматска Дупка. Видиковецот Гора 

се наоѓа на 1 735 метри и има прекрасен поглед на двете езера. 

- Еднодневни излети 

Паркот нуди можност и за еднодневен излет, во месноста „Корита”. До овој локалитет 

може да се стигне и по обележана пешачка патека од населбата Пештани. Најпосетена 

дестинација во Паркот, сепак е рекреативно-туристичкиот комплекс кај манастирот на Св. 

Наум, близу до границата со Република Албанија. Секоја година, над 200 илјади туристи 

доаѓаат да уживаат во ова место каде, природното, духовното и културното наследство на 

Македонија се испреплетуваат во хармоничната целина со исклучителна убавина. Постои 

можност за прошетка со чун по изворите кај Св. Наум, кои формираат живописно езерце 

со две островца. Се проценува дека ова езеро го напојуваат 45 извори, распоредени на 

дното или брегот на езерцето, а речиси половина од бистра студена вода во него дотекува 

од Преспанското езеро преку подземни реки и водотеци низ варовничката маса на 

Галичица.  

- Спелеологија 

НПГ нуди можност за научно проучување на пештерите и на нивниот изглед, 

структура, карактеристики  и други форми кои се менувале со текот на времето, односно 

можност за спелеологија. Спелолошката Федерација на Македонија (СФМ) е оранизација 

која е задолжена да се грижи за спелеолошките објекти во Република Македонија и 

карстот воопшто. Нејзиното работење е поддржана од Агенцијата за Млади и 

Спорт, Министерство за економија - сектор за туризам и угостителство, како и 

Министерството за животна средина. НПГ треба да оставари тесна соработка со СФМ, за 

да може целосно да се систематизираат спелеолошките објекти во Република Македонија, 

да се заштитат истите како и и живиот свет во нив, да се унапредат спелеолошките 

активности, да се промовира спелеологијата во Република Македонија, а со тоа и во 

Охридски регион и што е најважно туристички да се уредат спелеолошките објекти. 
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- Пештера Саматска Дупка: Во овој национален парк се наоѓаат десетина 

подземни карстни форми, односно пештери. Најголемата меѓу нив е Саматска 

Дупка, која се наоѓа на источната страна на долината Студино. Нејзината најголема 

висина изнесува 9 метри, а вкупната должина на пештарата е 224 метри. Во оваа 

пештера се среќаваат пештерски украси, пештерски бисер и драперии. Според 

поделбата на пештерите во Македонија, оваа пештера спаѓа во групата на 

туристички пештери, што значи дека е многу значајна од апсект на привелкување 

на туристи.  

- Останати пештери: Наумова Пештера е една од најинтересните пештери крај 

Охридското Езеро, со должина од 2 775 метри, Црна Пештера која се наоѓа на 0.5 

км од селотот Трпејца, Пештерата Говедарник, Пештера Оревче која е најмалата 

пештера, пештера Мечкина Дупка, пештера во близина на селото Лескоец, Воља и 

пештерата Свинска Страна. Овие пештери може да се забележат движејќи се од 

подножјето на планината па се до повисоките делови. Пештерите на оваа планина 

се одликуваат со пештерски украси и разновидна морфологија.  

- Културен и верски туризам 

Во паркот  има бројни споменици кои се од големо историско и уметничко значење 

и тие се една од силните причини за посета на истиот. Спомениците на културата во 

паркот, се делат на неколку групи: археолошки локалитети, цркви, манастири, 

пештерни цркви и споменици. Еден од спомениците во паркот, кој по своето значење 

спаѓа меѓу позначајните од ваков вид не само во рамките на паркот и во регионот, туку 

и пошироко, а истовремено е строго заштитено подрачје, е островот Голем Град. Од 

групата цркви, манастири и пештерски цркви, на територијата на паркот регистрирани 

се спомениците од византиски стил со живопис кој е од европско значење. Тоа се 

црквата „Св. Богородица Заумска“ од 1361, во с.Велестово и црквата „Св. Богородица“ 

од XV век. Од пештерските цркви под заштита се ставени црквата „Св. Богородица“ во 

с. Пештани од XIV век, црквата „Св. Богородица“ во автокампот Градиште и црквата 

„Св. Стефан“, која потекнува од средината на IX век. 

Овој национален парк нуди големи можности за привлекување на голем број 

туристи кои се љубители на природата и имаат авантуристички дух, но и за оние кои се 

восхитени од културното и уметничкото богатство. За да продолжи зголемувањето на 
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бројот на туристи во овој дел, потребно е истиот да биде вклучен во понудата за Охридски 

регион, потребна е афирмација на паркот и зголемување на активностите кон промоција 

на истиот. 

 

2.8 Влијание на туристичката заедница врз развојот на Охридски регион како 

атрактивна туристичка дестинација 

Владата на Република Македонија, Министерството за економија во кој спаѓа 

Секторот за туризам и угостителство и Агенцијата за промоција и поддршка на туризам, ја 

утврдуваат законската рамка и постапките поврзани со развојот на туризмот. Поради тоа, 

потребна е синхронизирана соработка со наведените институции при креирање на 

концептот за развој на регионот во атрактивна дестинација. Локална власт во која спаѓа, 

општинскиот совет, градоачалникот и локалните културни установи исто така имаат 

големо влијание врз развојот на туризмот во определена дестинација. Едно од можеби 

најголемото влијание го имаат здруженијата кои директно или индиректно влијаат врз 

развојот на туризмот во дестинацијата и врз формирањето на туристичкиот производ. 

Станува збор за здруженија од различни профили, кои се формирани од различни групи на 

граѓани, со цел заштита на различни интереси. Тука спаѓаат здружение на хотелиери, 

здружение на ресторатери, здружение на патнички агенции, здружение на издавачи на 

приватно сместување, здружение на угостители, здружение на трговци, здружение на 

занаетчии, еколошки институции, здружение за заштита на животната средина, 

здруженија на планинари, спортски друштва, културно-уметнички друштва и други 

субјекти. Наведените институции преземаат голем број на активности во насока на развој 

на туризмот во дестинацијата. Најважните активности во оваа насока се:
86

 

- Предлагање на разновидни решенија за проблемите кои настануваат поради 

големиот број возила во дестинацијата. Овие активности треба да создадат услови 

за непречено одвивање на сообраќајот, доволен број на паркинг места, пешачки 

зони итн. 

                                                             
86 З. Тунтев, Туристичка дестинација, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 2007, стр. 185-188   
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- Организирање на локален превоз, кој ќе ги превезува патниците од автобуска и 

железничка станица или аеродром до сместувачките капацитети, атрактивните 

комплекси итн. 

- Градење на голем број на шеталишта, велосипедски патеки и одржување на истите, 

како и одржување на парковите и целокупното опкружување во дестинацијата и 

изградба на фонтани, паркови, детски паркови, спортски и рекреативни центри, за 

да се збогати понудат. Еден од последните примери во Охрид е пролетното 

освежување на дрворедот од албиции покрај пешачката патека по Кеј Македонија 

од страна на екипите на Паркови и зеленило. 

- Поставување на соодветно осветлување на важните културно-историски споменици  

- Одржување на традиционалните фасади и целосна заштита на културното 

наследство. 

- Одржување на плажите и нивно издавање под концесија. 

- Обезбедување на сигнали и знаци на пловидните објекти, односно обележување на 

просторот кој е наменет за движење на пловидните објекти, за заштита на капачите. 

- Изработка на урбанистички планови за туристички простор заради определување 

на прагот на издржливост на физичкиот капацитет на дестинацијата. 

- Исправно користење на туристичката такса, која меѓу другото треба да се користи 

за промотивни активности во функција на развој на туризмот. 

- Формирање на посебни инспекциски служби, кои ќе вршат контрола на работење 

на носителите на понудата и посебно на квалитетот на туристичкиот производ и 

услугите кои се даваат. 

Поради наведените активности, кои се само еден мал дел од нивната целокупна работа, 

потребна е интензивна соработка со надлежните институции кои имаат големо влијание 

врз развојот на регионот. 

- Соработка со Управата на Националниот парк Галичица 

При развој на туризмот во заштитните подрачја, како Националниот парк Галичица, 

потребна е активна соработка со Управата на националниот парк, со која се утврдуваат 

подрачјата и условите за развој на селективните видови во националниот парк. Така при 
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развој на голем број на активности во овој простор, треба да се земат во предвид зоните на 

заштита:
87

 

- Зона А, строго заштитена зона, во која се наоѓаат најзначајните природни добра 

како пределот Магаро, остров Голем Град и изворите кај Св. Наум. Во оваа зона 

може само да се организираат посети за научни цели, но со дозвола од паркот може 

да се организираат и посети од културно образовен карактер. 

- Зона Б, туристичко-рекреативна зона, која е поделена на два дела, едниот дел се 

протега од Пештани, до границите на Албанија кај Охридското Езеро и од Стење 

до границите на Албанија кај Преспанското Езеро. Овие зони се делат на регулиран 

режим и слободна посета. Во првата зона се дозволува да се користат само јасно 

обележаните патеки. Во другата зона може да се градат инфраструктурни и 

туристички објекти и да се користат за одмор и рекреација.  

- Зона В, која е наречена мелиоративна зона, во која се наоѓаат природни вредности 

од втора или трета категорија и тие се наоѓаат на целиот простор во паркот. Во 

овие зони може да се користат шумите, пасиштето и земјиштето, но во мерките кои 

ги предвидува паркот. Поради тоа, развојот на туризмот треба да биде во функција 

на заштита и зачувување на вредностите кои ги нуди Галичица.  

- Соработка со Завод за заштита на културни споменици и Националниот Музеј 

Заводот за заштита на културните споменици и Националниот Музеј од 1973 година се 

интегрирани и заедно работат на заштита на културното наследство и музејската дејност 

на овој дел на Македонија. Институцијата е составена од повеќе оддели, како археологија, 

историја, етнологија, Словенска архитектура, историја на уметност и современа уметност. 

Влијанието кое го има оваа институција врз развојот на турзимот во Охридскиот регион 

може да се согледа преку тековните активности како, реконструкција и реставрација на 

Античкиот театар, Самуиловата тврдина, црквата Св. Богородица Перивлепта и Св. 

Климентовата црква на Св. Пантелејмон на Плаошник, целосна реконструкција на куќата 

на Робевци и многу други активности. Поради тоа, при развојот на археолошкиот, 

културниот и верскиот туризам во Охридскиот регион, потребно е активно учество и 

соработка со оваа национална установа.  
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 С. Хаџи Пецова, Национален парк Галичица, План за просторно уредување, Стручен собир, Планирање и 

уредување на Охридско-Преспански регион, Охрид, 1987 год. стр. 25 
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- Соработка со Сектор за туризам и угостителство при Министерство за 

економија 

Во Програмата за развој на туризмот за 2015 година, Секторот за туризам и 

угостителство, превзема низа на активности за развој на Охридскиот регион како 

туристичка дестинација. Помеѓу овие активности спаѓаат:
 88

 

- Одбележување на туристичките патеки, брендирање на туристички сувенири, 

изготвување на веб страна и печатење на промотивни материјали за Охридската 

чаршија, 

- Обележување на туристички патеки низ чаршијата со патокази, информативни 

табли, туристичка сигнализација пред секој позначаен објект,  

- Поставување на мапи пред главниот влез на чаршијата на кои ќе бидат обележани 

позначајните културни знаменитости, поатрактивните места во чаршијата, 

кафетерии, ресторани, продавници за сувенири итн.  

- Светско природно и културно наследство во Охридски регион 

За сите добра кои се дел од културното наследство во Охрид, како Музејската зграда 

на „Словенска Писменост“, Уранија - Куќа на МАНУ, Музејски комплекс Робевци и сите 

оние кои се категоризираат како значајно културно наследство, се предвидува определен 

режим на заштита кој може да опфаќа разновидни мерки во зависност од тоа на кој степен 

на заштита припаѓаат. Доколку припаѓаат на втор степен на заштита, тоа значи дека се 

преземаат мерки како задржување на постојната состојба и презентација и популаризација 

на објектот според пропишаните услови, преземање на мерки за заштита на објектот, не се 

дозволува надградба, доградба или промена, или се дозволува или не се дозволува 

промена на ентериерот. Тоа значи дека, доколку се прави промена во просторот, потребно 

е да се почитуваат режимите и условите наведени во просторниот план на Република 

Македонија.
89

 

Воедно, според Законот за управување со светското природно и културно наследство 

во Охридски регион детално се уредува управувањето со светското природно и културно 

наследство во Охридски регион запишани во Списокот на Конвенција на заштита на 

светско културно и природно наследство на Обединетите нации за образование, наука и 

                                                             
88 Службен весник на РМ, бр. 195 од 26.12.2014, Програма за развој на туризам за 2015 
89 Просторен план на Република Македонија 2002-2020, Годишен извештај за спроведување на просторниот 

план на Република Македонија во 2010, стр. 152-162 
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култура УНЕСКО. Од посебен интерес за развој на Охридскиот регион како атрактивна 

дестинација се целите на самиот закон, кои се поистоветуваат со целите за развој на 

регионот. Станува збор за следните цели:
90

 

- Создавање на услови за пронаоѓање, заштита, популаризација и унапредување на 

состојбата со светското природно и културно наследство во Охридски регион, 

- Пренесување на идните генерации на исклучителните вредности на светското 

природно и културно наследство во Охридски регион како дел од општото 

наследтсво на целото човештво 

- Спроведување на научни истражувања и воспитно-образовни активности 

- Создавање на услови за одржлив развој 

- Спречување на активности кои негативно влијаат врз исклучителните вредности 

светското природно и културно наследство во Охридски регион и  

- Вклучување на Република Македонија и општините Охрид, Струга и Дебарца во 

меѓународниот систем на соработка и помош со цел за меѓународна заштита на 

природното и културно наследство. 

- Соработка со други релевантни институции 

При развој на верскиот туризам во Охридски регион потребна е тесна соработка и 

активно учество на Македонската православна црква и/или Исламската верска заедница, 

при развој на спортско-рекреативни активности потребна е синхорнизирана соработка со 

спортски клубови на ниво на дестинација и нивно активно вклучување во истото. Тука, 

треба да се споменат и еколошките друштва како, Еколошко друштво Јагода или 

Еколошко друштво Грашница-Охрид, Одделение за заштита на животна средина итн. Со 

нивното активно учество во процесот на развој на туризмот во оваа дестинација, се 

добиваат низа на предности, како креирање на комплексната туристичка понуда на 

дестинацијата, хармонизација меѓу сите директно и индиректно инволвирани субјекти на 

дестинациско ниво, промоција на Охридскиот регион и настап на меѓународниот 

туристички пазар и развивање на свест на локалното население за придобивките кои се 

создаваат од развојот на туризмот во оваа дестинација. 

                                                             
90 Службен весник на РМ, бр. 75 од 07.06.2010 година, Член 3, Закон за управување со светското природно и 

културно наследство во Охридски регион, Цели на Законот, стр. 2 
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Медиумите исто така се многу значајни бидејќи тие влијаат врз создавање на ефикасно 

пренесување на пораки за туристичката дестинација до пошироката јавност. Поради тоа 

при развој на овој регион, несомнено е потребно висок степен на корелација и активно 

вклучување на медиумите во развој на регионот како атрактивна туристичка дестинација.  

Од наведеното, можеме да заклучиме дека туристичката заедница е составена од голем 

број на институции кои директно или индиректно влијаат врз развојот на туризмот во 

дестинацијата и имаат активно учество и влијание врз создавањето на концептот за развој 

на регионот во атрактивна туристичка дестинација. Кога активностите на сите овие 

наведени чинители, ќе функционираат во една хармонизирана целина, тогаш Охридскиот 

регион ќе има доволно компаративни предности за настап на европскиот и светскиот 

туристички пазар. 

 

3. Промоција на Охридски регион како туристичка дестинација 

Промоцијата содржи низа активности, кои се насочени кон подигнување на свеста 

кај потенцијалните туристи, за постоење на одредена туристичка дестинација и 

производите и услугите кои ги нуди. Основната цел на промоцијата е комуникација 

помеѓу носителите на туристичката понуда и потенцијалните туристи, каде предмет на 

самото комуницирање е размена на информации, кои треба да ја поттикнат и истовремено 

да ја зголемат продажбата на туристичките производи и услуги. Современите туристи 

бараат однапред да знаат за какво туристичко патување станува збор, бидејќи тие уште во 

првата фаза на носењето одлука за патувањето, бираат дестинации кои можат да ги 

задоволат нивните специфични туристички потреби. Со ефикасна промоција ќе се 

поттикнат потенцијалните туристи за посета на овој регион и ќе им се обезбедат 

релевантни информации за географските, културно-историските, природните и други 

карактеристики на Охридскиот регион како туристичка дестинација. Со промоција на 

Охрид и регионот, ќе се оствaри една од основните цели, а тоа е привлекување на поголем 

број на странски туристи. За таа цел, се преземаат низа на активности со кои ќе се 

обезбеди промоција на регионот и пласман на европскиот и светски туристички пазар. 

Секторот за локален и економски развој, најавува таргетирани промоции во земји, за кои 

сметаат дека се потенцијални подрачја за привлекување на нови туристи, а не се доволно 

запознаени со убавините на оваа дестинација и со туристичките содржини кои ги нуди. 
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Промоцијата на Охридскиот регион надвор од државата е една од најзначајните мерки кои 

изминативе години значително го зголемија бројот на странските туристи. 

За да се спроведе успешна промоција на туризмот во оваа туристичка дестинација, 

пред се, треба да се постават неколку основни прашања и да се најде соодветен одговор и 

врз основа на тоа, да се креираат активностите поврзани со промоција на Охридски 

регион.  

1. Која е целната група, кон која ќе бидат насочени промотивните активности? 

За одговор на ова прашање, може да се користи извршената сегментација на 

регионот, преку која детално ќе се утврди кој е целниот аудиториум кон кој ќе бидат 

насочени промотивните активности. Како што споменавме, за сегментација на 

туристичкиот пазар во Охридски регион, како критерум може да се искористат странските 

туристи. Најчесто станува збор за профили кои бараат нови, непознати, далечни и 

атрактивни дестинации, кои се зачувани, незагадени, безбедни, креативни и богати со 

култура и традиција. За правилно обликување на промотивните активности, одлични 

насоки даваат целните групи, односно туристите кон кои ќе биде насочен фокусот. Според 

тоа, промотивните активности треба да бидат насочени пред се кон странски туристи кои 

преферираат:   

- Езерски туризам  

- Планински туризам 

- Спортско - рекреативни активности  

- Културни настани, фестивали, манифестации и други традиционални вредности 

- Религиозни објекти  

- Природна и здрава храна   

- Далечни, нови и непознати туристички дестинации 

Пазарите кон кои треба да бидат насочени промотивните активности, како настап на 

саеми за туризам, репортажи во списанија и слично првично се соседните земји како 

Србија, Грција, Бугарија и Албанија, потоа Холандија, Германија, Австрија, Хрватска, 

Црна Гора, Чешка, Полска, Словачка, Романија и Италиија и во поново време Кина, 

Португалија, Австралија, Канада и Русија. 

2. Кои се целите на промоција на Охридски регион? 
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Целите за промоција на Охридски регион се тесно поврзани и се поистоветуваат со 

целите за развој на овој регион како атрактивна дестинација. Целите треба да бидат јасни, 

конкретни и мерливи. Целите за промоција на Охридски регион се: 

- Креирање на препознатлив идентитет 

- Позиционирање на Охридскиот регион како атрактивна и посакувана туристичка 

дестинација на меѓународниот пазар 

- Создавање на свесност кај туристите од подалечните земји како Кина, Русија, 

Австралија за постоење на Охридски регион како атрактивна туристичка 

дестинација 

- Враќање на довербата кај туристите од Западна Европа, посебно Холандија, 

Белгија, Чешка, Германија и Скандинавските земји 

- Зголемување на бројот на странски туристи во Охридски регион 

- Враќање на интересот кај домашните туристи за посета на Охрид 

- Развој на селективни видови на туризам  

3. Која е главната суштина на промотивната порака?  

При избор на промотивните активности, треба да се обрне посебно внимание на тоа 

што се промовира, односно фокусот треба да се стави кон оној производ од кој ќе 

произлезе најголем бенефит и ќе поседува фактор на диференцијација, преку кој овој 

регион ќе се разликува од останатите. Поради тоа што станува збор за замислената 

позиција која туристичката дестинација сака да ја заземе, може да се искористи визијата за 

развој на Охридски регион, а тоа е дека овој регион е препознатлива туристичка 

дестинација која се одликува со автентичен спој на приодни и антропогени ресурси, кои 

создаваат одлични услови за динамичен и брз развој на туризмот. Во оваа реченица, треба 

да се крие суштината на промотивните пораки, односно дека регионот поседува голем 

број на природни и антропогени ресурси на чија основа го темели развојот на туризмот. 

4. Кој медиум или средство ќе се користи? 

Од голема важност е изборот на медиуми или средтсва, кои ќе ја пренесе пораката, 

бидејќи од изборот, во многу случаи може да зависи успешноста на истата. При промоција 

на Охридски региони може да се користат разновидни канали за комуникација, преку кои 

оваа туристичка дестинација ќе се промовира на меѓународниот туристички пазар како: 

- Настап на саеми за туризам  
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- Огласување во печат, радио и телевизија 

- Изработка на туристички филмови и тематски спотови 

- Снимање на репортажи за природните и културните атрации  

Еден од најуспешните начини за промоција на регионот е присуството на голем 

број репортажи за оваа дестинација, која преку видеа, фотографии и информации ќе успее 

на најсоодветен начин да ги престави сите вредности кои ги нуди. Така, според порталот 

„Earth traveling“, градот Охрид и Охридското Езеро се наоѓаат помеѓу десетте најубави 

места на Балканскиот Полуостров. Во листата помеѓу најубавите места се Езерото Блед во 

Словенија, Плитвичките Езера во Хрватска, Свети Стефан во Црна Гора, Метеори во 

Грција, Мостар во Босна и Херцеговина, Несебар во Бугарија, Замокот на Дракула во 

Романија, Саранда во Албанија и Ниш во Србија. Присуството на градот и Охридското 

Езеро во вакви реномирани туристички списанија има огромно значење и влијание врз 

промовирање на регионот ширум светот.  

 

3.1 Облици за промоција на Охридски регион 

Основна карактеристика на туристичкиот производ и на туристичката услуга е нивната 

неопипливост. Тоа значи дека, туристичкиот пазар при промовирање на својот производ 

не може да ги изложи своите производи и услуги. Поради оваа специфичност, која е 

единствена, се налага потребата да се изнајдат разновидни алтернативи за „вкусување“ на 

туристичкиот производ и услуга. Еден начин е тие да се престават или промовираат преку 

најразлични облици на промоција. За успешна промоција на Охридскиот регион, потребно 

е засилување на темпото на промотивни активности како преземање на интензивни ПР 

активности, промоција на продажбата на саеми, изложби и студиски патувања, 

разновидни огласувања, како на домашниот така и на емитивните пазари, користење на Е-

маркетинг, нагласена ориентираност кон постојано ажурирање на интернет страниците 

итн. Станува збор за еден процес кој бара континуитет и кој ќе успее пропагандната 

порака успешно да ја пренесе до потенцијалните туристи, кои преку своите форми и 

содржини ќе делуваат врз нивната свест.  
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3.1.1 Средства како облик за промоција 

Како најважни активности, односно облици на промоција, кои може да се 

спроведат во насока на промовирање на Охридскиот регион како атрактивна туристичка 

дестинација се: 

1) Креирање и користење на голем број на графички пропагандни средства, кои 

имаат големо влијание врз туристите. Меѓу најзначајните средства за промоција на 

регионот се: 

- Изработка на каталози за целокупната понуда на регионот, како и детален опис 

на сместувачките капацитети и други угостителски објекти во регионот, кои на 

креативен, естетски и уникатен начин ќе го презентира целокупниот асортиман кој 

се промовира. При изработка на каталозите, треба да се внимава на неговиот 

квалитет и истиот треба да биде печатен на разни јазици.  

- Изработка на проспекти, кои ќе содржат најосновни информации за Охридски 

регион како туристичката дестинација. Фокусот при изработка на проспектот треба 

да бидат сликите, кои треба да се однесуваат на природните убавини, културно-

историските споменици и се она што е во туристичка смисла атрактивно за 

регионот.  

- Изработка на летоци. Имајќи ги во предвид ниските трошоци за печатење и 

дистрибуција, летоците треба да земат важно место за промоција на овој регион. 

- Изработка на брошури со разновидни информации поврзани со карактеристиките 

на туристичкиот производ на дестинацијата. Брошурите може да бидат општи 

брошури, посебни брошури за посебни видови на туристички производ, како 

рекреација, храна, доживувања, или брошури со специфични понуди како цркви, 

манастири, спомен обележја, патеки за планинарење, стари занаети, природни 

реткости итн. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, планира изработка 

на 6 брошури со разни тематски содржини (природа и авантура, традиција и 

настани, рурални убавини, лов и риболов, археолошка историја и култура, вино и 

храна) на 11 странски јазици и тоа на англиски, германски, француски, 
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италијански, шпански, турски, бугарски, српски, албански, јапонски и руски 

јазик.
91

   

- Користење на е-брошури (електронски брошури) кои на електронски начин се 

пренесуваат до потенцијалните туристи.  

- Изработка на мобилни апликации. Имено, веќе се планира изработка на мобилни 

апликации за туристички електронски водичи и нивна дистрибуција преку 

соодветни електронски пазари на апликации, како и хостирање на истите 

- Печатење на разгледници, кои треба да опфаќаат слики на најатрактивните места 

како на Охридското Езеро, преубавите плажи, некој археолошки значаен објект, 

верски објект или сцена од некоја културна манифестација.  

- Печатење на туристичка карта, која треба да ја има и на CD верзија и која ќе ги 

опфаќа главните атракции, културно-историските споменици, угостителските 

објекти и/или карта на сите атракции во регионот со нивно подетално опишување.  

- Изработка на календар на настани во регионот, во кој ќе бидат детално опишани 

сите поважни настани карактеристични за регионот, нивната традиција како и 

датуми на одржување. 

- Изработка на гастрономска карта на локални специјалитети и водич за етно 

и еко храна. Секој регион има своја кујна преку која можат да се промовираат 

голем дел од производите и истовремено да се поттикне производството на 

домашните производи. Охридскиот регион е препознатлив по автентични локални 

домашни производи како ѓомлезе или питулици, охридската пастрмка, охридскиот 

чомлек, традиционалната слатка шеќерпаре, охридски варен ѓеврек или охридското 

домашно вино и домашна ракија. Сите овие специјалитети треба да бидат опфатени 

во гастрономската карта за регионот, заедно со начинот на нивна подготовка, 

традиција итн. 

- Изработка на останати материјали, како Power Point презентации за Охридски 

регион како туристичка дестинација. 

                                                             
91 Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија 2016, Програма за промоција и 

поддршка на туризмот за 2016 година, стр. 1 
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- Дизајн и редизајн на веќе постоечкиот промотивен материјал, во склоп со 

новите туристички трендови. 

2) Изработка на репрезентативни средства, кои на некој начин треба да потсетуваат 

на нешто карактеристично за Охридскиот регион. Воедно се препорачува на овие 

репрезентативни средства да е впишано името на нашата земја. Станува збор за 

привезоци, беџови, знаменца, плакети, сувенири, магнети, скулптури, народни 

ракотворби, патни кеси, торби, капи, украси за на бироа итн., кои треба да го 

содржат духот на овој регион. Се препорачува да бидат изработени во црвена боја, 

која се користи како боја која ја промовира Република Македонија.   

3) Користење на надворешни средства, кои ќе се поставуваат на видливи места на 

отворен простор. Во овие активности спаѓаат: 

- Изработка и поставување на билборди и City Light, реклами со туристичките 

мотиви на Охрид и Националниот парк Галичица. 

- Изработка на плакати, преку кои ќе се изврши промоција на различни културни, 

и спортски манифестации во регионот. 

- Изработка на саемски банери, материјал кој се користи при настап на 

туристичките саеми. 

- Поставување на туристичка сигнализација, односно идентификување на 

најважните туристички атракции на сите сообраќајни правци и туристички 

локации, во соработка со општините. 

- Поставување на туристички информативни центри (пунктови) кои ќе ги 

информираат и ориентираат туристите. За да се задоволат минималните потреби на 

туристите, односно за да им се обезбедат релевантни информации поврзани со 

патувањето, потребно е воспоставување на интегриран систем на туристичко-

информативни центри, кои ќе бидат лоцирани на стратешки и френкфентни 

локации како автобуска станица, центар на град итн. Овие инфо точки или 

пунктови претставуваат места за информирање и ориентација на патниците, но 

истовремено и место каде тие може да добијат разновидни податоци за вредностите 

на Охридскиот регион. Клучно за успех на овие пунктови е дека тие мораат да 

даваат информации за целиот регион и за сите општини од кои е создаден 

регионот, без разлика на локацијата на која се наоѓа центарот. Туристичките 
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информативни центри се унифицирани објекти, најчесто со површина од 40 м², на 

кои јасно мора да биде обележано логото или слоганот, треба да имаат доволно 

простор за да можат да ја изложат целокупната понуда на локални автентични 

производи. Во Охрид, постои ТИЦ, Лихнидос, во кој може да се најдат сувенири, 

мапи, понуда на водичи и резервација за сместување.  

4) Користење на средства за медиумски презентации 

- Континуиран настап на саеми за туризам (домашни и регионални саеми), каде 

носителите на туристичката дестинација и надлежните органи за промоција на 

туризмот во државата и регионот, ќе имаат можност да го претстават туристичкиот 

производ. За таа цел, на почетокот на јуни, Охрид ќе учествува на мешовитиот 

самит со земјите од југоисточна Европа со НР Кина, каде ќе има штанд во Нингбо 

на кој што ќе ги презентираат сите потенцијали за развој во туризмот. Од друга 

страна, компанијата „ТАВ“ го промовира Охрид и аеродромот „Св. Апостол 

Павле“ на најголемиот светски туристички саем - ИТБ Берлин (Меѓународниот 

туристички саем - Берлин), на кој присуствуваат околу 180.000 посетители. 

Маркетинг активностите кои ги преземаат има големо влијание врз промоција на 

Охридски регион, имајќи во предвид дека истиот е промовиран од страна на 

реномирана компанија со долгогодишно искуство. Агенција за Промоција и 

Поддршка на Туризмот (АППТ) е владина организација чија основна функција е 

промоција на туризмот, односно на туристичките ресурси и капацитети на 

Република Македонија. Агенцијата со засилено темпо ја промовира нашата држава, 

а со тоа и Охридскиот регион на меѓународните саеми, како еден од најкорисните 

начини за промоција. Меѓу најзначајните настапи, треба да се споменат следните 

саеми за туризам: 
92

 

 Меѓународната саемска манифестација за промоција на туристичката понуда во 

Софија, Бугарија (HOLIDAY&SPA EXPO 2016). Имено, бугарскиот туристички 

пазар е еден од назначајните пазари за Македонија според бројот на туристи и 

бројот на ноќевања кои ја посетуваат нашата земја.  

 АППТРМ ја промовира Македонија пред белгиските туристи на саемот за 

туризам во Брисел. Туроператорот Томас Кук-Белгија ја зајакнува својата 

                                                             
92 Ибид 
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соработка со македонските туроператори со што Македонија веќе се најде на 

нивниот продажен каталог за 2016 година.  

 АППТРМ за првпат се претстави на саемот за туризам во Љубљана, Словенија 

(NatourAlpeAdria) кој трае од 27-ми до 30-ти Јануари 2016 год. Со учеството на 

Македонија на овој саем, се побуди голем интерес на тамошните туроператори 

и потенцијални туристи.  

 Саемот за туризам во Утрехт, Холандија, каде Агенцијата ги промовира 

убавините на Македонија по 6-ти пат. Имено, холандскиот пазар, важи за еден 

од попробиените туристички пазари, кој покажува огромен интерес за 

македонската култура, историја и природа. 

 Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Макeдонија по 

втор пат ја претставува туристичката понуда на Македонија на најголемиот 

саем за туризам во Лондон, Англија (WTM). 

 Во најава е учество на интернационалните саеми кои ќе се одржат во Германија 

и во Русија.  

5) Перманентна едукација и усовршување на туристичките водичи. Според 

Регистарот на туристички водичи на град Охрид, регистрирани се вкупно 127 

туристички водичи, од кој најголем е бројот на лица кои говорат англиски јазик. 

Помеѓу останатите јазици се германски, бугарски, српски, француски, италјански, 

полски, руски, грчки, француски, шпански и турски јазик.
93

 Според Регистарот пак 

за туристички придружници, регистритрани се вкупно 18 лица, кои исто така 

најчесто го говорат англискиот јазик. За правилно пренесување на сликата за 

регионот, неговата историја и минато, потребна е постојана едукација и 

усовршување на туристичките водичи, кои со својата работа придонесуваат за 

промоција на регионот. 

6) Организирање на презентации и средби со странски туроператори во странство 

и организирање на информативни патувања во Република Македонија за 

странски туроператори и новинари. 

 

 

                                                             
93

 Одделение за туризам, Општина Охрид, Регистар на туристички водичи, 2010  
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3.1.1.1 Репортажи како значајна активност за промоција на регионот 

Во развиените туристички земји во светот, постојат голем број на владини и невладини 

организации за туризам, кои директно се поврзани со промоцијата на туризмот. Во 

Република Македонија, главни органи кои се занимаваат со развојот на туризмот се 

Секторот за туризам и угостителство при Министерството за економија и Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот. Активностите кои ги превзема Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот се директно поврзани со креирање на адекватна 

рекламна и маркетиншка политика за туризмот во Република Македонија. 

Во овој контекст, во нашата земја моментално најактуелен начин за промоција на 

дестинациите е проектот Истражи ја Македонија, кој се однесува на промоцијата на 

Република Македонија како туристичка дестинација. Станува збор за снимени репортажи 

за различни дестинации, кои се емитуваат на голем дел од телевизиските канали. 

Снимањето на нови репортажи е во тек, но моментално снимени се следниве репортажи: 

Табела бр. 10 - Снимени репортажи по региони во Република Македонија 

Регион Опис Број на 

репортажи 

Скопски Скопје, Матка, Иса Бегова џамија, 

Водно 

4 

Полошки Шар Планина, Тресонче, Лазарополе, 

Галичник, Јанче, Маврово и 

Бигорски, Кожув 

7 

Југозападен Охрид, Струга, Дебар, Косоврасти, 

Рајчица и Скребатно, Вевчани, 

Пелситер, Чер 

8 

Југоисточен Дојран, Вељуса, Смоларски водопади 3 

Вардарски Демир Капија, Бегниште, 

Папрадиште,  

3 

Источен Штип, Берово, Лесново, Плачковица 4 

Североиточен Кратово, Кокино, Куклица 

Осоговски манастир 

4 

Пелагониски Прилеп, Крушево, Ресен, Зрзе, 

Трескавец, Брајчино, Зовиќ и Дуње 

7 

 Извор: www.istrazijamakedonija.com.mk 

http://www.istrazijamakedonija.com.mk/
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Од табелата можеме да заклучиме дека, најголем дел од снимените репортажи се 

однесуваат на дестинации кои се наоѓаат во Југозападниот, Пелагонискиот и Полошкиот 

регион. Во репортажите најчесто се опфатени природните и антропогените вредности на 

дестинациите. Репортажите за Југозападен регион се однесуваат на Охрид, Струга, Дебар, 

Косоврасти, Рајчица и Скребатно, Вевчани, Пелистер и Чер. Тоа значи дека, за Охридски 

регион во оваа платформа има снимено само една репортажа за Охрид и за селото 

Скребетино кое спаѓа во Општина Охрид. Карактеристично за него е славењето на 28 

август (Голема Богородица) и е голем спектакуларен собир кој има потенцијал да 

прерасне во позната манифестација, која ќе му даде белег на регионот. Репортажата за 

Охрид го опфаќа езерото како природна атракција, со сите негови основни туристички 

елементи, античкиот град Лихнид и Самоилова Тврдина како културно-историски 

атракции, ликот на Петар Чауле, борец и револуционер за слобода, автентичната локална 

храна, wellness можностите покрај езерото, Острово кај Св. Наум, истоимениот манастир, 

манастирот Св. Заум како верски атракции итн. И покрај тоа, што бројот на литература 

која се однесува на природните и културните убавини на Охридски регион е голем, сепак 

од исклучителна важост е снимање на вакви репортажи од овој вид, кои се доста успешен 

начин за популаризација на дестинациите во Македонија. Репортажите може да бидат 

домашни, но и странски. Ќе наведеме пример на неколку успешни репортажи, кои преку 

својата приказна, значително придонесуваат за развој на овој регион. 

Репортажи за Охрид на домашни портали 

- Мариово филм е документарен портал кој нуди презентација на Македонија и 

регионите во неа, преку репортажи, фото репортажи, патеписи и документарни 

филмови со цел  запознавање на Македонија од гледна точка на турист и посетител 

и запознавање на народот кој со векови живее во оваа земја. Станува збор за 

независен медиум кој дава поддршка на сите оние иницијативи, предлози и 

сугестии за подобро претставување и промовирање на Република Македонија. Во 

склоп на овој портал постои репортажа за Охрид и за Охридското Езеро. 

Репортажата во своите две минути ги прикажува природните и културните 

вредности на овој регион. 

- На интернет страницата Ohrid News, помеѓу репортажите посебно интересна е 

репортажата за „Св. Заум“, преку која манастирот „Св. Богородица Захумска“ се 
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прикажува како природно уточиште кое веќе децении и пркоси на забрзаната 

урбанизација и како место кое за многумина претставува вистински рај крај 

езерото и воедно симбол на овој регион. 

- Според порталот Share Macedonia, кој претставува проект за промоција на 

Македонија, Одберете го најдоброто од Македонија и споделете го со светот,  

проект кој привлече огромен интерес, објавена е интересна репортажа за „Опуштен 

одмор во Охрид“ (Lazy holidays in Ohrid). Станува збор за размена и соединување 

на македонската култура низ светот, проект во кој секој може да ги прикаже 

прекрасните искуства и моменти преку фотографии и видеа на социјалните мрежи 

како Twitter, Instagram, Youtube и Facebook.
94

 

- Мacedonia Holidays and Tours, е водечки туроператор во Македонија, кој е 

специјализиран за откривање и водење на тури и културни патувања. Станува збор 

за оператор кој нуди добра услуга и уникатен избор на клучните дестинации во 

Македонија. На овој портал, може да се најдат интересни репортажи за градот 

Охрид, Св. Наум, Охридската чаршија, Античкиот театар, Самоиловата Тврдина, 

Св. Пантелејмон, Канео, Галичица, Охридското Езеро и Вевчани.
95

 

Репортажи за Охрид на странски портали 

- Охрид и Охридското Езеро може да се сретнат во многу реномирани списанија од 

областа на туризмот. Kако резултат на успешната промоција на туристичката 

понуда на Охрид, во чешкото списание „Travel trade Gazette“, објавена е 

репортажа за убавините на Охрид како туристичка дестинација. Тоа е реномирано 

списание кое веќе 50 години промовира светски познати дестинации и соработува 

со реномирани светски туристички агенции, поради тоа репортажата за 

Охридскиот регион во ова списание е многу значајно за промоција на регионот 

како атрактивна туристичка дестинација.  

- Шведскиот „Lysekilsposten“ е уште еден реномиран печатен медиум во кој може да 

се најде живописна репортажа во која се презентирани убавините на овој крај.  

                                                             
94 http://sharemacedonia.com 
95 http://www.macedoniaholidaysandtours.com 
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- Освен во овие медиму, репортажи за Охрид може да се сретнат и во црногорскиот 

„Кафе Монтенегро“, каде е објавена репортажа за туристичките можности на 

градот Охрид. 

- Сајтот „EuroNews“, европски канал кој објавува вести за Европа и светот и кој 

преку сателит може да се следи на сите континенти, објави репортажа за Охрид во 

која градот е претставен како бисер на Балканот, богат со природни и културно 

историски вредности преполн со многу неоткриени богатства.
96

 

- Репортажа за Охрид може да се најде и на реномираниот сајт „Yahoo travel“, во кој 

Охрид се опишува како магичен град познат по своите 365 црви. Акцентот воедно е 

ставен на градските улици и локалните продавници во кои по ниска цена може да 

се купи некое парче вредна рачна изработка. Репортажата опфаќа многубројни 

слики од природните убавини на езерото, плажата Трпејца која е опишана како 

македонско Сант Тропе и фотографии од Канео, Св. Наум и Националниот парк 

Галичица како симбол на регионот.
97

 

- Серија репортажи за убавините на Македонија, за обичаите, традициите и за 

менталитетот на жителите на нашата држава се емитувани на каналот на НТВ - 

руска телевизија. Оваа ТВ-куќа е втора по гледаност во Русија, со над 130.000.000 

гледачи, а преку сателитскиот канал програмата се гледа ширум сите континенти 

како Америка, Израел, Канада, Европа, Азија и Австралија. Во репортажата акцент 

се става на културно-историските и верски елементи кои го прават овој град 

уникатен и единствен, на Охридското Езеро претставено како реликт на овој 

простор, како и за еден од најстарите занаети во овој регион, резбарството, 

претставен преку резбарското атеље Варок.  

- На официјалниот Прирачник на Обединетите нации за значајни прекугранични 

проекти како водич за имплементација на Светската Конвенција за прекугранични 

води на 37 страна покрај текстот за заштитата на Езерото и за воспоставените 

прекугранични институционални активности, се наоѓа и фотографија на Охрид и 

Охридското Езеро што е извонредна бесплатна реклама за Охридски регион и 

неговото природно и културно наследство низ целиот свет. 

                                                             
96 http://www.euronews.com/ 
97 https://www.yahoo.com/travel/ohrid 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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- Францускиот весник „Turist Mag“, весник на професионалните туристички 

работници, објави медиумска кампања во Франција за туристичката понуда на 

Македонија. Благодарение на истото, во текот на минатата година биле забележани 

14 отсто повеќе француски туристи во споредба со 2014 година.  

Податоците од општина Охрид говорат дека, во најава е снимање на 40 минутна 

репортажа за Охрид од страна на неколку телевизиски куќи од Кина. На овој начин преку 

оваа промотивна репортажа, овој регион ќе го гледаат повеќе од двесте милиони жители. 

Во најава се репортажи за Охрид на националните телевизии во Турција, Србија, 

Словенија и Русија. 

 

3.1.2 Медиуми како облик за промоција 

Како што споменавме, друг начин за промоција на туризмот се медиумите кои 

имаат  големо влијание врз развивање на свеста кај потенцијалните туристи за определена 

дестинација. Во рамките на медиумите како облик за промоција на Охридски регион, 

најголемо влијание има интернетот, кој се користи за масовно комуницирање, поради тоа  

треба да се користи како значајна алатка за негова промоција. За промоција на Охридски 

регион, користејќи го интернетот како алатка за истото потребно е: 

- Креирање и развој на интернет страница/и за регионот, со текстуален и фото 

материјал кој ќе ги опфаќа најважните природни и антропогени вредности важни за 

туризмот во регионот. Интернет страницата треба да поседува виртуелна брошура 

за регионот, календар кој ќе ги опфати сите збиднувања и манифестации во 

регионот за тековната година, база на податоци за сместувачките капацитети 

(хотели, апартмани, кампови), новитети на дестинацијата, временска прогноза, 

транспорт (аеродром, автобуски станици, такси и комбиња за превоз) итн. 

Интернет страницата треба да биде двојазична, односно освен на македонски, таа 

треба да биде напишана и на други јазици како англиски, германски и албански 

јазик. Охрид веќе има изработено неколку интернет страници меѓу кои најпознати 

се „Ohridnews“ (www.ohridnews.com) и „Оhridon“ (www.ohridon.com), во кои 

постојат најразновидни теми од областа на туризмот, спортот, забавата, културни и 

други видови на манифестации поврзани со овој регион, галерија и останати 

http://(www.ohridnews.com/
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туристички информации. Меѓу интернет страниците кои заслужуваат внимание е 

интернет страницата „travel2ohrid“ (www.travel2ohrid.com), која нуди корисни 

информации за Охрид, како опис на места кои треба да се посетат, објекти за 

сместување како апартмани, приватни сместувања и хотели каде во детали е 

објаснета локацијата и цената на објектот и можност за резервација на истиот. Оваа 

интернет страница е напишана на три јазици, на македонски, англиски и српски 

јазик. Сите општини во регионот кои имаат изработено своја интернет страница, 

мораат тековно да ги ажурираат податоците, за да може потенцијалните туристи 

навремено да се информираат за сите новитети кои се актуелни во моментот. 

Општина Охрид има своја интернет страна (www.ohrid.gov), која претставува 

одличен информатор за градот. Страната е преполна со податоци за планираните и 

реализираните проекти на Општината и сите насоки кои се преземаат за развој на 

туризмот во овој регион.  

- Користење на електронски Newsletter, кој месечно ќе се доставува на домашните 

и странски новинари, на ПР агенции, туроператори, туристички агенции, хотели, 

авиокомпании, конзулати и на други претставници на Република Македонија кои 

се наоѓаат во странство, како и на туристички организации, голем број на партнери 

итн. Newsletter-от треба да содржи податоци за разновидни збиднувања, 

манифестации и други новости поврзани со туризмот и туристичката услуга во овој 

регион. 

- Изработка на видео спотови за различни сегменти на туристичката понуда, како 

ноќен живот, култура, активен туризам, забава, гастрономија и друго 

карактеристично за регионот. 

- За да се запознаат потенцијалните туристи со постоењето, производите и услугите 

кои ги нуди оваа туристичка дестинација, потребно е да се организираат 

информативни и студиски патувања за новинари, познати како новинарски 

патувања (Press trips). На овој начин, новинарите во своите весници или на 

телевизија ќе ги презентираат убавините на Охридскиот регион, за кои се 

информирале токму преку овие патувања. Освен патувањата за новинари, може да 

се организираат и патувања за туроператори и туристички агенции. 

- Огласување на радио и телевизија, како еден од најуспешните начини за промоција.  

http://www.travel2ohrid.com/
http://www.ohrid.gov/
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- Изработка на туристички филмови и тематски спотови. 

- Вмрежување на туристичката понуда, преку изработка на страница за регионот, 

ажурирана со точни информации, со можност посетителите да упатуваат критики и 

сугестии, информации, патнички агенции во регионот, земјата и странство, 

организирање на семинари и работилници итн. 

- Реобновување на проектот Духот на Охрид од страна на одделението ЛЕР 

(сектор за локален економски развој на општината). Станува збор за развој на 

алтернативни форми на туризам и унапредување на културните ресурси. Овој 

проект опфаќа изработка на документарен филм за културното и природното 

наследство на Охрид, изработка на интернет страница „Духот на Охрид“ и 

изработка на DVD и CD-ња. Иако за овој проект биле издвоени големи финансиски 

средства, сепак интернет страницата е надвор од употреба. Поради ефектите кои се 

очекуваат со овој проект, потребно е да се вложат напори, за негово реобновување 

и активирање. 

 

3.1.3 Останати активности за промоција на Охридски регион 

За да може да се натераат идните туристи да го вкусат производот и услугата, 

потребно е кај нив да се побуди мотивот и интересот, за да се јави потребата да се 

искористи услугата или производот кој што го нуди Охридскиот регион. Еден од начините  

е креирање на апели, кој претставува одличен начин да се поттикне интересот и желбата 

за користење на понудените услуги и производи. За промоција на овој регион може да се 

користат следните апели: 

- Апел за спортска активност: Охридскиот регион нуди одлични можности за 

спортско рекреативен туризам, кој може да се одвива на плажите на Охридското 

Езеро како едрење, нуркање, возење со кану, веслање на мирни води, скијање на 

вода, возење скутер, кајакарење, качување по карпи итн. и спортско-рекреативен 

туризам кој може да се одвива во рамките на Националниот парк Галичица како, 

планинарење, планински велосипедизам, параглајдинг, спелеологија, еднодневни 

излети итн. Поради сите наведени можности еден од најуспешните апели за овој 

регион е апелот за спортска активност, кој се темели на мотив за спорт и 

рекреација. При креирање на апелите за спортски активности во овој регион, 
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фокусот треба да биде ставен на самите алтернативни видови на туризам. На овој 

начин освен што ќе се промовира Охрид и неговата околина и ќе се привлечат 

поголем број на туристи, воедно ќе се промовираат и алтернативните форми на 

туризам во овој регион. 

- Апел на апетит: Охридскиот регион е богат со традиционални јадења со 

оригинален и неповторлив вкус, составени од здрави намирници кои се застапени 

на поднебјето во регионот пренесени низ вековите. Поради тоа, за промоција на 

регионот неизоставен дел од истото е креирање на апелот за апетит, преку кој се 

истакнуваат традиционални јадења и специјалитети, како и специјални пијалоци 

кои се карактеристични за одреден крај. Кон овој начин на промоција се 

придружува и одделението ЛЕР (сектор за локален економски развој на 

општината), кои директно преку своите проекти придонесува за афирмација на 

регионот на овој начин. Една од активностите е саемот за промоција на 

традиционална храна и пијалаци, како и други форми на традиционални и културни 

вредности од регионот, односно саемот Охридска Софра. Во рамките на 

манифестацијата, централен дел има промоцијата на подготвените ѓомлезиња, 

традиционалната македонска храна и пијалоци, традиционалните охридски јадења, 

како чомлек и охридска торта, приготвени од студентите од отсекот Гастрономија 

при Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Тука е и традиционалната 

манифестација Ѓомлезијада, која е дел од Проектот Топол Културен Бран, 

финансиран од Министерството за Култура. Преку овие манифестации се 

промовирани охридските традиционални јадења и пијалоци, а со тоа и самиот 

регион. Овие манифестации се покриени од сите локални и национални медиуми, 

на која присуствуваат голем број на гости од државата и странство.  

- Апел на сознание: Од сета литература која е пишувана за Охрид и краиштата 

околу Охридското Езеро, како и за НПГ, може да се заклучи дека овој крај е 

преполн со археолошки локалитети и културно-историски вредности, кои го прават 

овој регион културно уметничка ризница. Охридскиот регион располага со бројни 

цркви и манастири, кои имаат голема културно-историска вредност, а со тоа се 

значајни туристички мотиви. Освен материјалното богатство на овој регион, 

природата исто така оставила свој белег. Имајќи во предвид дека, овој регион 
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изобилува со богата култура, историја, традиција и природа, апелот на сознание 

игра голема улога во промоција на овој крај. Исто така овој апел има големо 

влијание врз промоција на регионот во подалечни земји кои се уште не се 

запознаени со убавините на Охрид, бидејќи овој вид на апел најчесто привлекува 

нови посетители.  

- Апел на љубов: Кон апелот на сознание, може да се додаде и апелот на љубовта, 

како љубов спрема природата, љубов спрема култура и уметноста итн. 

- Апел на здравје: Како што веќе споменавме Охрид и Охридското Езеро, 

благодарение на деноноќните температурни осцилации на воздухот, траењето на 

годишната инсолација и јачината на луминозноста, како и деноноќните струења на 

воздухот има идеални услови за развој на здравствен туризам. Поради тоа, при 

креирање на апелот за здравје потребно е да се истакнат сите поволности кои ги 

нуди овој регион во насока на подобрување на здравјето кај посетителите. 

- Апел на патриотско чувство: Овој апел може да се искористи во насока на 

зголемување на бројот на домашни туристи во Охридски регион, имајќи во предвид 

дека овој апел се темели на тоа, да се биде лојален кон сопствената земја и одморот 

да се остварува во рамките на истата.  

- Апел на дружење: Една од главните особености на Охридскиот регион е 

постоењето на голем број на манифестации, фестивали и културни настани. Во 

регионот, особено традиционално се празнуваат големите црковни празници, на 

кои се изведуваат разни обичаи и верски обреди, како што се прославувањето на 

Велигден, Божиќ, палење на Бадниково дрво каде што се приредуваат големи 

панаѓури со многу народ, полна трпеза и народна музика и танци. Имајќи го во 

предвид овој факт, туристите кои го посетуваат овој крај, може да ја задоволат и 

потребата за дружење.  

- Апел на штедење: Охридскиот регион може да се послужи и со апелот на 

штедење, бидејќи станува збор за туристичка дестинација во која туристите со 

туристичкото патување добиваат повеќе отколку што ќе дадат или ќе потрошат. 

При овој апел треба да се внимава да не се промовира истата како „ефтина“ 

дестинација, која ќе ја намали вредноста на самата дестинација. 
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Заклучни согледувања 

Охридскиот регион, благодарение на своето езеро, природна убавина и реткости, 

национален парк и пред се богато културно-историско наследство пропратено со многу 

мали нешта кои би можеле да се пласираат во алтернативни форми на туризам, има 

потенцијал да прерасне во претпознатлива и атрактивна туристичка дестинација и 

потенцијал за успешен настап на светскиот туристички пазар. Со оваа поставена хипотеза, 

која како водечка идеја во самиот труд го докажа своето значење, се постигнаа 

очекуваните резултати поставени за разработка. Со докажување на основната хипотеза, не 

завршува придонесот на овој труд. Имено, еден од најкреативните придонеси на 

истражувањето е да се покаже како регионот да ги искористи своите потенцијали кои ги 

поседува. За да може Охридскиот регион, да се развие во атрактивна дестинација, 

потребно е нејзиниот развој да го темели на сопствените стратешки предности, кои треба 

да се направат претпознатливи, но и да се прилагодат истите кон потребите на целните 

туристички пазари.  

Овој истражувачки труд пред се сè однесува на развој и промоција на регионот во 

туристичка дестинација, кој во себе ги опфаќа основните поими на туризам и туристичка 

дестинација, како и на промоција и промотивните активности во туризмот. Поради тоа на 

почетокот на труот, дадена е детална разработка на основните поими, дефиниции, 

компоненти, врски и односи, која даде придонес и врз чија основа се дефинира регионот 

како атрактивна дестинација.  

Потребата за ова истражување, произлегува токму од фактот дека, доколку на оваа 

глобална индустрија и се посвети доволно внимание, бенефитот и благодетот на ниво на 

цела држава ќе биде неизбежен. Република Македонија, а со тоа и Охридски регион 

поседуваат простор кој природно е обликуван за да претставува основа за развој на 

туризмот, но она што е потребно, е да се најде начин како регионите кои ги поседува, да 

се збогатат, управуваат, понудат и промовираат на светската јавност.  

Во интерес на овој истражувачки труд, важно е да се напомене дека досега не постои 

било каква обработка на концепт за развој на овој регион. За таа цел, како неопходност се 

јави разработка на концепт за развој на регионот во атрактивна туристичка дестинација, во 

кој се утврдени визијата за развој на Охридски регион, која во себе ги содржи одговорите 

како регионот да се позиционира и промовира како посакувана туристичка дестинација на 
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меѓународниот туристички пазар, како да креира сопствен и претпознатлив идентитет и со 

самото тоа да создаде услови за раст на приходи и подигнување на животниот стандард, 

не само во регионот, туку и на ниво на целата држава.  

Со поставувањето на концептот за развој на Охридскиот регион, се поставени и 

основните цели кои треба да бидат водечка идеја, врз чија основа ќе се планира развојот 

на регионот. Целите за развој мораат да ја искористат конкурентската предност на 

регионот преку неговите ресурси и можности, односно преку карактеристичните и 

препознатливи природни и антропогени ресурси. Преку поставените цели, се доаѓа до 

активностите кои треба да се реализираат за да може овој регион да настапи на 

меѓународниот туристички пазар, да се промовира како атрактивна туристичка 

дестинација, да го продолжи трендот на посета на странски туристи и да го врати 

интересот кај домашните туристи за посета на овој регион. Во трудот е дадена и сопствена 

SWOT анализа, со која се проценуваат севкупните состојби во регионот, која може да се 

искористи во насока на развој на регионот. 

Концептот за развој опфаќа севкупна анализа на основните компаративни предности, 

односно фактори и елементи кои и овозможуваат на оваа туристичката дестинација да 

биде во предност во однос на останатите дестинации и истовремено да се диференцира и 

разликува од истите. Во рамките на овие предности се обработени сите природни и 

антропогени ресурси, кои имаат потенцијал да го развијат регионот во туристичка смисла 

и потенцијал врз чија основа ќе се развиваат голем број на селективни видови на туризам, 

кои треба да се основата на која ќе се базира туристичката понуда во регионот. Со 

анализата на ресурсите се потврди фактот дека, Охридскиот регион е богат со природни и 

културно-историски атрактивности, кои се основа за развој на нови туристички производи 

и услуги и кои можат да се валоризираат на туристичкиот пазар.  

За да се намали штетното влијание кое го има развојот на туризмот врз животната 

средина и за да се продолжи туристичката сезона, која е концентрирана само во летните 

месеци, Охридскиот регион треба да ги искористи селективните форми на туризам, за кои 

е дадена детална разработка. Имено, Охридскиот регион поседува огромен потенцијал за 

развој на езерски, спортско-рекреативен, здравствен, научен, историски, културен, верски, 

манифестациски и конгресен туризам. Тука треба да се спомене и гастрономијата како 

фактор за развој на туризмот.  
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Со развојот на овие специјализирани прозводи, наспроти развојот на масовноста, 

значително ќе се прошири сезоната, а дестинацијата ќе добие препознатлив имиџ кој може 

да ги задоволи и најпребирливите барања на современите туристи. Целта е да се подобри 

квалитетот на услугите кои се даваат и фокусот да се стави кон зголемување на портфолио 

на нови туристички содржини. За да се оствари истото, потребна е интензивна соработка, 

како на локално така и на регионално ниво, која опфаќа соработка на разни чинители и 

размена на идеи и предлагање на соодветни решенија. За таа цел го потенциравме 

влијанието на туристичката заедница, која има директно или индиректно влијание врз 

развојот на туризмот во оваа туристичка дестинација.  

Од друга страна пак, искуствата говорат дека денешните современи туристи бараат 

однапред да знаат за какво туристичко патување станува збор, бидејќи тие уште во првата 

фаза на носењето одлука за патувањето, бираат дестинации кои можат да ги задоволат 

нивните специфични туристички потреби. Од ова произлегува потребата за промоција на 

дестинацијата, која ќе биде инструмент кој ќе ги поврзува носителите на туристичката 

понуда и потенцијалните туристи, кој треба да ја поттикнат и истовремено да ја зголемат 

продажбата на туристичките производи и услуги во Охридскиот регион. Развиените земји 

во светот во туристичка смисла, промотивните активности ги стваат во прв ред при развој 

на определен регион. Поради тоа, важна компонента на овој труд е изнаоѓањето на 

разновидни алтернативи за „вкусување“ на туристичките производи и услуги во регионот, 

кои ќе и овозможуваат на оваа дестинација, да настапи на меѓународниот туристички 

пазар и да се промовира како привлечна дестинација.  

За успешна промоција на Охридскиот регион, потребно е засилување на темпото на 

промотивни активности како преземање на интензивни ПР активности, промоција на 

продажбата на саеми, изложби и студиски патувања, разновидни огласувања, како на 

домашниот така и на емитивните пазари, изработка на квалитетни промотивни 

материјали, нагласена ориентираност кон постојано ажурирање на интернет страниците 

итн. Поради тоа, трудот ги опфаќа облиците за промоција, кои преку разновидни 

активности ќе успеат да ја пренесат сликата за регионот до пошироката јавност. Даденото 

истражување претставува пред се претензија да се утврдат потенцијалните можности кои 

ги поседува Охридскиот регион, за истиот да може да прерасне во афирмирана туристичка 
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дестинација, како и да се подигне свеста за потребата од користење на промоцијата во 

истото.  

Можеме да резимираме дека, со помош на овој моментално актуелен и научно 

оправдан труд, се дава соодветен придонес од големо значење, во однос на тоа како 

правилно да се управува развојот на регионот, кон кои потенцијали треба да се насочи 

развојот, а кои недостатоци да се отстранат или минимизираат, со што ќе се привлече 

поголем број на домашни и странски туристи, начин со кој ќе се прошири туристичката 

сезона и воопшто како регионот, а со тоа и Македонија да стане позната и попривлечна 

дестинација со препознатлив идентитет. Имено, постои шаренило на литераура која ги 

објаснува убавините и ректостите со кои располага овој регион, но она што недостасува во 

нашата домашна литература е збир за сите поединчени инфромации и креирање на еден 

нов посериозен пристап кон правилно управување, развој и промоција на Охридскиот 

регион како атрактивна туристичка дестинација.   
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