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АПСТРАКТ----Туристичкото стопанство кое што ги создава туристичките услуги 

претставува доста сложен и обемен систем, поради тоа туристичките агенции и 

туристичките дестинации насекаде во светот се соочуваат со енормна конкуренција која 

рапидно се зголемува сѐ повеќе и повеќе. Тоа пред сѐ значи инвестирање во 

инфраструктура, инвестирање во човечки ресурси, како и зачувување и одржување на 

природните вредности. Туристичката понуда и туристичката побарувачка претставуваат 

еден нераскинлив ланец кој меѓусебно се поврзува од една причина а тоа е привлекување 

на  поголем број на туристи, како и задржување на постојаните посетители. Во овој 

контекст, во функција на задоволување на туристичките потреби во туристичката 

дестинација значајно место заземаат услугите што ги нудат локалните туристички 

агенции.  Поради големиот број на туристички агенции, хотели, превозни претпријатија, 

транспортни претпријатија, туроператори и други даватели на услуги кои се јавуваат како 

значајни фактори на туризмот во Битола во овој труд ќе биде опфатено истражување на 

потенцијалите на градот за негова понатамошна посетенот не само од странски но и од 

домашни посетители, како и улогата на туристичките агенции кон подобрување на 

туристичките понуди. 

Клучни зборови: туризам, патнички агенции, туристика дестинација, туристичка понуда, 

Битола 

ABSTRACT---The tourist industry that creates tourism services is a very complex and extensive 

system, therefore tourist agencies and tourist destinations all over the world are facing enormous 

competition, which is growing more and more. First of all, it means investing in infrastructure, 

investing in human resources, and preserving and maintaining natural values. The tourist offer 

and tourist demand are an inseparable chain that connects one another for one reason, attracting a 

larger number of tourists, as well as keeping permanent visitors. In this context, in the function 

of meeting the tourist needs in the tourist destination, the services offered by the local tourist 

agencies take a significant place. Due to the large number of travel agencies, hotels, transport 

companies, transport companies, tour operators and other service providers that are important 

factors in the tourism in Bitola, this study will include exploring the potential of the city for its 

further visit not only from foreign but also from domestic visitors, as well as the role of travel 

agencies in improving tourist offers. 

Keywords: tourism, travel agencies, tourist destination, tourist offer, Bitola 
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ВОВЕД 

Битола како град со традиција, богата култура и историја заслужува да му се посвети 

внимание во поглед на нејзините вредности кои понатаму преку соодветни стратегии 

можат да придонесат кон развој и ревитализација на туризмот во градот. Градот oпфаќа 

повеќе целини со поголема и помала хомогеност на елементите кои содржат туристички 

вредности, со што го потврдува  континуитетот и идентитетот на населението во градот. 

Ваквите вредности со кои располага имаат значаен потенцијал за негово промовирање не 

само во национални но и во меѓународни рамки. Битола одсекогаш била центар на 

туристи кои тука доаѓале од секаде, пред сè заради големиот број на конзуларни 

претставништва лоцирани во градот, но и заради топлата и гостопримлива атмосфера. 

Магистерскиот труд се однесува на улогата на патничките агенции врз развојот на 

туризмот во градот Битола. Со цел подетално, односно концизно запознавање, во тудот ќе 

бидат опфатени сите суштински елементи кои се од посебно значење за развојот на 

туризмот на определено подрачје. Со оглед на тоа најпрво се запознаваме со улогата на 

патничките агенции, што значи дека модерното време во кое ние опстојуваме, 

глобализацијата, урбанизацијата и низа други компоненти ја наметнуваат потребата од 

туристичко движење и комуницирање на друго поразлично место од нашете секојдневие 

за определен временски период. Големиот замор и стресот на работното место ги доведува 

луѓето во положба и ситуација да сами не бидат во можност да организираат и планираат 

туристички аранжман во своја рака, односно токму тука се согледува комплексноста и 

сложеноста на патничките агенции. Всушност тие претставуваат посредници кои во 

целост ја олеснуваат грижата на патниците во врска со пребарувањето на смештај и 

превозно средство. Кон развојот на туризмот природните и антропогените вредности се 

основни и појдовни точки за понатамошни имплементации во планираните туристички 

програми, тука пред се се мисли на: геоморфолошки, климатолошки, хидрографски, 

биогеографски, културно-историски, етнографски и манифестациските туристички 

вредности.  

Кога прецизно и јасно ќе бидат истакнати претходно наведените вредности, може да се 

зборува за развојните периоди и карактеристиките за развој на туризам во Битола. Со 

оглед на фактот дека во градот постојано се случуваат и се одржуваат определени 

манифестации, за забележувањето на посетеноста од страна на домашни и странски 

туристи потребно ќе биде спроведување на статистика, се со цел да во последната глава се 
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истакнат развојните периоди, видовите на патнички агенции, како и содржината на 

нивните програми и програмите и стратегиите кои ги спроведува локалната самоуправа. 

I.Теоретско-методолошки пристап во истражувањето 

Содржината на овој магистерскиот труд содржи вовед и пет делови преку кои се 

согледува значењето, потребата на постоење патнички агенции и нивното влијание врз 

развојот на туризмот во градот Битола. Воведот ја дефинира потребата од постоење на 

патнички агенции со цел да може да се дефинира нивната улога и значењето во 

промовирање и пласман на туристичките вредности на една дестинација. Во овој контекст 

ќе се дади посебен осврт на нивната улога во креирањето на препознатливоста на  

туристичките дестинации. 

1.1 Дефинирање на предметот на истражување 

Предмет на истражување во овој магистерски труд е да се направи увид која е улогата на 

патничките агенции во Битола и како тие придонесуваат врз развојот на туризмот во 

градот. Дефинирањето на предметот на истражување е прва фаза во која се согледува 

проблемот од кој е произлезена желбата за идни натамошни сознанија, информации и 

податоци за конкретната цел, за во иднина да можеме да ги формулираме сите добиени 

рецептивни сознанија. Тоа значи дека формулирањето на проблемот кој ќе се истражува е 

често побитна процедура од решението кое што се добива. Тоа е така бидејќи само кај 

добро формулирана проблематика на истражување на која ѝ е посветено соодветно 

внимание може да се очекува правилно решение, или поконкретно доборо формулиран 

проблем е еднакво на половина решение. Откако конкретно ќе биде дефиниран проблемот 

секој истражувач преминува кон дефинирање на предметот на истражувањето. Како 

предмет на ова истражување се патничките агенции во Битола, нивната улога врз развојот 

на туризмот во градот како и видовите на содржини. Тука се појаснати и видовите и 

поделбата на патнички агенции, современите тенденции врз нивната работа, природните и 

антропогените вредности и карактеристики на Битола како основа за развој, како и 

развојните периоди на туризмот и развојните периоди на агенциското работење.  

Истражувањето се базира врз теоретски сознанија, статистички податоци и официјални 

пишани документи и стратегии спроведени од локалната самоуправа. Заклучокот е дека 

поставувањето на предметот на истражување се потпира на истражувањето со цел 

решавање на поставениот проблем. За да се определи предметот на истражување односно 
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проучување на регионален, национален или локален туризам (како што е овај случај), 

потребно е да се појде од фактот дека туризмот претставува значително комплексна и 

сложена појава, про што беше потребно спроведување и на емпириско истражување со 

цел на крајот од трудот да се утврди поставениот проблем и предмет на истражување.  

1.2 Цели на истражувањето 

Поставувањето на научните цели на истражувањето претставува потпора на нивото на 

истражување со цел решавање на поставениот проблем. Во овој случај се работи за 

регионално и за локално истражување на кое му е потребна разнолика понуда која 

ефективна би била само исклучиво доколку бидат креирани посебни, односно соодветни 

програми за развој на туризмот во градот Битола поткрепен со визионерски пристап со 

цел подобрување и зголемување на посетителите, пред сè од страна на програми 

спроведени од страна на Општина Битола а потоа и од локалните патнички агенции. 

Во тој контекс постојат теоретски и практични цели. 

 Теоретски цели 

 Откривање, пронаоѓање на сите фактори кои се влијателни врз давањето на добра 

туристичка понуда и програма за развој на туризмот во градот. 

 Одржување и вклучување на селективни видови на туризам. 

 Согледување на активностите, програмите и целите кои се во насока на развој на 

туризмот во Битола. 

 

 Практични цели 

 Запознавање со ставови, барања и интереси на постоечки посетители на градот и 

преку соодветни анкети согледување што е тоа што треба да даде придонес кон 

поголем развој на туризмот во градот. 

 Добивање палета од сознанија со цел поквалитетно искористување на потенцијалите 

кои ги нуди градот Битола. 

 Преку добра организација на просторните единици односно туристичките локалитети 

во градот да се спроведат соодветни планови за искористување на нивните можности 

за давање на добра понуда и пласирање врз светските туристички пазари. 

 

 



 

7 

1.3 Задачи на истражувањето 

Следна фаза на секој истражуачкиот труд претставуваат задачите на истражување кои се 

во корелација со целите на истражување, бидејќи преку нив се согледува дали ќе се 

постигни остварување на целите кои претходно се поставени. 

Според тоа постојат неколку задачи на ова истражување. 

 Определување на значењето и улогата на патничките агенции во Битола. 

 

 Прецизна диференцијација на видовите на патнички агенции во градот. 

 

 Одразувањето на глобализацијата врз туризмот и приспособувањето на патничките 

агенции врз настанатите промени. 

 

 Дефинирање и потенцирање на најбитните природни и антропогени вредности на 

градот Битола. 

 

 Согледување на виталните карактеристики на туризмот во Битола, каде истакнати се 

туристичките развојни периоди, туристичкиот промет и содржината на рецептивните 

капацитети. 

 

 Конкретизација на туризмот како стратешка определба во развојните документи за 

Битола. 

 

 Определување на развојните периоди на агенциското работење. 

 

 

 Согледување на мислења и ставови на посетителите кои доаѓаат во градот, во смисла 

на домашни и на странски посетители. 
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1.4 Методолошка рамка на  истражувањето 

Собирањето на податоци во секое научно истражување потребно е да биде поткрепено со 

податоци кои се добиваат преку соодветни методолошки начини на истражување. При 

самото истражување на објективната реалност конкретно во овој труд ќе се применат 

повеќе методолошки постапки и тоа: 

 Интервју-претставува еден од методите на истражување кој најде примена во овој 

магистерски труд. Овој метод доста често се применува во социолошките истражувања за 

добивање на емпириски податоци преку т.н вербална комуникација помеѓу оној кој го 

прави истражувањето (испитувач) и оној на кого што се однесуваат поставените прашања 

( испитаник). Во овој случај беше применето интервју “лице во лице” со едно прецизно 

прашање кое се однесуваше на тоа како туристите добиле информација за туристичката 

понуда во градот Битола. 

 

 Анкета- како еден од најупотребуваните методи на испитување беше неминовно да се 

примени со цел да се добијат мислења, идеи и ставови на угостителите, туристичката 

клиентела и останатите актери во туристичкото стопанство, за развојот на туризмот во 

Битола. 

 

 

 Метод на анализа и синтеза- се два поврзани методи кои се употребиа во овој 

магистерски труд. Анализата како метод се користи со цел да се согледаат сите оние 

елементи кои го сочинуваат секој од вредностите како основи за развој, а преку синтезата 

се согледуваат сите нивни заеднички карактеристики кои се застапени и кои можат да 

придонесат кон развој на туризмот во градот Битола. 

 

 Просторен метод- претставува метод кој во овој труд ќе биде користен за да се 

утврдат туристичките вредности кои се составен и елементарен дел на определената 

географска просторна средина. 

 

 

 Моделирање- како метод беше многу искористен поради потребата од фотографии, 

графички и табеларни прикази со цел да бидат визуелно и јасно прикажани определени 

вредности, статистички и други податоци застапени во градот Битола. 
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II Патничките агенции и нивното влијание врз туризмот 

Денешните, односно настаните и случувањата во модерното време во кое ние живееме, 

како и претходните години наназад, глобализацијата, модернизацијата, урбанизацијата, 

преголемата густина во сообраќајот се само дел од причините поради кои се јавува 

потреба секој од нас барем за определен временски интервал да општи на друго 

поразлично место од неговото секојдневие. Се поголемиот стрес на работните места, 

брзиот начин на живот но и поголемата заработувачка се исто така двигатели на 

човековата свест за промена на психичкиот разум која што се изведува преку промената 

на определен простор, бидејќи со самото тоа се подобрува начинот на размислување на 

рецептивните фактори. Сето претходно споменато наведува на потреба од движење од 

едно во друго место или т.н. потреба од туристичко движење. Туристичките движења 

можат да бидат од различен карактер, но не би можеле да се наречат така доколку не 

постоеле патничките агенции како нивни главни носители, креатори и организатори, кои 

ги изведуваат, планираат и организираат таквите туристички движења врз однапред 

предвидени законски регулативи. 

 

2.1 Улогата на патничките агенции како посредничи фактор на туристичкиот пазар 

Туристичкиот пазар претставува комплексен сплет од различни хетерогени видови на 

понуди и побарувачки за определен временски период, за определено место и простор, и 

за најразлични хетерогени видови на услуги кои се проследени од нив, кој што настанал 

како последица на се поголемото развивање на туризмот како економска целина. 

Динамиката и обемот на туристичката побарувачка и потрошувачка како во домашниот 

така и во меѓународниот туристички пазар перманентно се прошируваат. Туристичката 

атракција претставува клучна компонента за учество на туристичкиот пазар и важен 

елемент во системот на туризмот. Според тоа туристичкиот пазар претставува 

концентрација од материјална понуда и материјална побарувачка во склоп на туризмот 

како услужна стопанска дејност, која што се врши преку патничките агенции кои се 

главни носители во прометот на туристичкиот пазар.  Во тој поглед од една страна во 

улога на купувачи се наоѓаат туристите, патниците, клиентите или определено 

регистрирано здружение како на пр. Здружение на спортисти, здружение на жени, 

здружение на пензионери итн. кое е предводено од еден претставник, и од друга страна 

улогата на продавачи му припаѓа на патничките агенции. Изборот на туристите при 
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определувањето со која патничка агенција би сакале да патуваат е индивидуално и не 

зависи од локацијата на патничката агенција. Тоа е така бидејќи секоја патничка агенција 

при подготвувањето на понудите за определено патување, претходно го вкалкулирале 

трансферот за патници кои доаѓаат од други градови, или во случај кога тоа не е 

вкалкулирано, патниците добиваат определен попуст од дадената патничка агенција, и со 

тоа се заклучува дека локацијата не е битен фактор за овој вид на услужна дејност.  

Вукониќ и Бујас даваат дефиниција дека “патничката агенција е специфична стопанска 

организација која што се издвјува на пазарот по своите функции и дејности како 

специфични претпријатија чија основна дејност се состои во организацијата на 

патувањето и престојот и дава други услуги на патниците и учесниците во 

туристичкото движење”. 

Според Курт Крапф: ‘’Туризмот припаѓа на сферата на потрошуваката и се финансира 

од индивидуален личен доход, а деловните патувања не се сметаат за туристички 

патувања.’’
1

 Тоа значи дека таквата потрошувачка не спаѓа во туристичка 

потрошувачка. Патничките агенции се во улога на посреднички фактори кои директно 

или индиректно имаат силно влијание врз личната потрошувачка, во контекс на тоа 

Курт Крапф има изработено шема за подобар визуелен приказ.
2
  

Шема бр.1 Приказ на процесот на потрошувачка 

 

              Извор: Kurt Krapf:’’La nonsommation touristique’’, Aix-en-provence ,1964 

                                                           
1
 Kurt Krapf:’’La nonsommation touristique’’, Aix-en-provence 1964. Str.33. 

2
 Kurt Krapf-цит.дело,стр.57. 
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Туристичките атракции се магнети за привлекување на туристи во регионот а во исто 

време и стимулирање на побарувачка на други туристички услуги. Јасно се кажува дека 

ниту еден турист како поединец, ниту едно претпријатие или организација не можат да се 

стават во улогата на носител на туристички услуги во туристичкиот пазар, бидејќи тие не 

се оние кои се во функција на задоволување на најразлични туристички потреби и 

туристички побарувања на туристите. Содржината на туристичките услуги кои ги нудат 

патничките агенции претставува мултидимензионална креација која е сочинета од 

превозно средство, сместувачки капацитет, објект за исхрана на посетителите/туристите, 

рекреативни центри или активности за рекреација, климатолоши услови, природни 

реткости и богатсва, културни и историски вредности, монументални споменици, локални 

сувенири, национални сувенири и бележја, културни настани и манифестации, како и 

голем број на други видови содржини и услуги за задоволување на хетерогените 

побарувања на туристите. Вршејќи ги посредничките, организаторските и информативно-

советодавните-промотивните функции туристичките агенции решаваат бројни задачи кои 

овозможуваат да се обезбеди туристички развој.
3
 Со оглед на тоа дека во туризмот 

делуваат повеќе организациски фактори, според Мариноски Н. туристичките 

посреднички форми можат да се јават како: туристички агенции, туристичко биро или 

шалтери и служби на организации во туризмот.
4

 Посредничката улога односно 

функција на патничките агенции се согледува и преку начинот на нивната работа како 

посредници кои на клиентите им нудат и продаваат разновидни туристички услуги. 

Патничките агенции во целост ја олеснуваат грижата и времето кое им е потребно за 

пребарување на корисниците, односно тие се организатори кои вршат посредување со 

другите потребни услуги за формирање на туристички аранжман кој подразбира 

сместување, превоз, стручно лице кое што има одлично познавање од теренот и сл. Тоа 

значи дека патничките агенции вршат и посредуање во врска со патувањето, тука се 

мисли на: резервации на билети, закуп или изнајмување на превозно средство и слично. 

Покрај тоа патничките агенции прават посредување и во врска со сместувањето односно 

со престојот на клиентите, тука се мисли на: услугите за сместување, посети на 

манифестации и културни настани, обезбедување на спортски реквизити, чување на 

багажот, осигурување на патникот за време на неговиот престој и друго. Иако патничките 

агенции се јавуваат како главни носители односно посредници во туристичкиот пазар, 

неминовно е да се спомене дека областа туризам е доста сложена област и постојано и се 

                                                           
3
Мариноски Н. (2008) Основи на туристичката теорија и практика, Охрид, стр.179 

4
 Ибид, стр.178 
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наметнува потреба од присуство на поврзани и меѓусебо поткрепени активности од  

страна на патничките претпријатија со државните органи се со цел да се даде подобра 

промоција на туристичка понуда и тоа генерално во секој поглед и во секое ниво на 

промоција, а особено тоа е потребно при креирање на туристичка понуда за определено 

место, определена земја или определен туристички регион. Секој туристички регион, 

место и земја на свој начин инспирира посетители од различни култури, различни држави 

и различни категории на возраст, па така секој регионален простор се одликува со свои 

специфични карактеристики кои го издвојуваат и го прават поразличен од другите. 

Регионот потекнува од дадена природна среднина која не може да се промени, но може да 

се надгради.
5
 Тоа значи дека постои потреба да се изгради имиџ карактеристичен за 

определен туристички производ кој би предизвикал позитивна слика кај туристите, 

меѓутоа тој првично се формира преку промотивни форми со кои патничките агенции како 

посредници на туристичкиот пазар комуницираа со идните потенцијални туристи, но и се 

стремат да ги задржат досегашните посетители без разлика дали се работи за домашни или 

за странски туристи.  

Табела број 1 Посредничката улога на патничките агенции 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичката дестинација која се пласира на туристичкиот пазар е состав од три основни 

нејзини елементи, а тоа се: комуникативни, атрактивни и рецептивни фактори. Цел е да се 

понуди пласман кој би бил адекватен во однос на цената како и во однос на 

задоволувањето на побарувачката, и поради тоа е потребно пронаоѓање или креирање на 

вистински канали на дистрибуција, продажба, презентација и промоција на понудениот 

туристички производ на туристичкиот пазар. 

                                                           
5
 Велковиќ Д., Будиноски М., (1998)  Просторно Планирање, стр.144. 

Посредничка улога на патничките агенции 

Посредување во 

врска со смештајот 

Посредување во врска 

со патувањето 
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Цената претставува вид на инструмент преку кој што се изразува паричната вредност на 

дадените туристички услуги. Висината на цената на туристичкиот производ или услуга 

претставува најзначаен елемент во одлуката на туристите при изборот на посакуваната 

туристичка дестинација, бидејќи преку неа туристите ја доживуваат вредноста на 

туристичката дестинација или услуга. Цената на туристичкиот производ може да варира и 

да подлежи на определени промени, попусти и промоции. Од тоа најчесто зависи 

периодот во кој определена туристичка понуда се впушта во продажба на туристичкиот 

пазар. Патничките агенции често знаат да спроведат политика на сезонски или last minute 

промоции. Тоа значи дека доколку износот на цената за еден туристички аранжман во 

летен период 2017 година за 1/2 (двокреветна соба) за туристичка дестинација во период 

на престој од 7 ноќевања за термин од 17.06.2017-24.06.2017 изнесува 163 еу, цената во 

предпродажба би била 147 еу или 10% попуст од редовната цена. Секако дека постои 

опција и за поголеми попусти, но како што претходно наведов тоа најповеќе зависи од 

периодот на авансна уплата на аранжманот. Патничките агенции не ги изоставаат и 

вонсезонските промоции и намалувања на цените на туристичките услуги. Тоа е така 

бидејќи праксата покажа дека се поголем број на туристи се решаваат на вакви аранжмани 

со комбинација на две уплати за двата вонсезонски периоди(мај/септември), па со тоа 

прават поголема заштеда на личниот буџет. 

Бакиќ има направено неколку значајни поделби на цената:
6
 

 Цената е одраз на фазата на животниот циклус на производот 

 Цената е средство за остварување на долгорочна заработувачка и повраќај на 

инвестициониот капитал 

 Цената треба да ги рефлектира целите 

 Цената треба да ги респектира очекувањата во врска со квалитетот, статусот и 

вредностите на производот 

 Цената треба да кореспондира со позиционирањето на одредени сегменти 

Кога зборуваме за каналите на дистрибуција, слободно може да се каже дека тоа е 

круцијалниот, суштинскиот елемент кој е потребно да се запази и кај кого не се 

дозволуваат пропусти бидејќи токму од овој елемент зависи како ќе се одвива текот на 

продажбата на туристичкиот производ. Каналот на дистрибуција исто така претставува и 

стратегиска компонента во фазата на развојот на пласманот на производот. Патничките 

                                                           
6
 Бакиќ О. (2000) ‘’Маркетинг у туризму’’, Еконосмки факултет, Београд, стр.324. 
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агенции при пласирањето на одреден туристички производ чество вклучуваат учество на 

повеќе учесници при пласирањето на истиот тој производ кои можат да бидат други 

туристички или патнички агенции, туроператори, агенти или промотери. Причината за 

одредување на канали за дистрибуција е стремежот за пласирање на колку што е можно 

повеќе информации со идеа да се придонесе поголем развој на таа туристичка дестинација 

итн. Според Бакиќ: колку туристичкиот производ е поексклузивен, толку е помал бројот 

на посредници во синџирот на дистрибуција, односно дека ексклузивниот туристички 

производ бара директни канали на продажба.
7
 Патничките агенции прават разновидни 

промоции на туристичкиот производ со цел привлекување на туристи. Промоцијата 

претставува речиси најзначаен сегмент од маркетинг миксот која што директно е поврзана 

со каналот на продажба на самиот производ, која пак има директно влијание и со туристот 

бидејќи тој единствено го доживува производот преку превземените промотивни 

активности кои можат да бидат креирани преку ставање на разни симболи, бои, слики или 

пак натписи над самиот производ, со што би се придонело истиот тој производ да стане 

единствен иден бренд кој би бил лесен за препознавање кај туристите. Речиси сите 

патнички агенции ставаат логотипи и слогани со цел да доминираат со одреден 

туристички производ на туристичкиот пазар. Но покрај тоа тие често знаат и да прават и 

нивни измени зависно за која сезона односно за кој период од годината се одвива 

продажбата на пласираниот туристички производ, а има и такви патнички агенции кои не 

ги менуваат ни слоганот ни логотипот бидејќи стремат да бидат препознатливи и 

единствени за определен туристички производ па така истите ги задржуваат подолг 

временски период. Наведувајќи ги главните елементи на продажба на туристичката 

дестинација, следна улога која треба да ја поседуваат патничките агенции е динамиката. 

Поаѓајќи од фактот дека патничките агенции работат во полна пареа, тие не можат да се 

задржуваат премногу долго со ист вид на туристичка понуда. Нивната работа е доста 

променлива и турбулентна бидејќи е во постојана корелација со животниот циклус на 

самиот производ, како и со брзите промени кои настануваат и се бараат на туристичкиот 

пазар од самите туристи. Во контекс на досегашното, ефектите кои произлегуваат од 

туризмот во вкупниот развој на економијата за определено туристичко подрачје се 

согледуваат преку неговите туристички атракции, туристичката понуда, достапноста и 

преку политиката за унапредување. Потрошувачката на туристите без разлика дали 

станува збор за домашни или странски посетители пред се зависи од атрактивноста на 

                                                           
7
 Бакиќ О.’’Маркетинг у туризму’’, Економски факултет, Београд, 2000 година, стр.76. 
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местото, така да туристичката потрошувачка има двојно влијание врз националниот 

приход која е директно и индиректно поврзана за истото. Директно влијание подразбира 

прелевање на приход од странски земји т.е странски посетители, а индиректно влијание 

подразбира стимулација за развој на поголеми индустрии и зачувување на посетоечките 

кои даваат придонес за изградба на туристичкиот производ како и прилив на приход од 

домашните посетители. Доаѓањето на странски посетители и развиениот туризам се 

карактеристика на активна позитивна страна на платниот биланс на земјата. За уплатата за 

избраниот туристички аранжман (тука се мисли кога клиентот ќе има престој во одреден 

хотелски комплекс, или престој со вклучен оброк) патничките агенции се должни на 

корисниците да му издадат туристички ваучер во кој прецизно ке биде наведена 

туристичката услуга за која клиентот претходно извршил уплата. Со извршената услуга 

клиентот исто така потпишува и соодветен договор за патување/аранжман. Во 

туристичкиот ваучер е потребно да бидат внесени на официјалниот јазик каде е 

регистрирана и каде работи патничката агенција и на англиски јазик:целосното име и 

презиме на патничката агенција, адресата, телефонскиот број, e-mail, веб страна, времето 

кога започнува и кога завршува услугата, име и презиме на корисникот на услугата, број 

на ваучер, потпис на овластеното лице, дата на издавање на ваучерот. Покрај патничкиот 

ваучер патничките агенции се должни да издадат фискална сметка и “каса прими”, која 

претставува потврда за извршената уплата. “Каса прими” се издава и за секаков вид на 

уплата, како на пример за еднодневни патувања, печатење на авионски билет и др. Во овој 

вид на уплатница исто така е потребно да бидат наведени истите податоци од патничката 

агенција и од клиентот, единствено разликата помеѓу туристичкиот ваучер и “касата 

прими” е во тоа што во “касата прими” мора да се наведе износот на уплатата извшена од 

клиентот. Патничките агенции мора да бидат флексибилни во однос на начинот на 

плаќање, покрај фискалната каса која е задолжително средство, секое претпријатие мора 

да поседува и пост-терминал за уплата со картичка со склучен договор преку банка. 

Слика број 1  Пример за туристичка уплатница 
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2.2 Видови и поделба на патничките агенции 

 

Патувањето одсекогаш постоело, односно го следи човекот уште од самото негово 

постоење. Почетоците на неговиот развој се јавуваат уште од далечната антика кога 

најчесто во улога на патници се јавувале поети, истражувачи, патеписци и трговци, па 

дури се граделе и ‘автопати’ за таа намена на територијата на тогашното Римско царство. 

Тоа значи дека меѓународниот туризам и патувањето овозможува социјална размена на 

културата и културното потекло на туристите. Дури постојат и голем број на афоризми за 

патувањето од познати личности: 

„Мудриот човек го добива најдоброто образование патувајќи.“ - Ј.В. Гете. 

„Патувањето повторно ја воспоставува изворната хармонија која порано постоела меѓу 

човекот и универзумот. “ – Анатол Франс. 

„Живееме во прекрасен свет полн со убавини, привлечност и авантури. Нема крај за 

авантурите кои можеме да ги имаме ако ги бараме со отворени очи“  – Џавахарал Нехру. 

„Мудриот патник никогаш не ја презира сопствената земја“  – Карло Голдони. 

Значи почетните движења биле наречени миграциони движења заради наоѓање на 

подобри услови и начин за живот, освојувачки походи и др. кои и ден денес се присутни 

но се разликуваат од туристичките движења. Со текот на времето како генерациите се 

менувале, така се менувале и начините и нивните размислувања па така луѓето започнале 

да се движат и да патуваат заради запознавање на нови непознати простори и места,  пред 

се заради рекреација и одмор, заради проширување на видикот и стекнување на нови 

знаења, познанства исл. Сето тоа доведува до брз развој на туризмот кој постепено ја 

наметнал и потребата од воведување на патнички агенции.  

 

Хунцикер и Крапф сметаат дека “патничките агенции претставуваат претпријатија 

кои за време на патувањето и престојот на туристите или само вршат посредување во 

давање на посебни услуги на трети претпријатија, или ги нудат во комбинација како 

нови и сопствени услуги”.
8
 

 

                                                           
8
 K.Krapf, Tourism as a Factor in Ekonomic Development, Roma (1963) 
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Според Хајнц Клат и Јирген Фишер, “патничка агенција е онаа стопанска организација 

која услугите на трети претпријатија кои се потребни за патување и престој, ги нуди 

на туристите или тие услуги ги нуди во посебна комбинација како свои.”
9
 

 

Марковиќ Срѓан и Зоран сметаат дека “патничката агенција претставува специфична 

стопанска организација која што во економска и правна смисла се вбројува во 

туристичкото стопанство, но исто така има и посебна положба кон туристичката 

побарувачка и кон туристичката понуда.”
10

 

 

Според Проф.др. Мариноски Науме. “Настанокот на туризмот се врзува за определени 

услови, кои неможат да бидат предмет на научен интерес, исто така туризмот 

доживува динамични промени кои се од квантитативен и од квалитативен карактер”. 
11

 

 

Во периодот пред Првата светска војна поимот туристичка односно патничка агенција бил 

непознат и неупотребуван термин бидејќи во тоа време во улога на патничка агенција се 

ставало секое физичко или правно лице кое на некој начин имало учество на посредување 

на услуги за сместување и за превоз на туристи. По периодот на Втората светска војна 

каде патничките агенции се класифицираат како претпријатија кои законски почнале да ги 

вршат тие дејности, и ден денес тоа е така.  

 

Проф.др. Мариноски Науме констатира дека почетниот развој на туризмот се 

карактеризирал со клиентела за која што туризмот претставува привилегија, односно 

во почетокот не било возможно вклучување на пошироката популација во таа дејност. 

 

Поминаа речиси 150 години од основањето на првата агенција за патување т.е првата 

светски регистрирана агенција е  “Thomas Cook and The Sons” на 4 јули во 1841 година во 

Англија.
12

 Тој има спроведено голем број на туристички патувања од кои ќе издвојам 

неколку позначајни туристички организирани патувања, а тоа се: организираното 

патување со брод и со железница од Англија до Ирска упте во 1845 година, туристичко 

патување околу Европа во 1865 година, патување на светската изложба во Лондон во 1851 

година со воз каде биле продадени неверојатни 165,000 илјади билети, наредно било и 
                                                           
9
 H.Klat und J.Fisher, (1961), Die Gesellschattsuise, Karl Heumans Verlagka, Koln 

10
 Markovic Z., Markovic S., (1970), Osnove turizma, Skolska knjiga Zagreb. 

11
 Мариноски Н. (2002), Основи на туристичката теорија и практика, Охрид 

12
 http://www.didyouknow.it/travel-and-regional/first-travel-agency/ 
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патувањето на меѓународната изложба во Париз каде биле продадени 400,000 илјади 

билети.
13

 Основањето на оваа агенција претставува темел на воведување на современ 

начин на агенциско работење, па тој претставувал пример за основање на патнички 

агенции насекаде во светот. Денес речиси и не постои регион во кој се нема регистрирано 

патнички агенции кои со своето дејствување на некој начин ја олеснуваат желбата за 

патување на голем број на луѓе. 

 

Слика број 2 Агенција Томас Кук  

 

Извор: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook_Group 

 

Така во 1878 година во Франција и Италија се основаат првите туристички агенции, потоа 

во 1917 година во Германија се основа патничка агенција МЕР чија работа се засновала 

врз продажба на железнички билети. Во 1902 година во источна европа поточно во 

Унгарија се основа првата патничка агенција под името ‘’Ибус’’
14

, а после неа во 1920 и 

во Чешка била регистрирана туристичката агенција ‘Чедок’
15

. Во Полска првата 

регистрирана патничка агенција е под името ‘Орбис’ исто така во 1920 година
16

. Во 

Република Македонија првата регистрирана туристичка дејност била во 1927 година во 

Скопје каде било основано првото туристичко друштво ‘Југ’
17

. Како туристичка друштво 

‘Југ’ започнало со работа три години по регистрирањето, односно во 1930 година кога 

станало и акционер во тогашната патничка агенција ‘Путник’(Р.Србија-основана во 1923 

година на 16 Октомври во Белград) со што се стекна со право да отвори своја билетарница 

и филијала во Скопје. Во периодот после 1952 година кога Република Македонија била во 

состав на тогашната СФРЈ, туристичката агенција “Путник” останала да делува како  

деловница на истоименото  претпријатие со седиште во Белград, а се отвориле и други 

патнички агенции како на пример: Интеримпекс”, “Авиотурист”, “Феротурист”, која била 

туристичка агенција во состав на ЖТП Скопје и “Интермакедонија” од Скопје, со задача 

                                                           
13

 https://www.thomascook.com/thomas-cook-history/ 
14

 http://ibuszevents.com/about-us/ 
15

 http://www.cedok.com/company 
16

 https://en.wikipedia.org/wiki/Orbis_(Polish_travel_agency) 
17 Мариноски Науме, Туристички агенции, второ издание, Битола, 2005, стр.55  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook_Group
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да го развие студентскиот и младинскиот туризам. Во Р. Македонија на планот на 

странскиот и домашниот туризам делувале филијали на други туристички агенции како 

што биле  “Генералтурист” од Загреб, “Компас” од Љубљана, “Центротурист” од Белград, 

“Инекс” од Белград и некои други помали туристички агенции.
18

 Во Република 

Македонија приватизацијата на патничктие агенции се спроведува по нејзиното 

осамостојување. На територијата на Република Македонија денес постојат повеќе од 300 

регистрирани патнички агенции. Во Битола активно работат 19 патнички агенции од кои 

14 агенции се регистрирани за вршење на туристичка дејност со лиценца ‘А’ која 

подразбира организирање на патувања во земјата и странство, а само 5 од патничките 

агенции се регистрирани со лиценца ‘Б’ која подразбира организирање на патувања во 

земјата, каде постои можност преку соодветен договор за соработка или договор за 

субагентура продажба на услуги кои ги нудат патничките агенции кои се регистрирани за 

вршење на туристички услуги со лиценца ‘A’. Туристичкиот пазар како комплексна 

целина опфаќа голем број на патнички агенции кои меѓусебно се разликуваат во зависност 

од развојот на туристичката побарувачка и потрошувачка, односно во зависност од 

просторот и условите во кои тие делуваат, кадровската екипираност, карактерот на 

домашниот т.е националниот пазар и др.
19

 

Според проф.др.Мариноски Науме
20

, диференцијацијата на одредени видови на 

туристички агенции треба да се базира на соодветни критериуми кои ги има 

систематизирано на следниов начин: 

• сферата на делување во туристичката активност  

 

• обемот и карактерот на предметот на работа  

 

• просторниот опфат на туристичкиот пазар  

 

• организациската поставеност на туристичкиот пазар  

 

• самостојноста во настапот на туристичкиот пазар  

 

• сопственоста на средствата за работа  

 

                                                           
18

 Мариноски Науме, цит.дело, 2005, стр.56 
19

http://archive.economy.gov.mk/ministerstvo/sektori_vo_ministerstvo/sektor_turizam_ugostitelstvo/3886

.html 
20

 Мариноски Науме, цит.дело, 2005, стр.284 
 



 

20 

Според првата поделба на туристичките агенции врз основа на делувањето во одредена 

сфера на туристичката активност постојат емитивни туристички агенции, рецептивни 

туристички агенции и комбинирани. Емитивните туристички агенции вообичаено 

делуваат во просторот во кој се упатува туристичката клиентела, чија работа е насочена на 

поттикнување на  потенцијалните туристи да се вклучат во туристичките движења. Во 

работата на рецептивни туристички агенции доминираат активностите поврзани со 

обезбедување услови за задоволување на туристичките потреби во туристичкиот простор 

чија основна цел е да направат пласман на туристичката понуда. Комбинираните 

туристички агенции се занимаваат со работи и од рецептивната и од емитивната сфера, 

спроведувајќи комбинирани туристички активности. Според поделбата на туристичките 

агенции според обемот и карактерот на предметот на работа 
21

 постојат гросистички 

туристички агенции; деталистички туристички агенции  и гросистичко-деталистички 

туристички агенции.  Гросистичките туристички агенции се карактеризираат по широкиот 

обем на работни активности кои пред сé имаат изразената организациска функција. 

Бидејќи работаат на големо, понудата што ја формираат им ја нудат на другите помали  

туристички агенции кои пак им ги продаваат услугите на непосредните корисници т.е. 

туристите. Деталистичките туристички агенции својата дејност ја основаат со продажбата 

на туристичките услуги од гроситстичките агенции како туристичка понуда т.е. 

аранжмани. Овие агенции, зразлика од гросистичките воспоставуваат деловни односи со 

купувачите на туристичките аранжмани. Гросистичко-деталистичките туристички агенции 

својата активност ја засноваат на организирање и продажба на туристичките аранжмани. 

Овие агенции ги формираат програмите на патувањата, ги организираат, а и ги пласираат 

кај непосредните даватели на услугите.  

 

Според критериумот просторен опфат на туристичкиот пазар 
22

 туристичките агенции се 

делата на локални, регионални, национални и меѓународни. Локалните туристички 

агенции ги застапуваат туристичките агенции кои имаат поширок опфат на туристичкиот 

пазар делувајќи на локално ниво. За разлика од овие, регионалните агенции опфаќаат 

поширок простор на делување најчесто во рамките на одреден регион. Националните 

туристички агенции делуваат на територијата на една држава и можат да се лоцирани како 

во емитивните така и во рецептивните туристички простори. Меѓународните туристички 

агенции пак, ги надминуваат нациоанлите граници и вообичаено се најразвиено во својот 
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 Мариноски Науме, цит.дело, 2005, стр.290 
22

 Ибид, стр.295 
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обем и карактер на работење.  На тој начин тие учествуваат во проширувањето на опфатот 

на туристичкиот пазар. Организациската поставеност 
23

 е критериум за диференцирање на 

туристичките агенции на туристички агенции без мрежа на деловни единици и туристички 

агенции со мрежа на деловни единици. Разликата во ваквата поделба е во тоа што првите 

својата активност ја имаат поставено преку една деловница, делуваат само на едно место и 

не поседуваат други деловници. Како што потенцира Мариноски Н. (2005): во овој тип на 

туристички агенции, но во неговиот најразвиен дел се јавува и наоѓа свое место една нова 

форма на туристичко агенциско работење, т.. советник за патување (travel consultant). 

Основна rabota na ovoj consultant се темели на воспоста-вување непосреден контакт помеѓу 

туристичката агенција и клиентите низ разни можни видови на контакти (лично, 

телефонски, on-line) нудејќи ги услугите на туристичката агенција, давајќи совети или 

препораки во врска со туристичката понуда на агенцијата. Агенциите со мрежа на деловни 

единици подразбираат во својот состав повеќе филијали при што активностите се 

координирани од централата на туристичката агенција. Со оглед на големиот обем на 

работа и развиеноста на организациската структура имаат и развиена поделба на трудот, 

децентрализација на продажните активности како и специјализација во работата на 

агенцијата. Критериумот за поделба на агенциите според самостојноста во настапот на 

туристичкиот пазар е основа за нивна дистинкција на самостојни и зависни туристички 

агенции
24

. Самостојни туристички агенции на туристичкиот пазар се јавуваат како 

самостојни стопански субјекти со основна дејност - агенциско туристичко работење. 

Зависните туристички агенции пак делуваат во состав на стопански субјекти со друг 

карактер при што активностите им зависат од основачот/основачите. Поделбата на 

приватни и државни туристички агенции е врз основа на сопственоста на средствата за 

работа во туристичките агенции
25

. Туроператорите во основа настапуваат како “трговец на 

големо”(Мариноски, Н., 2005:311). Овие агенции иницираат, организираат туристички 

арнажмани ги продаваат и извршуваат.  

Видовите и поделбата на туристичките агенции според неколку  критериуми се 

обработени и од други автори, но во основа се запазени истие критериуми. Според 

карактерот на работата како што е наведено во табелата постојат емитивни, комбинирани 

и рецептивни патнички агенции, тоа се должи на фактот дека секоја земја зависно од 

туристичките ресурси може да има емитивен, рецептивен или комбиниран карактер 

                                                           
23

 Мариноски Науме, цит.дело, 2005, стр.303 
24

 Ибид, 311 
25

 Ибид, 311 
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Табела број 2 Видови и поделба на туристички агенции 

 

Извор: Тородоровиќ, Е.,  “Агенциско работење”, II година, Министерство за образование и наука на РМ, 

2010... 

Емитивни патнички агенции
26

 претставуваат агенции кои своите активности ги имаат 

насочено кон иницирање на домицилното(домашното) население за определен временски 

интервал да го напуштат нивното постојано место на живеење и да дадат учество во 

туристичките движења без разлика дали тие движења ќе се одвиваат во земјата или во 

странство. Туристичките движења кои ги организираат можат да бидат за групи но и 

индивидуални. Карактерот на работата претежно зависи од развиеноста на туристичкиот 

пазар и од големината на патничката агенција. Тие можат да бидат и туроператори и 

класични патнички агенции кои се со локација претежно во централното градско подрачје 

или населби со поголема популација. Рецептивните патнички агенции 
27

повеќе се 

присутни во оние земји кои имаат развиен рецептивен вид на туризам, како пример може 

да се наведат медитеранските подрачја во Европа. Тие се карактеристични по тоа што 

                                                           
26

 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/41_Agencisko%20rabotenje_II_MAK_PRINT.pdf  
27

 ибид 

Видови на патнички агенции според предметот на 

работа 

*Деталистички-класични 

*Гросистички-туроператори 

*Гросистичко-

деталистички(комбинирани) 

Видови на патнички агенции според 

организацискиот облик: 

*Туристички советник 

*Без мрежни подружници 

*Со мрежни подружници 

*Интернет агенции 

Видови на патнички агенции според карактерот на 

работата: 

*Емитивни-(Иницијативни) 

*Комбинирани 

*Рецептивни 

Видови на патнички агенции според сопственоста: *Приватни 

*Државни 

Видови на патнички агенции според усмереноста на 

туристичкиот пазар: 

*Регионални 

*Национални 

*Локални 

*Меѓународни 

Видови на патнички агенции според самостојноста: *Здружени во поголеми системи(ланец од 

повеќе агенции со заеднички сопственик 

или без конкретен сопственик) 

*Независни 

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/41_Agencisko%20rabotenje_II_MAK_PRINT.pdf
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прават трансфер на туристи кои доаѓаат од странство, панорамски разгледи на градовите 

како и разгледи по главните знаменитости, музеи, галерии исл., исто така обезбедуваат 

влезници за посета на спортски и културни манифестации итн. Тоа значи дека сите услуги 

кои ги вршат овие агенции се во рамките на рецептивното подрачје т.е место каде 

туристите се упатени. Рецептивните агенции можат сами да организираат, креираат и да 

реализираат рецептивен туристички аранжман кои ќе бидат настанати врз претходно 

барање од емитивна агенција која е всушност во својство на деловен партнер. Исто така 

овој вид на туристичка агенција може да изврши закуп за определен сместувачки 

капацитет за сметка и врз претходно склучен договор со деловниот партнер, при што за 

извршената работа добиваа соодветна провизија. Комбинирани патнички агенции се оние 

агенции кои паралелно се во улога и на емитивни и на рецептивни, односно од една страна 

имаат влијание врз зголемувањето на посетители и развојот на туризмот во државата, а од 

друга страна даваат придонес луѓето да се вклучат во иницијативните или т.н емитивните 

туристички движења. Нивниот центар на делување најчесто вклучува: сектор за продажба 

на билети, влезници за различни манифестации, обезбедување на трансфер, организирање 

на излети и слично(тука се работи за рецептивен туризам), и сектор за креирање, 

организирање на туристички патувања со потврдена програма, или преку продажба на 

партнер агенции за остварување на провизија(тука се работи за емитивен туризам). Овој 

вид на патнички агенции најчесто се одлика за големите градови каде емитивниот туризам 

е релативно развиен поради големата платежна моќ на домицилното население кое пак од 

друга страна има желба и за запознавање на нови туристички атрактивни дестинации. 

Според просторот каде дејствуваат односно според усмереноста патничките агенции се 

делат на: национални, регионални, локални и меѓународни патнички агенции. 

Националните патнички агенции 
28

прават пласман на туристички понуди и услуги на 

домашниот пазар односно на територијата на една држава со цел да ги поттикнат 

туристите да се приклучат во туристичко движење, а исто така се насочени и кон 

задоволување и услуга на рецептивните туристички потреби за оние туристи кои доаѓаат 

во државата за определен временски период, каде за разлика од нив меѓународните 

патнички агенции 
29

регистрираат сопствена мрежа од повеќе единици на патнички 

агенции распространети во повеќе држави и вршат пласман на меѓународен пазар. 

Регионалните патнички агенции
30

 се активни за определен регион т.е даваат туристички 

                                                           
28

 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk 
29

 ибид 
30

 ибид 
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услуги на туристи само за тој регион каде што се нивните претставништва. Локалните 

патнички агенции
31

 често се јавуваат во улога на посредници кои имаат цел задоволување 

на потребите на локалното население како и на туристи кои престојуваат во тоа локално 

подрачје. Тие имаат доста значајна функција во однос на туристичкото посредништво 

поради тоа што нивното делување се одвива во рамките на локалитет кој за нив е можеби 

најдобро познат и полесен за презентација. Според предметот на работата која ја вршат 

патничките агенции можат да бидат: гросистички, деталистички(класични) и нивна 

комбинација гросистичко-деталистички. Под гросистички патнички агенции
32

 се 

подразбираат агенции кои имаат големо влијание врз туристичкиот пазар и врз останатите 

патнички агенции, односно тука станува збор за туроператори. Постојат два типа на 

туроператори т.е туроператори кои прават закуп на големо за превозни средства и за 

сместувачки капацитети, како и обезбедување на други туристички услуги, и туристички 

оператори кои се всушност сопственици на истите тие, тоа значи дека туроператорите 

своите туристички услуги не ги пласираат директно врз корисниците на услугуте, туку 

овој вид на агенции имаат свои посредници односно тоа се деталистичките туристички 

агенции
33

 кои вршат продажба на нивните туристички услуги. Тоа значи дека 

деталистичките односно класичните туристички/патнички агенции се таков вид на 

патнички агенции кои вршат продажба на веќе подготвени туристички услуги од страна 

на гросистичките патнички агенции, и истите се должни да склучат договор за патување 

со самите клиенти во име на нивната патничка агенција. Гросистичко-деталистичките 

34
осносно комбинираните патнички агенции се агенции кои се способни да организираат 

одредени туристички патувања и истите тие да ги пласираат на туристичкиот пазар. 

Патнички агенции со мрежни деловни единици т.е подружници 
35

се агенции кои покрај 

централната агенција вклучуваат повеќе агенции на различни туристички региони на 

дејствување, при што паушалните програми и патувања се подготвуваат во централната 

патничка агенција, а нивните останати патнички агенции вршат продажба на 

туристичкиот пазар со што се овозможува широка распространетос на определен 

туристички производ со поголем опфат на туристи кои се вклучуваат во туристичките 

дрвижења. Патнички агенции без мрежа на деловни единици т.е подружници 
36

се агенции 
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 ибид 
32

 ибид 
33

 ибид 
34

 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk 
35

 ибид 
36

 ибид 
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кои делуваат од регистрираното место т.е од едно место каде тие ги нудат основните 

туристички услуги како што се: сместување, храна, превоз итн. Кога станува збор за видот 

на туристичките агенции во зависност од нивната сопственост се мисли на приватни и на 

државни патнички агенции. Приватните патнички агенции
37

 се во сопственост на физичко 

лице кое се јавува како сопственит на конкретната агенција, финансирана од сопствени 

приватни средства. Овој вид на патнички агенции може да бидат во облик на сопственик 

поединец или пак акционерско друштво. За разлика од приватните, државните патнички 

агенции
38

 се формираат од страна на државната управа, со буџет од државата и се под 

државната управа. Во поглед на самостојноста на патничките агенции тие можат да бидат 

независни т.е самостојни и зависни. Независните или самостојните патнички 
39

агенции 

работата ја вршат под сопствено име согласно со законски пропишаните норми кои се 

предвидени во Законот за туристичка дејност. Зависните патнички агенции 
40

се оние кои 

на некој начин зависат од независните патнички агенции. Тука не станува збор само за 

класична агенција туку во овој облик спаѓаат и превозни/автобуски претпријатија, 

банкарство, бродски компании исл. 

За видовите на патнички агенции постојат и други класификации :
41

 

 Според карактерот на работа (иницијативни, рецептивни и комбинирани) 

 Според предметот на работа (гросистички, деталистички и гросистичко-

деталистички) 

 Според организацискиот облик (без мрежни подружници, со мрежни 

подружници, туристички советник и интернет агенции),  

 Според степенот на самостојност (независни, здружени во поголеми системи) 

 Според сопственоста на работните средства (приватни и државни),  

 Според успмереноста на туристичкиот пазар (локални, регионални, 

национални и меѓународни).  

Според согледувањата за поделбата и видовите на патнички агенции, се констатира дека 

различни автори секако дека имаат различен пристап во однос на дефинирањето на 

                                                           
37

 ибид 
38

 ибид 
39

 ибид 
40

 ибид 
41

Миленковски А., Бојаџиески Д., Стојмирова М., Туроператори и туристички агенции, 

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје 
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поимите но поголем дел од авторите се базираат врз слични т.е речиси идентични ставови 

и критериуми за поделбата на патничките агенции. 

2.3 Глобализацијата во туризмот и приспособување на патничките агенции кон 

промените на туристичкиот пазар 

 

Меѓусебното поврзување во целиот свет т.н глобализација е присутно во секоја сфера на 

делување. Туризмот претставува една од поголемите светски меѓународни економски 

зафати и активности кој што се наоѓа на петтото место на ранг листите на извозни 

индустрии во целиот свет. Сето тоа се должи на фактот дека во туризмот како услужна 

дејност има најголем проток на производи и услуги кои постојано се нудат на 

туристичкиот пазар. Сепак економските и политичките ставови кои се променуваат со 

глобализацијата придонесоа кон промени на преференциите за производството на 

туристички услуги. Со развојот на технологијата, брзата и полесна комуникација 

воспоставена преку социјалните мрежи во текот на осумнаесеттиот и средината на 

деветнаесеттиот век придонесоа кон глобална ориентација и изложеност кон развивање на 

нови ставови, мислења, интереси и идеи кај туристите. Тие денес се пообразовани и 

пософистицирани со многу повеќе конкретни побарувања и очекувања од туристистички 

услуги кои би се карактеризирале со високо стандардно развиени производи, со 

разновидни содржини, активности, критериуми кои му ги наметнуваат на туристичките 

работници и пред се добар квалитет. Тоа значи дека глобализацијата даде придонес 

патничките агенции да бидат приспособени кон новите тенденции за развој на туризмот со 

што би можеле да бидат активни носители на туристички добра и услуги на туристичкиот 

пазар, односно да дадат нови туристички производи кои би биле адекватни со бараните 

глобални вредности, како и со самиот развој на новите видови на туризам, но и обврзани 

постојано да ја менуваат и да ја усовршуваат туристичката понуда со цел да ги задоволат 

нивните клиенти. Патничките агенции доколку сакаат да бидат успешни на туристичкиот 

пазар треба да го следат масовниот туризам кој е подигнат од глобализацијата, односно 

уште е нарекуван и одржлив туризам. Тоа значи постепено, сигурно развивање на 

определено подрачје или регион со долгорочен план за развој на туризмот според услови и 

можности кои се реални за определеното туристичко подрачје, односно задоволување на 

потребите кои се моментално достапни, но и зачувување и неоштетување на регионот за 

идните генерации кои доаѓаат. Како нови видови на туризам со потенцијал за развој на 

туристичкиот пазар во иднина се: гастрономски туризам, образовен туризам, 
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медицински(wellness and spa tourism), еко-туризам, алпинизам, хербален туризам, 

спелеолошки туризам итн.  Кога зборуваме за настанатите глобални вредности пред се 

мислиме за: култура, образование, екологија, заедница, пријателство, безбедност и 

сигурност, духовност и љубов. Според проф.др. Нестороска И, глобализацијата е веќе 

присутна во скоро сите сфери на туристичките активности, позначајни карактеристики се 

оние во областа на технологијата, економијата, екологијата, политиката и културата.
42

 

 

Табела број 3 Вредности и карактеристики на туристичкото движење 

Очекувани вредности 

 

Карактеристики 

 

Релевантни важности 

 

Култура Културата претставува фактор кој 

што е позначаен од материјалните 

вредности 

 

Тука спаѓа побарувачката од 

културните производи(културен 

туризам, етнички туризам, посета 

на уметнички галерии, музеи, 

музика, театар, филмови, концерти 

итн) 

Образование Најбогата, најдобра инвестиција која 

човекот може да си ја приушти 

 

Побарувачка од туристички 

производи кои би придонеле кон 

лично збогатување преку учењето 

на нови искуства(образовен 

туризам, храна и вински туризам, 

книги, водичи итн.) 

Екологија Доста битен елемент во кој се 

согледува човековата свест за 

заштита  и одржување на 

природните богатства  

 

Барање на туристички патувања во 

природа(екотуризам, планинарење, 

гео-туризам, флора, фауна итн.) 

Пријателство Стекнување на нови познанства и 

пријателства 

Понуда на туристички услуги кои 

ќе овозможат задржување на 

пријателствата преку воведување 

на различни 

содржини(волонтерски туризам, 

игри, посета на пријатели) 

Безбедност и сигурност Важност од социјалната стабилност Побарувачка на туристички услуги 

кои не предизвикуваат 

ризик(туристички водич при 

патување, удобни и комфорни 

возила,патничко осигурување) 

Духовност Внатрешно задоволство и мир Туристички патувања кои би му 

овозможиле на туристите да се 

пронајдат самите себе и смислата 

за живот(религиозен туризам, 

поклонички патувања,спа туризам) 

Љубов Важност од етика, чувства и морал  Побарување на туристички 

патувања кои генерираат 

чувства(романтични патувања, 

носталгични патувања итн.) 

Извор: Референции во туризмот. Д-р Бухалис и Д-р Коста, Туризам бизнис граници на 

потрошувачите, производите и индустријата 
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Во табелата јасно се дефинирани потребите и очекувањата кои се со релевантна важност 

на туристичко однесување, односно насоките според кои еден турист го има замислено 

неговото идеално туристичко патување.  

На табела се дадени очекуваните вредности со нивните карактеристики и релевантни 

важности за секој турист, според тоа: 

Културата претставува еден од најбитните фактори преку која се отсликува вредноста на 

една држава, според тоа секој турист при планирање на посета во определено место прави 

фантазија за тоа како ќе ја доживее оваа вредност, а тоа најчесто го остварува преку 

посета на  најразлични музеи, галерии, филмови, концерти, театар, фолклор итн. 

 

Образованието како потточка во табелата претставува фактор и најдобра човечка 

инвестиција која секој турист би можел да си ја приушти, тука пред се се мисли на 

побарувачка од производи кои би придонеле кон лично збогатување преку учење на некои 

нови и поразлични искуства, како на пример преку образовен туризам на размена на 

студенти, книги, храна и вински туризам итн. 

 

Екологијата пред се ја подигнува човековата свест за одржување и за заштита на 

природните ресурси и богатства па поради тоа е од релевантна важност за туристите, тука 

се мисли на организирање туристички патувања во природа како што се планинарење, гео-

туризам и слични, со цел фотографирање и доживување на природата на еден поинаков 

начин. 

 

Пријателството е наведено како фактор кој што означува давање на туристичка понуда 

со цел стекнување на нови познанства и пријателства, тука пред се се мисли на 

волонтерство, воведување на игри за време на патувањето итн. 

 

Безбедноста и сигурноста како фактори се од есенцијално значење за самиот турист, тоа 

значи дека при планирање на патување секој турист го замислува патувањето со 

туристички водич и придружник, удобни и комфорни возила, патничко осигурување итн. 

 

Духовноста исто така битен фактор за секој патник која означува туристичко патување 

кое би му овозможило на патниците да се пронајдат самите себеси и тука спаѓаат 

поклонички патувања, религиозни патувања итн. 
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Љубовта во патувањето претставува синоним за важност од етика, морал и чувства и се 

мисли на патувања кои што генерираат такви чувства, тука спаѓаат романтични патувања, 

носталгични патувања исл. 

 

2.4 Современи тенденции во работењето на патничките агенции  

Туризмот не е статичен, во спротивно тој е доста динамичен систем кој што е во 

корелација со брзите промени во однос на однесувањето на потрошувачите односно 

туристите. Самите термини современи тенденции подразбираат следење на насоките во 

кои се движат туристичките дестинации кои имаат развиен туризам, а тоа е така бидејќи 

секој турист очекува новитети кои брзо се распространети и проширени да бидат воведени 

и во оние земји кои се во развој, а тоа значи и формирање на нови понуди кои би ја 

надополнале веќе постоечката или пак би биле нови на пазарот. Тоа значи дека за 

опстанок на една патничка компанија, потребно е истата таа да биде во тек со брзите 

промени кои настапуваат во светски рамки, да ги пратат новите технологи и што е можно 

истите тие побрзо да ги вградат во нивните работни процеси. Во тоа првенствено спаѓаат 

проучувањата на електронското хотелиерство, електронските дестинации, електронскиот 

авио сообраќај, електронските организатори на патувања и патничките агенции. Со цел да 

се подобри квалитетот на туристичките услуги и искуството со кое ќе се стекнат 

туристите, потребно е да се согледуваат современите трендови и промени кои настануваат 

во домашниот и странскиот туристички пазар. Современото работење на патничките 

агенции алудира следење на мегатрендовите кои се присутни кај меѓународното 

туристичко побарување. Мегатрендовите претставуваат правци и насоки кои се 

предвидуваат и превземаат за моменталното но и за некое идно време. Под идно време се 

подразбира рамка на временски интервал од реални десет до дваесет години кои можат да 

се предвидат. Посакувајќи да стигнеме до набљудување и следење на мегатрендовите 

најпрво треба да го согледаме составот на искуство на туристите, т.е зошто туристите го 

одбираат одредено туристичко подрачје, туристички објект и туристичка дестинација. 

Перманентно на тоа следењето на современите тенденции не претставува нов облик во 

работата на патничките агенции. Тоа датира години наназад, односно првите почетоци 

датираат од т.е прва етапа на развој на туризмот која е одлика за периодот од средината на 

деветнаесеттиот век па се до Првата светска војна.
43

 Всушност тоа е период кога 
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патувањето било само желба, илузија и идеа за обичниот човек. Патувањата биле енормно 

скапи и не секој можел да си дозволи таков луксуз. Во тоа време најчести патници биле 

големите класи на аристократијата и буржоазијата. Патувањата најчесто се одвивале преку 

ексклузивно скапи бродови или преку возови. Во овој период се убрзал развојот на 

автомобилизмот и железницата кои дале придонес во туризмот да се вклучат и банкари и 

трговци, но сепак станува збор за доста скапа услуга. Нешто подоцна во т.н втора етапа на 

развој на туризмот која се карактеризира за периодот помеѓу двете светски војни се 

поголем број на луѓе зазеле учество врз туристичките движења, се подигнала човековата 

свест за влијанието кое врз нив го врши туризмот, се подигнало нивото на култура кај 

луѓето помасовно да се вклучат во туристичките патувања, со што се дало иницијатива за 

изградба на нови модерни сместувачки објекти, како и модернизација и реставрација на 

веќе постоечките. Постојано се граделе пансиони, мотели, хотели особено покрај 

живописни места во природа, покрај езера и мориња. Се усовршила и патната 

инфраструктура, се усовршиле сообраќајните средства и се повеќе се развивал авионскиот 

сообраќај. Етапата во која моментално сега се наоѓаме е т.н трета етапа која започнала 

после завршувањето на Втората светска војна која можеме да ја наречеме и современа, 

модерна етапа на развој на туризмот. Во овој период државата се повеќе се вклучува и 

дава поголем придонес врз развојот и промоцијата на туристичките дестинации и услуги 

кои ги нуди државата. Се зголемува бројот на вработени лица кои најчесто патуваат 

заради одмор и рекреација и заради ослободување од стрес и напнатос предизвикана од 

секојдевните влијаниа, се отвораат се повеќе и повеќе патнички агенции, се прошируваат 

туристичките услуги итн. Во денешно време следењето на современите денденции се 

прави на различни начини: според статистички податоци, анализи, прегледи, истражувања 

кои се спроведени од СВЕТСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (СТО), 

специјализирани публикации, научна литература, резултати од анкети спроведени од 

експрерти, како и според други меѓународни и национални организации. Факт е дека 

современите трендови не се еднолики, напротив се работи за доста хетерогена и 

динамична структура од понуди и побарувања. Патничките агенции е потребно да бидат 

доста внимателни во тој поглед и постојано да ги следат брзите промени кои настануваат 

во доменот на туризмот.  

Според Мариноски Н. за туризмот и туристичката понуда постојат повеќе фактори во кои 

се вбројуваат сите релевантни појави и процеси кои неминовно се вклучуваат во 

туристичките потреби. Тука спаѓаат: иницијативните фактори (културни фактори, 
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расположливиот фонд на слободно време, условите во работната и животната средина, 

политичките фактори, организациските фактори и финансиските средства за туристичка 

намена), комуникативни фактори (сите видови на сообраќај: патен, воздушен, 

поштенски, железнички и сообраќај по вода), атрактивно-мотивациски (естетски, 

рекреативни, знаменити и куриозитетни), рецептивни (занаетчиска дејност, трговска 

мрежа, банкарска служба, политичка состојба, културно ниво, угостителски капацитети, 

инфраструктурлна опременост и комунална уреденост, здравствена организираност, 

туристичка владина и невладина организираност), посреднички (туристички агенции, 

туристичко биро, шалтери и служби на организации во туризмот). 

Според согледувања од Kruczek Z. туризмот како дел од туристичкиот сектор во денешно 

време се наоѓа под влијание на многу фактори: демографски, економски, социо-културни, 

психолошки, еколошки, законодавни, технолошки, политички итн, сите тие во прилог се 

обработени. Демографските фактори се поврзани со зголемување на бројот на 

населението и неговата подвижност, различната структура на пол, возраст, образование, 

професија, социјален статус и друго, со што патничките агенции се условени да ја 

зголемат нивната понуда на туристички услуги како и да дадат разнолика понуда со цел да 

придобијат свои клиенти од различни категории. Одлучувачка улога во туристичкото 

побарување имаат социо-културните фактори. Тоа се фактори кои се карактеризираар 

со зголемување на слободно време, зголемување на времетраењето на одморите на луѓето, 

зголемување на образовното и на културното нивно на населението, зголемување на 

учеството на социјалните фондови за помош на туристичката потрошувачка итн. Овие 

фактори имаат и влијание врз креирањето и прилагодување кон туристички понуди и 

атракции со цел да се задоволат односно да станат достапни и за старите и немоќни 

лица.
44

 Психолошките фактори исто така се повеќе имаат влијание врз креирањето на 

туристичките понуди, според тоа патничките агенции е потребно да ги следат промените 

во стилот и начинот на живот, моралот и моралните вредности, престижот, модата и 

модните трендови итн. Еколошките фактори исто така влијаат врз креирање на 

туристичка понуда која во све ќе вклучува активности во чиста животна средина во која 

пред се ќе се запази здравствената состојба на туристите. Тоа зачи дека туристите денес се 

почесто преферираат да изберат патувања кои вклучуваат здравствени, spa и wellness 

услуги во сместувачките објекти. Политичките фактори се едни од најбитните при 

формирање на туристичка понуда од страна на патничките агенции, исто така тоа се 
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фактори кои се неминовни за следење. Тоа е така бидејќи секој кој патува најпрво ја 

избира дестинацијата кој е политички стабилна и безбедна, проблемите во туристичкиот 

сообраќај имаат значително влијание врз развојот на туризмот во даден регион. Во очите 

на туристите земјите во “канџите” на конфликти или природни катастрофи и загуби, имаат 

негативно влијание и го губат имиџот на безбедни атрактивни дестинации. Пример за тоа 

е падот на бројот на туристи и приходи во Судан, Израел и Пакистан, каде сите планови за 

развој на туризмот се одложени за друг временски период. Мал е бројот на туристи кои 

стремат да посетат туристички региони кои се погодени од природни катастрофи, 

земјотреси, поплави, вулкански ерупции итн, но сепак ги има. Пример за тоа е периодот во 

Декемви 2004 година кога Југоисточна Азија беше погодена од цунами, веднаш потоа 

значително се зголеми бројот на туристи кои посакуваа да ги испитуваат трагите од таа 

катастрофа. Во поглед на политичките фактори треба да се спомене и безвизниот режим, 

граничните и царинските формалности кои е потребно да патничките агенции да ги 

запазат при креирањето на туристичките понуди. Економските фактори се однесуваат 

на буџетот на патниците, сободното време и животниот стандард. Со оглед на тоа 

патничките агенции потребно е да ги следат современите тенденции во тој правец и да 

креираат такви туристички патувања кои би можеле да се соодветни со буџетот и класата 

на домицилното население. Законодавните фактори т.е законите се водечки насоки во 

однос на работата на патничките агенции. Тука пред се се мисли за поставените законски 

регулативи и за нивните измени и надополнувања. Секоја држава креира своја политика 

на управување и поставува свои закони. Од патничките агенции во Република Македонија 

во овој правец се бара континуирано следење на правилата и прописите пропишани во 

Законот за туристичка дејност од 2004 година како и неговите измени и надополнувања.
45

 

Брзиот технолошки развој алудира од потреба на нови стандарди врз управувањето и врз 

донесувањето на одлуки во сите нивоа на економијата. Малите и новите патнички агенции 

имаат потежок пристап до капитал, исто така и до информации и до вградување на нова 

технологија, вклучувајќи ѓи и новите познавања, што повеќе се придонесува да во 

индустриските политики кои се карактеристични за високо развиените земји да им се даде 

поприоритетно значење врз севкупната поддршка на развој на малите и средни патнички 

агенции. Технолошките фактори значат примена на нови знаења и нови техники без кои 

интернационализацијата и соработката со странски партнери не би била возможна. 

Потребата од постојано следење на развојот на новите технологии, новите транспортни 
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средства, телекомуникациите, опслужувањето на светскиот пазар, современите облици на 

деловното работење се само дел од активностите кои треба да ги превземат и постојано да 

ги следат патничките агенции доколку сакаат да бидат конкурентни на туристичкиот 

пазар. Сите претходно наведени фактори имаат подеднакво значење и меѓусебно се 

поврзани врз работата на патничките агенции. На следната табела се прикажани 

процентуално развивањата на современите тенденции во поголемите и поразвиени 

региони. 

Табела број 4 Современи тенденции на развиените региони 

 

Извор: http://www.referati.org/osnovni-tendencii-za-razvitieto-na-turizma/31835/ref/p2 

 

Економските текови предизвикани од меѓународниот туризам се претворија во важни 

фактори за економски пораст и меѓународни економски односи во многу земји од светот. 

Иако туризмот со брзо темпо постојано се развива, тоа не значи дека важи подеднакво за 

сите земји и региони во светот. Од 1998 година основни цели за патување биле 

слободното време, рекреацијата и одморот (62%). Бизнис патувањата се само 18% од сите 

патувања, а останатите 20% се диктирани од различни други мотиви како што се на 

пример посета на пријатели и на роднини, здравствени лекувања, поклоненички патувања 

итн. Уделот се зголеми на оваа последна категорија особено последниве десет години. Во 

1998 година процентот на патувањата според слободното време, рекреација и одмор е со 

најголем процент во Јужноазискиот регион (82%), во Американскиот регион (66%), во 

Афрканскиот регион (65%), во Европа (62%), Источно Азискиот/Тихоокеанскиот регион и 

Блискиот Исток покажаа најголем удел на туристички движења.
46

 

 

                                                           
46

 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk 

http://www.referati.org/osnovni-tendencii-za-razvitieto-na-turizma/31835/ref/p2
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III. Природни  и антропогени вредности на Битола како основа за развој на туризмот 

Богата туристичка понуда се нарекува онаа понуда во која туристот може да ги осознае 

антропогените и природните вредности и обележја на еден регион. Природните и 

антропогените фактори имаат многу допирни заеднички точки кои меѓусебно се 

надополнуваат и испреплетуваат. Но иако постои таква поврзаност, помеѓу нив постојат и 

определени суштински разлики. Под поимот природни туристички вредности се 

подразбираат процеси и појави во природата кои настанале под влијание на природни 

сили. Како такви имаат својство да делуваат и да привлекуваат туристи, а исто така често 

се модифицираат и надградуваат од човековата активност со желба да се даде побујна и 

поразновидна туристичка понуда. Богатството на природните сили и карактеристики 

имаат директно влијание врз посетуваноста на определен туристички простор, исто така 

од тоа зависи во кој временски период ќе се посетува тој регион. Во Република 

Македонија природните реткости и природното богатство се заштитени со Законот за 

заштита на природата.
47

 Природните вредности се одраз на геопросторот и според 

потеклото се делат на:
48

  

 геоморфолошки (релјефни),  

 климатски,  

 хидрографски,  

 биогеографски   

 пејсажни. 

Антропогените туристички вредности се подеднакво важни како и природните. Тие 

претставуваат израз на човекови креации, идеи и начини преку кои се изразува културата 

и уметноста и датираат од различни периоди, различни култури кои се задржале на 

определен регион и симболизираат различни значења. Како такви се доста примамливи за 

нивна посета и можат да се поделат во неколку групи:
49

 

 Амбиентални туристички мотиви 

 Етнографски и социјални туристички мотиви 

                                                           
47

 Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 

14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011 ,59/2012 и 13/2013). 

48
  Д-р Науме Мариноски: „Туристичка географија“, Просветно дело, Скопје 1992 год., стр. 30. 

49
 Мариноски Н.,,Туристичка географија,Факултет за туризам и угостителство,Охрид,2006 година 
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 Културно-историски туристички мотиви 

 Манифестациски туристички мотиви 

На југозападниот дел од нашата татковина во падините на Баба Планина лежи еден 

прекрасен град, градот на Линкестис, градот на конзулите, градот Битола. Град кој е опеан 

во многу песни и стихови, опишан во многу дела, град со душа,  долга историја и култура. 

Периодот на II век пред новата ера е можеби и најзначајниот период за Битола и Хераклеја 

бидејќи тогаш Р.Македонија се наоѓа под Римското царство со што игра значајна улога 

врз развојот на култура, убавина, архитектура, цивилизација и ја воздигнува Битола како 

центар на вечна моќ. Доказ за тоа е и римскиот пат Виа Игнација кој даде голем придонес 

врз развојот и создавањето на самиот град како центар каде се одвивала копнената 

трговија помеѓу истокот и западот на Римското царство. 

Слика број 3 Приказ на Виа Игнациа 

 
Извор на слика: http://pastandpresent.al/via_egnatia 

Хронолошкиот осврт на градот се базира од праисторијата, времето на римскиот период, 

османлиското петвековно владеење, балканските војни (Првата и Втората светска војна), 

времето на Југославија и периодот по осамостојувањето на Р.Македонија во кој денес се 

наоѓаме, што претставува вкрстување на различни култури, традиции, обичаи и 

цивилизации. Битола била доста населувана благодарение на плодната котлина 

Пелагонија која е лулка на културата во нашата држава Р.Македонија, како и ризница  на 

богато културно наследство. Пелагонискиот плански регион претставува регион во кој 

векови наназад се развивала и негувала македонската традиција, регион исклучително 

богат со голем број на природни вредности кои може туристички да се валоризираат, и да 

придонесат за развојот на многу селективни видови на туризам. Природните и 

антропогените богатства како потенцијали за развој на туризмот во Битола вклучуваат 

запознавања со локалната култура, традиција, обичаи кои пред се се одвиваат во чиста 

животна средина. Како главни карактеристики и обележја за разој на туризмот во Битола 

се богатото културно и историско наследство, чистата животна средина, урбан 

милениумско историски град со автентична архитектура особено во “срцето” на градот, 

http://pastandpresent.al/via_egnatia
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како и активните села а особено подпелистерските Трново, Магарево, Дихово и 

Нижеполе, но и селата во руралните средини и Мариовскиот регион. Привлекувањето на 

туристи се поврзува и со одржувањето и следењето на културните настани и 

манифестации кои се одржуваат во градот особено за време на летниот период. Во 

продолжение се дава преглед на некои најзначајни природни вредности за туризмот во 

Битола како составен дел од Пелагонискиот плански регион. За карактеристиките на 

развојот на Битола се истакнати податоци на следниот приказ кои се однесуваат за 

местоположбата, степенот на урбанизација, зелените површини и паркови, нивото на 

развој на регионот, но особено се посветува внимание на анализа на состојбата во врска со 

природните ресурси; природното наследство и богатство, традицијата и обичаите, 

фолклорот, културно-историското наследство; заштитата на животната средина; 

економските карактеристики; демографскиот развој;  социјалниот развој; условите за 

престој на туристи; сообраќајната и патната инфраструктура итн. 

     Табела број 5 Природни вредности и мотиви за развој на туризмот во Битола        

Вредност Значење Мотиви Видови на туризам 

 

Пелистер 

 

Меѓународно 

 

Геоморфолошки 

туристички мотиви 

 

Рекреативен,планински,зимски, 

адреналински итн... 

Мало и големо 

езеро 

Меѓународно Геоморфолошки 

туристички мотиви 

Рекреативен, спортски 

Црна река Национално Хидрографски 

туристички мотиви 

Излетнички, спортски, риболовен 

Градешка река Регионално Хидрографски 

туристички мотиви 

Излетнички, спортски, риболовен, 

рекреативен 

Хидросистем 

Стрежево 

Локално Хидрографски 

туристички мотиви 

Спортско-

рекреативен,риболовен,излетнички 

Пелагониска 

котлина 

Национално Биогеографски 

туристички мотиви 

Аграрен туризам, гастрономски туризам 

 

     Извор: сопствени согледувања 

Во горенаведениот табеларен приказ се посочуваат суштинските т.е потенцијални 

туристички вредности на Битола, нивното значење, мотиви кои ги побудуаат кај туристите 

и каков вид на туризам може да се развие доколку правилно бидат искористени. Со оглед 

на тоа Пелистер, Малото и големо езеро се од меѓународно значење преку кои се развива 

рекреативен, планински, спортски, адреналински и други видови на туризам. 

Хидрогреографските вредности исто така се битни вредности преку кои се одржуваат 

излетнички, рекреативни, риболовни и други видови на туризам кои имаат регионално 

значење. 
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Табела број 6 Антропогени вредности во Битола и нивни карактеристики 

Објекти Период Важност Видови на туризам 

 

Велушка тумба т.н 

“Тумба Бара” 

 

Праисториски 

 

Национално 

 

културен 

Хераклеја Предримски и 

Римски период 

Меѓународно културен 

Саат кула Османлиски 

период 

Национално културен 

Безистен Османлиско 

ропство 

Национално културен 

Исхак Џамија Османлиско 

ропство 

Национално Културен, верски 

Јени Џамија Османлиско 

ропство 
Национално Културен, верски 

Зандан Куле Османлиско 

ропство 
Национално културен 

Црква Св.Димитрија Османлиско 

ропство 
Национално Културен, верски 

Црква Пресвета 

Богородица 

Османлиско 

ропство 
Национално Културен, верски 

Црква Св.Недела Османлиско 

ропство 
Национално Културен, верски 

Старата Чаршија Османлиско 

ропство 
Национално Културен, 

манифестациски 

Широк Сокак Османлиско 

ропство 
Меѓународно Културен, 

манифестациски 

НУ Завод и музеј 

Битола 

2003 година Национално Културен, 

манифестациски 

          Извор: Сопствени согледувања 

Што се однесува до Пелагониската котлина има национално значење преку кое се развива 

аграрен и гастрономски туризам, доста примамлив за туристите кои доаѓаат од странство. 

Даровите дадени од природата се нарекуваат природни вредности за чие одржување сите 

ние одговараме, но сепак природните реткости и нивната божјна убавина секако дека не 

можат сами по себе да развијат туризам. Помеѓу човекот и природата постои меѓусебна 

поврзаност односно природата е туристички адут и мотив за туристичко движење. 

Природните ресурси се интерпретираат преку релјефот, вегетацијата, животинскиот свет, 
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климата, водата итн. Човекот е главен фактор кој со својата свест треба одговорно да се 

однесува кон неа, односно преку низа на морални и материјални(законски) норми неа да ја 

заштитува. Во Р.Македонија постојат темелни односно уставни вредности кои преточени 

во законодавството се грижат за одржување и зачувување на природните вредности, како 

и за нивно унапредување и рационално искористување со цел природните ресурси преку 

низа мерки и активности да бидат во континуитет обновувани од страна на човечкиот 

фактор, со цел како краен продукт да добиеме здрава и чиста животна средина, како и 

збогатување на природните богатства кои пак директно влијаат врз развивањето на 

туризмот односно збогатување на туристичката понуда и привлекувањето на туристите. 

Антропогените вредности прикажани преку табела број 6 имаат исклучително долг 

континуитет на постоење на животот на овие простори. Табеларниот приказ е само дел од 

антропогените вредности со кои се карактеризира градот Битола кои се ставени под 

државна заштита, останатите ке бидат нахнадно елаборирани. Но како едни од 

најпосетуваните објекти во Битола секако се издвојуваат Саат Кулата, Безистенот, 

Хераклеја, Широк Сокак и Старата Чаршија, речиси сите изградени во ист временски 

период имаат релативно големо значење за градот (меѓународно и национално) и исто 

така даваат голем придонес врз разивање на културен и манифестациски туризам особено 

за време на летниот период кога се одржуваат голем број на културни собири. 

 

3.1 Геоморфолошки вредности 

Етимолошкото потекло на поимот геоморфологија доаѓа од латинските зборови geo-што 

означува земја, morphe-што означува облик,форма и зборот logos-што означува 

учење,збор. Геоморфологијата се однесува на топографијата на Земјата и според тоа како 

научна дисциплина се занимава со проучување на внатрешниот облик на релјефот, 

неговата историја на развој како и облиците на литосферата. Геоморфолошките предели 

се битен сегмент за поттикнување и развој на туризмот во определен регион. 

Геоморфолошкото наследство е од исклучителна важност и се карактеризира со културни, 

еколошки, научни, економски и естетски вредности. Геоморфолошките туристички 

мотиви претставуваат такви туристички мотиви чие атрактивно дејствие и карактер 

произлегува од релјефните особености на појавите и процесите во просторот.
50

 

Туристичките движења се насочени кон туристички дестинации кои поседуваат природни 

                                                           
50

 Туристичка географија, Д-р Науме Мариноски, Факултет за туризам и угостителство Охрид, 

1992 год. Страна:30 
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реткости и рекреативни туристички ресурси. Природните ресурси во зависност од 

природната средина можат да бидат планински, нископланински, планински-рамнини, 

висококрајбрежни,крајезерски итн. Градот Битола се наоѓа во подножјето на Баба планина 

и претставува исклучително важен фактор за развој на туризмот во дадена природна 

средина. Националниот парк Пелистер е првото со закон заштитено природно боатсво во 

Република Македонија и одсекогаш претставувало мотив за посета на туристи од 

различни краеви на светот. Изобилува со прекрасни убавини и богатства. Сепак 

најзаслужен белег за стекнување статус Национален парк претставува –Моликата-. Се 

работи за петтоигличен бор откриен во 1839 година од страна на австриски ботаничар 

Аугуст Гризебах. Така наречените “камени реки” со должина од 3 км се највпечатливи и 

побудуваат најголем интерес за посета на туристи, кои се најизразени на северната страна 

кај месноста позната под името Црвени стени и кај месноста Копанки. По овие камени 

реки е формирана и т.н патека по Камењарот која е возбудлива, доста атрактива и ветува 

пријатни доживување за време на искачувањето. Оваа патека започнува од хотел Молика 

и се протега цели 14 км до Големото Езеро, патеката е добро означена со патокази, 

информативни табли како и видиковец и настрешница. По оваа патека е овозможено да се 

движите со водечката служба на НП Пелистер. 

Слика број 4  Патеката по камењарот Пелистер 

 

Извор на слика: https://hotelmolika.com.mk 

 

Слика број 5 Камена река Пелистер 

 

Извор на слика: https://hotelmolika.com.mk/ 

https://hotelmolika.com.mk/
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На Пелистер не само што има камени реки има и т.н камени мориња кои се значајно 

забележителни кај врвот Стив. Се работи за уште еден невообичаен феномен во необична 

формација, кои се создале со самото дробење на карпи од мразот. Националниот парк 

Пелистер и неговиот природен амбиент е проткаен со низа на колорити, бои, линии и 

тонови кои ја изразуваат неговата естетска вредност.
51

 По овој планински масив се 

поставени неколку пешачки патеки за авантуристичко планинарење и пешачење, тоа се: 

кружната планинарска патека до врвот Пелистер и назад до хотелот Молика, 

планинарската патека до Големото езеро, планинарската патека до Јоргов камен, патеката 

до Голема ливада, патеката до Палиснопје, детската патека кај Детското одморалиште и 

историската патека од Првата Светска Војна што и дава уште поголемо значење на овој 

национален парк.
52

 

Слика број 6 Планинарска патека  

 

Извор на слика: https://hotelmolika.com.mk/  

Покрај пешачките патеки во овој Национален парк има и неколку возбудливи 

велосипедски патеки за љубителите на овој спорт, преку кои можат да се видат убавините 

на паркот и планинскиот декор. Тоа се: велосипедска патека Големо езеро, кружната 

велосипедска патека Бегова чешма преку Ниже поле, велосипедската патека Маловишта и 

велосипедската патека Копанки која е една од поекстремнтие на овој терен.
53

 Овие четири 

импресионивни велосипедски патеки во нашиот Национален парк досега биле најчесто 

посетувани од гости од Чешка и Израел, но и од страна на домашните односно локалните 
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Битолски велосипедисти.
54

 Според испитувањата кои ги направив во хотел Молика, се 

оечува оваа година да пристигнат туристи и од Франција и Холандија кои исто така се 

љубители на овој спорт. Удел врз зголемувањето на бројот на странски посетители 

велосипедисти кои целат да ја разоткријат недопренате убавина на Пелистер претежно 

имаат поединци , групи вљубеници во велосипедизмот како и преку пат на препорака која 

ја добиваат од страна на посетители кои веќе биле на Пелистер. 

Слика број 7  Велосипедска патека на Пелистер 

 

Извор на слика: https://hotelmolika.com.mk 

Националниот парк Пелистер го красат и двете глацијални езера Големо и Мало езеро 

сместено во глацијалниот алпски дел од планината. Езерата се изразени во вид на морени 

и на циркови, и како такви се наоѓаат во редот на карактеристични природни реткости и 

убавини кои секоја година привлекуваат се повеќе планинари, странски и домашни 

посетители и љубители на природата. Големото езеро се наоѓа 2218 м надморска 

височина, долго е 223м, широко 162м и длабоко 14,5м.Малото езеро е на надморска 

висина од 2180м и е одалечено 2км од Големото езеро, има кружен облик и е со длабочина 

од 2,6м.18.  Некогаш пристапот до нив беше навистина тежок дури и невозможен за некој 

од оние кои неизмерно посакуваа да ги посетат. 
55

Денес пристапот до двете езера е многу 

олеснет пред се заради велосипедските патеки, пешачките патеки како и преку 

организираните Off Road-Џип тури со современи, софистицирани теренски возила за 

време на летниот период. Посетеноста брои енормна бројка, моето лично искуство кажува 

дека во изминатата година 2016 како вработена во туристичка агенција Хера Турс во 

Битола броевме повеќе од 100 тури за цела сезона. Покрај нас секако дека и останатите 

сопственици на теренски возила организираа вакви тури. Покрај Големото езеро е 

изграден и планинарски дом со капацитет од вкупно триесет кревети и дополнителни 
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дваесет душеци. Во склоп на домот има и заедничка трпезариска просторија, скромна 

кујна, кујнски прибор, шпорет на дрва како и прекривка за секој кој ќе преноќева. 

Слика број 8 Приказ off road тура до Големо Езеро 

 

Извор на слика: https://off-road.mk/ 

Слика број 9 Големо и мало езеро 

 

Извор на слика: https://off-road.mk/ 

На Пелистер доаѓале и континуирано доаѓаат доста познати личности од политичкиот, 

културниот, социјалниот свет. Минатата година својот одмор во пријатен амбиент и 

прекрасна чиста средина го помина амбасадорот на Р.Франција во Република Македонија 

кој кажува: “Паркот е прекрасен и ги потврдува своите можности за развој на различни 

спортови и особено планинарењето кое е се попопуларно во Европа”.
56

  

Изминатата година односно 2016 беше и година кога паркот беше посетуван и од страна 

на амбасадорот од САД во Р.Македонија кој кажува: “Пелистер е голем ресурс. Минатата 

година се одмарав на Пелистер и пак сум тука. Американскиот народ има голема 

традиција за планинарењето и затоа ќе иницирам пешачење на една поголема планинска 

тура што ќе бидеод едната до другата страна на планината”.
57
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3.2 Климатолошки вредности 

 

Климата претставува уште еден од низата на фактори на кои треба посебно да и се обрни 

внимание при изборот на туристичкото движење во даден реон за даден период од 

годината. Различните атмосферски елементи имаат директно влијание врз човековиот 

организам и претставуваат клучни и одлучувачки фактори за вклучување на човекот во 

туристичките движења. Тоа значи дека климатските особености се разликуваат во 

различни простории, а туристите избираат престојување или посета на простории на кои 

климатски најповеќе би можеле да се прилагодат. Климата претставува суштински, 

есенцијален ресурс за развој на туризмот особено за зимски спортски или за летен туризам 

на плажа. Промената на климата и временските услови во туристичките места имаат 

значително влијание врз удобноста на туристите и нивните одлуки за патување. Со оглед 

на експлицитното значење на климата, туристите во нивните одлуки се поактивно 

пребаруваат климатски информации онлајн или преку патничките агенции каде извршиле 

уплата за определен туристички аранжман. Климатските карактеристики се 

манифестираат преку атмосферскиот притисок, инсолацијата, влажноста на температурата 

на воздухот, ветрови, врнежи, нивото и степенот на нечистотија во воздухот, 

времетраењето на сончевите зраци, магливоста, времетраењето на сончевата покривка 

итн.  

 

Климата исто така има и директно влијание врз комуникативната сфера, како пример ќе 

посочам: премногу високата и ниска температура во воздухот често може да биде 

негативна појава и негативно може да делува врз патниците, превозното средство и врз 

возачите; обилните врнежи на снег или дожт можат да доведат до прекин на сообраќајот, 

да го забават сообраќајот и слично; маглата исто така негативно може да се одрази врз 

воздушниот и поморскиот сообраќај а и врз самите патници со што расположението за 

патување се намалува кај патниците.
58

 Според тоа заклучуваме дека климата ја одредува 

сезоната и интересот на посета на определената туристичка дестинација. Според тој 

аспект постојат повеќе сезони за развој на различни видови на туризам кои се претставени 

на следната табела. 

                                                                                                                                                                                           
 
58

 Мариноски Н., Просветно дело Скопје( 1992), Туристичка географија, стр.33 



 

44 

Табела број 7 Туристички сезони и видови на активности 

Вид на туристички сезони Активности соодветни на туристичките сезони 

Туристички дестинации со постојана туристичка 

сезона 

Туристички дестинации кои изобилуваат со 

антропогени ресурси и историски знаменитости 

Туристички дестинации со зимска туристичка 

сезона 

Туристички дестинации кои поседуваат планински ски 

центри каде времетраењето на снежната покривка е 

клучен фактор 

Туристички дестинации со летна туристичка 

сезона 

Најраспространети туристички дестинации кои 

вклучуваат одмор на плажа покрај водни површини кои 

се карактеристични за време на летната сезона 

Туристички дестинации и со двете туристички 

сезони(се мисли и на летна и на зимска сезона) 

Се работи за туристички места кои поседуваат 

планински центи кои покрај можноста за скиење 

вклучуваат и рекреативни активности, можност за 

пешачење итн.. 

Извор: сопствени истражувања  

Температурата во Битола има карактер на умерено-континентална клима со динамична и 

нестабилна клима на суво и многу топло лето, како и на зимски период кој што е поделен 

на пократок, сув и студен.
59

 Според метереолошките податоци во градот годишната 

температура на водухот изнесува 11,1 C
o
 со отстапувања во одредени години од 10-13 C

o
. 

Во Битола најстуден месец е Јануари со просечна температура од 0,6 C
o
, и со апсолутна 

минимална температура до -30,4 С
о
.
60

 Јули е месец кој што е најтопол во Битола со средна 

месечна температура од 22,2 С
о
, и апсолутна максимална температура од 41,2С

о
. Според 

пребарувањата по веб на прашањето Кое е најдоброто време за да се посети Битола, 

наидов до заклучоци дека месец Ноември е месец кој најчесто го измегаваат посетителите 

заради преголемите врнежи.
61

 

 

Слика број 10 Просечна температура во Битола графички приказ 

 

 

Извор: http://www.bitola.climatemps.com/  
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Според овој графички приказ се воочува температурната разлика помеѓу две или повеќе 

локации. Мрежните линии во интервалот од 10С
о
 на левата оска одговараат на мрежните 

линии со интервал од 18F. Всушност на графичкиот приказ е прикажан односот помеѓу 

целзиусовите и Фаренхајтовите мерни скали. Периодот од Јануари до Декември означува 

претежно дождливи денови, додека средишниот дел од графичкиот приказ каде што се 

месеците Јуни и Јули се совпаѓаат со период од високо сонце во хемисферата. На 

графиконот е прикажан односот помеѓу мерните скали на Целзиус и Фаренхајт. 

Локациите во северната хемисфера се движат од јануари до декември и во јужната 

хемисфера од јули до јуни, така што средината на табелата секогаш одговара на 

највисоката температура која се добива. 

Слика број 11 Просечна температура во Битола во однос на степени 

 

Извор: http://www.bitola.climatemps.com 

Според овој графички приказ се воочува годишната просечна температура во Битола каде 

јасно се забележува дека Јануари е најстудениот месец со просечна температура од -0,8 

степени Целзиусови или (30,56 фаренхајтови), а Јули е најтопол месец со средна 

температура од 21,7 степени Целзиусови или (71,06 фаренхајтови). Според тоа може да се 

заклучи дека Битола претставува туристичка дестинација погодна за зимска и за летна 

туристичка сезона. 

 

3.3 Хидрографски вредности  

 

Хидрографските ресурси како услов а особено водните се основни и неопходни за 

опстанок на растителниот и на животинскиот свет, за опстанок на човекот како и за 

развојот на туризмот. Доминантна туристичка вредност на хидрографските туристички 

мотиви претставува нивното рекреативно атрибутивно својство, иако не треба да се 

занемарат и естетските и куриозитетните особини што ги поседуваат.
62

 Водата има 

посредно влијание врз сите компоненти во животната средина. Водата, во зависност од 

доминантниот куриозитет, атрактивност и естетски атрибути, иницира најголем дел од 
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туристичките движења кон океански, морски, езерски басени, речни системи, мочурливи 

терени, термоминерални извори, гејзири и ледници.
63

 Искористувањето на водата се врши 

во повеќе насоки, како за водоснабдување на населението и индустријата, за наводнување 

на земјоделски површини, па дури и за производство на електрична енергија. За 

туристичката понуда позначајни се хидрографските вредности преку кои на туристите би 

му се овозможило организирање на различни анимациски активности како што се: 

пливање, нуркање, ватерполо, скиење на вода, возење со глисер, едрење,риболов, летање 

на вода, прошетки со брод, крстарења и слично. Најголема туристичка вредност имаат 

морињата и океаните, а непосредно преку нив и нивните вредности како што се: 

прозирност на водата, бојата на водата, температурата на водата, движењето на 

водата(мрски струи, морски бранови) и соленоста на водата. Покрај морињата и океаните, 

и езерата претставуваат важен хидрографски објект со посебни специфични обележја за 

развојот на туризмот. Езерата можат да бидат природни и вештачки и не сите се 

подеднакво атрактивни за посета. За туристичка понуда кај езерата позначајни 

хидрографски вредности се: температурата на водата, прозирноста на водата, релјефните 

особености на крајбрежјето, движењето на езерската вода, длабочината, надморската 

висина и слично. Најбројни, најкорисни, најраспространети и најразновнидни 

хидрографски објекти и природни појави се реките. Природните вредности со кои 

изобилуваат реките се: широчината, длабочината, должината, биолошкиот состав, 

хемискиот состав, водното нивно, брзината на проток на водата, температурата на водата 

и слично. Со оглед на тоа се овозможуваат разновидни услови за нивно искористување и 

вметнување во туристичка понуда, како што е: капењето, сончањето, риболов, рафтинг, 

кајакраство, крстарење, едрење, скијање на вода итн. Нивната туристичка активност е 

поврзана со естетските елементи зависно од релјефните карактеристики, како што се: 

водопади, ади-речни острови, клисури, речни долини, кањони, слапови итн. Во групата на 

хидрографски објекти спаѓаат и изворите, особено изворите со врела термална минерална 

вода која најчесто е искористувана за бањски, здравствен и рекреативен туризам. 

Ледниците како хидрографски објекти спаѓаат во групата на посебни туристички атракции 

кои се највпечатливи на планинските масиви од на 3,000 метри надморска височина. 

Хидрографските прили и посебности на Битола и нејзината околина се во зависност од 

геоморфолошките, геолошките како и од климатските фактори. Најзначаен хидрографски 
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објект за Битола и околината претставува вештачкото акумулационо езеро “Стрежево” 

изградено на браната на реката Шемница. Ова езеро има двојно значење врз градот и врз 

Пелагонија, бидејќи преку него градот Битола се снабдува со вода, а исто така служи и за 

наводнување и снабдување со вода за обработливите Пелагониски површини. 

Хидросистемот Стежево е повеќенаменски водостопански систем чии функции се 

застапени во следните водостопански области:
64

 користење на водите; управување и 

стопанисување со водите; заштита на водите; заштита од штетното делување на водите. 

Езерото и својата чиста околина, богатиот рибен фонд, сообраќајната поврзаност мамат 

голем број на излетници и рибоовци кои се претежно забележани за време на викендите, 

тоа значи дека езерото овозможува туристички активности кои се во вид на сончање, 

риболов, капење т.е развива спортско-рекреативен туризам.  

Слика број 12 Стрежевско езеро 

 

Извор на слика: http://www.strezevo.com.mk 

Во групата на хидрографски објекти спаѓаат и претходно горенаведените планински езера 

Големо и Мало езеро, кои се навистина едни од највпечатливите знаменитости за нашиот 

град. Езерата се порибени но е забранет ловот на риби и служат како туристичка 

атракција. Во летниот период за време на големите горештини туристите знаат и да се 

искапат во езерата бидејќи водата е исклучително чиста и бистра, некои се сончаат покрај 

нив, а некои уживаат во нивната глетка.
65

 Што се однесува до речното подрачје, на 

Пелистер постојат голем број на потоци и извори. Голем дел од нив се питки, бистри води. 

Од падините на Баба планина извираат повеќе водотеци од кои поголеми се: Црвена река, 

Сапунчица, Клисурица и Лак поток. Сите овие водотеци заедно го формираат Диховскиот 

драгор кој заедно со Братиндолскиот драгор се влеваат во реката Драгор која тече низ 

градот. Горниот Драгор има разновидна биолошка структура и добар квалитет но од 

Битола па до утоката на реката Црна поради индустриското загадување во реката нема 

никаков жив свет. Во времето на османлиската власт на кејот на реката се наоѓале неколку 

ресторани и кафулиња каде се пиело кафе, чај, се јадел локум па дури и се играло шах. 
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Слика број 13 Река Драгор Битола 

 

Извор на слика: https://www.terapeak.com 

Покрај реката Драгор, во Битолскиот регион најдолга, најголема река е Црна која е од 

особено значење за Пелагониската котлина
66

. Црна река има карактер на суводолица но во 

поголем размер, тоа значи дека за време на зимскиот период таа е преполна со вода, а во 

лето дури и пресушува. За време на есента и пролетта поради топењето на снеговите, 

реката е преполна и се прелива од коритото. Реката е богата со риби од кои позастапени 

се: крап, црвеноперка, сом, пастрмка, скобуст, клен и други. Поради ниските делови на 

бреговите на реката, како и заради рамните наоколни површини во некои предели, 

особено во периодот на деветнаесеттиот век имало повеќе блата, најдоголемото од нив се 

наоѓало помеѓу селата Логоварди, Новаци, Оптичари и село Рибарци. Црна река располага 

со доста значајна хидроенергетска моќ а особено кај Скочивирската клисура, нејзините 

води се искористуваат за производство на електрична енергија, за спорт и риболов итн. 

Според досегашните инженерско-технички согледувања за енергетско користење на 

водите на реката Црна се издвојуваат три енергетски скалила кои служат за произвоство 

на електрична енергија, а тие се : Хидроелектраната “Чебрен”, Хидроелектраната 

“Тиквеш”, и Хидроелектраната “Галиште”, вкупното производство на електрична енергија 

изнесува 23,5% од технички искористливиот хидроенергетски потенцијал во Република 

Македонија.
67

 На реката Црна се наоѓа и најдолгата клисура во нашата земја, која 

започнува од селото Скочивир па поминува до југоисточниот дел од Пелагониската 

котлина и завршува во Тиквешката котлина. Во однос на можностите кои ги нуди реката 

Црна се одвиваат спортско-риболовни активности. 

Слика број 14 Клисура на Црна река 

 

Извор на слика: https://mk.wikipedia.org 
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Во Битола има и два спортско-рекреативни базени, базенот Довлеџик и Олимписки базен. 

Што се однесува на базенот Довлеџик, последните години се спроведуваа доста програми 

за ревитализација и обнова на базенот. Воедно во склоп на базенот се наоѓаат: игралиште 

за тенис, игралиште за кошарка, ресторан, шанкови и помал детски базен. Од досегашните 

активности единствено со работа е само ресторанот, базенот не се користи за капење и е 

порибен. За разлика од него, Олимпискиот базен е доста посетуван од домашните но и од 

странските посетители кои за време на летниот период бараат “спас” од сонцето. Базенот 

располага со терени за рекреација, летен бар, летно диско, мал базен итн. Покрај денското 

капење, Олимписки базен на капачите им овозможува и ноќно капење во Понеделник, 

Вторник и во Среда и тоа од 21:00 часот, како и луди забави до раните утрински часови во 

летната дискотека. Влезницата во базенот се наплаќа по 100 денари од лица, како и 

сезонски карти по поволна цена за редовните посетители. 

 

3.4 Биогеографски вредности 

 

Поволните природни услови, хидролошките карактерстики, климатските фактори и 

релјефните поволности се составен дел од животинскиот и растителниот свет. 

Растителниот и животинскиот свет се составен дел, односно се во тесна врска со туизмот и 

туристичката активност во даден простор. Живописните шумски пејсажи како и 

присуството на вегетација, флората и фауната, како составен дел од туристичката понуда 

за домашните и за странските посетители, претставуваат независен и комплементарен 

туристички мотив со различни атрибути и со различна туристичка атракција. Природните 

својства на шумската вегетација се препознатливи преку процесот на прочистување на 

воздухот, ослободувањето на кислород, намалувањето на бучавоста, фотосинтезата, 

засенетоста на определени простори кои ја намалуваат високата инсолација и високата 

температура, етеричните мириси, хармоничната боја и форма и слично. Релектниот и 

ендемскиот карактер на растителниот свет придонесуваат до зголемување на 

куриозитетноста на вегетацијата во определен простор. Растителниот свет во Република 

Македонија е разновиден и богат.
68

 Растителниот свет пред се зависи од климатските 

фактори, составот на почвите, водата и надморската височина, и е составен од шуми и од 

треви, кој што претежно е доминантен во шумските области, низините и во 
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висорамнините.
69

 Посебна вредност и туристичка атрактивност поседуваат просторите 

кои што изобилуваат со разновидни форми и бои на вегетацијата, како и со пријатен 

мирис. Тие простори често се уредуваат од човекот и на нас ни се познати под имињата 

градини, резервати, паркови и слично, на кои главна функција им е да ја зголемат 

атрактивноста на дестинацијата, да го подобрат пејсажот и др. Зависно од географската 

широчина преовладуваат различни видови на вегетација, но за туризмот најзначајни се 

планинските шуми и вегетации како и вештачко изградените шумски насади. 

Животинскит свет исто така претставува туристички мотив благодарение на својата 

разнликост, разновидност и распространетост. Животинскиот свет зависи од природните 

услови па поради тоа се разликува и просторот во кои тие живеат, така да некои животни 

живеат во реките, некои во езерата, некои во полињата, некои во шумите, во пештери или 

во земја. Животинскиот свет како дел од природната средина преку испуштањето на 

хармонични звуци и тонови што некои шивотни го испуштаат, го впотполнуваат 

амбиентот и заедно со лепезата на форми и бои што ги поседуваат, го истакнуваат 

естетскиот елемент на туристичката атрактивност.
70

 Копнените животни со својата 

атрактивност придонесуваат развој на туристички дестинации со специфичен ловен 

туризам или фото-сафари. Животните како дел од синџирот на екосистемот можат на 

најразличен начин да му послужат на човекот: рекреативни својства (на пример јавање на 

коњи); за исхрана; забава(посета на зоолошка градина, циркус, витешки натпревари, 

забавни паркови); спортски натпревари(борба со петли, трка на кучиња, јавање на коњи, 

јавање на слонови, јавање на камили, спортски риболов); употреба во стопански 

цели(облекување,транспорт). Фауна: безрбетни организми: вилинско ракче-реликтно 

ендемичен таксон кој што се среќава во Малото Езеро); амфиподно ракче кое претставува 

пелистерки ендемит кој што се среќава само во глацијалното езеро Големо езеро. Во 

изворишните води на Пелистер живеат два ендемични видови на остракоди-Ilidromus 

peristericus и Eucypris diebeli. Во планинските потоци се регистрирани реликтно-

ендемични фаунистички елементи-Nemoura peristeri тоа е македонска ендемична 

плекоптера.
71

 Низ високопланинскиот појас се присутни и други ендемични видови на 

пеперутки, стоногалки, тврдокрилни инсекти итн. Од рбетните организми: регистрирани 
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се 35 вида на цицачи, 10 видови на водоземци, 91 вид на птици и 15 видови на влечуги. 

Како најкарактеристични рбетници се: зајак, лазовец, лисица, волк, бела куна, срна, дива 

свиња, дива мачка, елен, балкански рис, кафеава мечка, јастреб кокошкар, клукајдрвец, 

буф, шумска утка, планински смок, поточна жаба, шумска жаба, шарен дождовник и сл. 

Највпечатлив вид во овој планински предел претставува балканската дивокоза. Врз 

каменестите предели се среќаваат реликтниот крт, мала ровчица, слепо куче, планинска 

гуштерица, четинарска полјанка и други. Некои од цицачите дури за прв пат се опишани 

од страна на локалитети во рамките на паркот како што се:  Балкански слеп крт кој што е 

регистриран како субендемит бидејќи делумно се среќава и кај пограничните подрачја со 

Република Албанија и Република Грција. Македонската полјанка-microtus felteni исто така 

е од групата на македонски еднемит бидејќи се среќава само во западните делови од 

државата. Македонската лисеста полјанка е исто македонски ендемит кој за прв пат е 

регистриран во листопадните шуми на Пелистер. 
72

 

Слика број 15  Балкански рис и кафеава мечка на Пелистер  

 

Извор на слика: http://park-pelister.com 

 

Слика број 16 Амфиподно ракче и шарен дождовник 

 

Извор на слика: http://park-pelister.com 
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Флора: Флората во Националниот Парк Пелистер со своето богатство, разновидност и 

колорит претставува една од најзначајните вредности на биолошката разновидност на оваа 

планина и го привлекува интересот на истражувачите, посетителите и вљубениците на 

најстариот и еден од најубавите национални паркови во Република Македонија.
73

 Битола 

располага со богат биодиверзитет кој што најпрво произлегува од куриозитетното значење 

на Моликата. Растителниот свет во Националниот парк Пелистер има специфично 

ботаничко значење со преку 88 различни видови на дрвја, од кои во шумскиот предел 

најзатапени се буките со 2606ха, моликата со 1174ха и со најмала површина се дабовите 

шуми т.е 487ха. Останатиот дел од шумите се претежно мешовити и тоа: Моликово-

букови, буково-дабови, моликово-букови-елови. Првиот ботаничар кој што ја посетил 

оваа планина бил австриецот August Grisebach во 1983 година. Вчудоневиден од 

природните убавини кои ги забележал како и откритијата и новите дотогаш непознати за 

науката флоситички податоци ги објавил во неговата студија Specilegium florae Rumelicae 

et Bithynicae издадена во 1843 година.
74

 Во ова студио особено е потенцирано значењето 

на Моликата препознатилва по својот биолошки висински распон од 700 до 2200метри. 

Слика број 17 Застапеност на флора во Пелистер 

 

Извор на слика: http://park-pelister.com 

 

3.5 Културно-историски вредности 

Поливалентната вредност на култура доведе до внимание на голем број на научни 

истраувачи од областа на туризмот и угостителството поради комплексноста и обемот на 

нејзината структура. Поимот култура претставува највисок степен на развој на човековата 

цивилизација, творештвото, начинот на живот, начинот на однесување, говорот, обичаите 

и традицијата. Всушност културата претставува материјална и духовна вредност која 
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човекот ја градел за време на неговата долговековна историја. Култорно-историските 

вредности претставуваат такви вредности кои се од особено значење за човековото 

постоење на даден простор, бидејќи го отсликуваат она што е значајно и по што е 

препознатлив определениот простор. Со оглед на тоа антропогените појави се појави кои 

настанале со помош на човековата свест, креација и идеа, и се различни поради 

различниот временски период на нивното настанување. Тоа значи дека културно-

историските вредности потсетуваат на историски настани, личности од историјата, 

знаменитости, појави и процеси од минатото. Сопствени единици на културното 

наследство претставуваат народната и духовна култура, потоа црковно – просветителската 

традиција и творештво, па дури и племенската организација и наследство. Црквите и 

манастирите, археолошките локалитети, уметничките галерии, архитектонските јадра, 

домовите на културата, етнолошките и музејските поставки - ги претставуваат инпутите 

преку кои се креира и реализира културната туристичка понуда и се добива приходот од 

туристичката дејност. Основата за настанување на туризмот е човековата љубопитност и 

желбата на спознавање на други народи и култури. Kултурата претставува еден од 

најрационалните и највредните достигнувања на човековиот живот.
75

 Културниот туризам 

во Република Македонија во голема мера се темели врз материјални и нематеријални 

културни добра кои што се создавале со милениуми и векови наназад, од најразлични 

племиња и народи кои живееле тука. Видовите, категориите, идентификацијата, начините 

на ставање под заштита и другите инструменти на заштита на културното наследство, 

режимот на заштита и користењето на културното наследство, правата и должностите на 

имателите и ограничувањата на правото на сопственост на културното наследство во јавен 

интерес, организацијата, координацијата и надзорот, стручните звања и други прашања 

што се од значење за единството и функционирањето на системот за заштита на 

културното наследство во Република Македонија се уредуваат со Законот за заштита на 

културното наследство.
76

 Заштитени културни споменици во градот Битола се: Саат 

кулата, Безистенот, Црквата Св.Димитрија, Црквата Пресвета Богородица, Црквата 

Св.Недела, Исхак Џамија, Јени Џамија, Зандан Куле, Широк Сокак, Старата чаршија, 

Хераклеја Линкестис, Спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк, Спомен музејот на Гоце 
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Делчев, Меморијалниот музеј Смилево, Музејската поставка на Еврејскиот етнос, 

останати се: Магазата, ентериерот на градската соба, спомен куќата на Стив Наумов и 

други. Битола е град со длабока култура и историја, гадот опеан во многу песни, тој е град 

на конзулите, градот Линкестис. За тоа сведочат најстарите неолитски живеалишта кои се 

откриени токму во Пелагониската Котлина, што станува збор за исклучително долг 

континуитет на постоење на животот на овие простори. Достигнувањаа во сферата на 

материјалната култура на неолитскиот човек зборува за неговиот висок сензибилитет и 

изнаоѓањето на рамнотежа помеѓу неговиот внатрешен духовен живот и неговиот реален 

т.е материјален свет. Според табеларниот приказ кој што претходно беше елабориран во 

продолжение следува негово појаснување. 

 Праисторија: Кога редоследно би го следеле постоењето на градот најпрво се 

навраќаме на праисторискиот период. Во Битола постојат споменици кои датираат уште 

од праисторијата од кои позначајни се археолошките ископувања во селото Породин каде 

се наоѓаат неолитските населби Велушка Тумба и Тумба Бара. И двата се наоѓаат во 

близина на селото Породин. Велушка тума претставува археолошки локалитет т.е населба 

од неолитско време, тумбата наликува на пресечн конус и е со 5 метри височина. Во 

средиштето на тумбата, е констатиран културен слој од 4 метри кој е исполнет со остатоци 

од некогашно живеeње кои се распоредени во четири хоризонта. Во овој археолошки 

локалитет се пронајдени голем број на движечки инвентар како што се керамички садови, 

фрагментирани култни предмети, жртвеници итн.
77

 Тумба Бара исто така претставува 

археолошки локалитет од неолитско време, во текот на испитувањата кои се направени се 

откриени два хоризонтин живеење, од кои постариот хоризонт му припаѓа на средниот 

неолит, а помладиот хоризонт му припаѓа на доцниот неолит. Од ископите се пронајдени 

ќерамички садови и орудија од камен и крмен кои денес се чуваат во Заводот и музеј во 

Битола. 

                   Слика број 18 Ископини во Велешка тумба с.Породин Битола 

                                                   

                     Извор на слика: http://republika.mk/231231 
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 Предримски и римски период: Во периодот на II век п.н.е Македонија станува Римска 

провинција, а градот Битола се наоѓа на римскиот пат или римската магистрала Виа 

Егнација која се простирала преку Илирија, Македонија и Тракија, односно на 

територијата на денешните: Албанија, Македонија, Грција и Турција. Во тоа време веќе 

постоел градот Хераклеа Линкестис и станува силен економски и политички центар, со 

постојан римски намесник и постојана римска војска, што сведочи дека Битола била 

центар на вечна моќ, култура, цивилизација и убавина која и ден денес ја поседува. 

Хераклеа се смета дека е изграден од кралот Филип II Македонски.
78

 Името го носи 

според митскиот јунак Херакле кој бил родоначалник на македонската кралска династија 

Аргеади, додека епитето Линкестис е според називот на регионот во кој живеело древното 

македонско племе Линкестиди. Хераклеа има доста битна местоположба бидејки 

претставува значајна раскрсница на патот Виа Егнација кој ги поврзувал Драч и Босфор, а 

покрај тоа патот се протега дијагонално кон Стоби, и кон Сердика (денешна Софија). На 

самото тлото на Хераклеја се пронајдени доста остатоци од повеќе разнолики сакрални 

објекти кои импресионираат со својата убавина, особено восхитуваат подните мозаици 

кои претставуваат ремек-дела на ранохристијанската уметност и датираат од I и VI век. Се 

работи за мала базилика, големата базилика, цивилната базилика и цеметријалната 

базилика која е лоцирана на скоро 250 метри од центарот на Хераклеја, каде во 

непосредна близина се откриени ранохристијански гробници и средновековни славјански 

гробници. Контрастот на овој раскош од импозантни градби помеѓу урнатините од 

стариот театар, биле издигнати и профани градби од кал и од камен. Епископската 

резиденција со трапезоидна форма буди посебен интерес за посетителите. Врска помеѓу 

базиликите (епископската и останатите) се остварувала со помош на изграден ходник во 

источниот влез, нејзините просториите биле распоредени во централниот двор каде во 

средиштето се наоѓал бунар.
79

 Патосите на ходникот и во просториите биле изработени од 

ситен мозаик во кој се среќаваат најразлични геометриски шарки од рибини коски, розети, 

крстови и слично. При проучувањето и истражувањето на локалитетот, откриени се 

остатоците од некогашниот град како што се: столбови, театар, капител, базилика, мозаик, 

кружен мозаик, приказот на дивојарец на мозаик, приказот на леопард како напаѓа срна на 

мозаик, паун, скулптурата на Атена итн. Римскиот театар бил изграден за време на 

владеењето на царот Адријан. Тоа се потврдува според стилското датирање на 

пронајдените бисти, кои пак биле лоцирани во склоп на самиот театар. Тоа се бистата на 
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античкиот оратор и политичар Есхин, бистата на непознат поет, делови од бистата на 

поетот Менада, Атена Партенос.
80

Потоа исто така значајни се и Големата и малата 

базилика кои се објекти со извонредна културна и историска вредност, кои се магнет за 

привлекување на вниманието на посетителите и туристите. Поради одличната состојба на 

археолошките откритија Хераклеа и денес блеска со безпрекорна убавина, чистота и 

декор. Летниот период тука се организираат голем број на концерти и музички фестивали 

на кои учествуваат музички групи од земјата и од странство. Во 2008/2009 година, 

археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис е избран како еден од значајните во групата 

на капитални проекти поддржани од Владата на Р.Македонија.
81

 Хераклеа исто така 

влегува во рутата “Римска империја” и е најпосетуван археолошки локалитет во 

Република Македонија од страна на странските посетители. Тоа е потврдено на 

состанокот на Советот за регионална соработка-РЦЦ за развој во рамките на “ЕУ ден на 

туризмот” во Брисел.
82

 

 

Слика број 19 Антички театар во Хераклеа 

 

Извор на слика: http://www.muzejbitola.mk/foto-galerija 

 

Слика број 20 Антички локалитет Хераклеа 

 

Извор на слика: http://www.muzejbitola.mk/foto-galerija 
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Слика број 21 Приказ на скулптури пронајдени во Хераклеа 

 

Извор на слика: http://www.muzejbitola.mk/foto-galerija 

 

 Османлиско ропство (петвековно владеење): Периодот кога Македонија подпаѓа под 

турско ропство всушност претставува период кога настанува промена на изгледот на 

самиот град, а тоа се должи на изградбата на џамии кои дадоа нов лик и вообликување на 

градот. Тоа значи дека долгото петвековно владеење на Турската империја имало големо 

влијание и врз духовниот и врз културниот живот. Од тој период позначајни се Исхак 

Џамија, Јени џамија, Зандан куле, Безистенот, Саат кулата, црквата Св.”Димитрија”, 

црквата “Пресвета Богородица”, црквата св.”Недела”..
83

 

 

-Исхак или Исак Џамија: претставува уникатна архитектура и уметност која и припаѓа 

на исламската култура и уметност, таа е една од најпознатите споменици на исламската 

култура во Битола. Изградена е од кадијата Исхак Челеби во 1506година кој пред 

доаѓањето во Битола, вршел кадиска функција во Солун. Во дворот на џамијата е погребан 

нејзиниот градетел, Исхак Челеби. Според архитектурата претставува усовршен 

брусански тип на џамија, чија внатрешност е богата со разнобојна орнаментика. Таа е една 

од најстарите и најзачувани џамии во градот, се наоѓа во строг центар веднаш наспроти 

Саат кулата од една страна и Безистенот од другата страна. Најголемата џамија на 

Балканот се наоѓа во срцето на Сараево, тоа е Гази Хусер-беговата џамија, а Исак 

Џамијата во Битола е највисоката џамија во Балканот, нејзиното дваесет и пет-метарско 

кубе и висината на минарето од педесет метри и овозможува доминација во просторот на 

централното градско подрачје. Минатата година беше предмет на реставрација со помош 

на парични средства добиени како донација од страна на кабинетот на претседателот на 

Република Турција Абдула Ѓул, со што значително се подобри нејзиниот изглед. На 
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следните слики се прикажани компарации на нејзиниот првичен изглед, и изгледот по 

нејзината обнова.
84

 

Слика број 22 Исхак џамија некогаш и денес 

 

Извор на слика: http://www.porta3.mk 

 

-Јени џамија: Објект кој исто така му припаѓа на исламската култура и уметност, таа е 

изградена од Кади Махмуд-ефендија во периодот помеѓу 1558 и 1559 година. Нејзината 

локација се наоѓа исто така во централното градско подрачје веднаш наспроти Саат 

Кулата. Оваа џамија е карактеристична по убавата декорација на ентериерот, 

четириесетметарско минаре и по употребата на фајанс околу главниот портал кое 

всушност е постигнување на највисок архитектонски уметнички дострел, т.е тоа било 

привилегија само за богатите културни градови на Ориентот. Во џамијата денес не се 

одржуваат берски обреди бидејќи таа служи како уметничка галерија со преку 20-30 

ликовни изложби од различен вид.
85

 

Слика број 23 Јени џамија Битола 

 

Извор на слика:http://wikimapia.org 

-Зандан куле: изградено е во дворот на чифликот на Хаџи Махмуд-ефендија и служелo 

само за приватни цели т.е за заштита од напади. Во него се влегувало со помош на 

подвижни скали каде приземјето било наменето само за женските членови на семејството, 
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а исто така во кулето имало и бунар за вода. Под покривот имало окна пушкарници за 

одбрана од напаѓачи. 
86

 

Слика број 24 Зандан куле 

 

Извор на слика: http://novost.mk/ 

-Безистенот: се наоѓа во непосредна близина на центарот на градот и претставува еден од 

највредните и најсочуваните стари градби со препознатливи архитектонско-естетски 

вредности. Изграден е од страна на Румелискиот Бег-Беглер во петнаесеттиот век. Се 

работи за масивен покриен пазар во тоа време тргвски центар чија примарна намена е за 

продажба на стока, текстил, злато, занаетчиска трговија и др. Импонирал со масивност 

чии куполи можеле да се забележат дури од далеку. Во безистенот некогаш имало 86 

дуќани. Денес безистенот доби нова фасада која го разубави овај прекрасен објект.
87

 

Слика број 25 Безистен во Битола 

 

Извор на слика: http://bitolatourist.info 

 

-Саат кулата: е најпрепознатливиот споменик и симбол со кој се идентификува градот 

Битола. Часовникот е со висина од 33 метри и е поставен на квадратна основа со страници 

од 5.8 метри.
88

 Овој споменик за прв пат се споменува во 1664 година, неговиот 

механизам е поставен во 1925 година и е сеуште во функција. Лоциран е во јадрото на 

градот во прекрасно уреден и расцветен парк. На најгорниот дел се наоѓа мала купола со 

железна ограда од каде се гледа прекрасна панорама на градот и на околината. За време на 

изградбата во материјалот за врзување на камените блокови биле употребени 60.000 јајца 

кои ги собирале од селските домаќинства од Битолско.
89

 Иако се работи за градба која 
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датира од времето на турското ропство, горди сме на фактот дека и во тоа време народот 

бил библиски писмен и оставил јасни белези за тоа. Во исламската вероисповед живите 

суштества се строго забранети во вид на верската симболика. Во христијанството, 

апостолот Јован е прикажан на повеќе фрески со орел со што ја прикажува победата на 

Исус Христос над злото кое е олицетворено во змија. Тоа значи дека градбите биле 

градени од христијани а како доказа за тое е цртежот кој е врежан на еден 

незабележителен дел од камените блокови како орел како напаѓа змија. Денес градскиот 

часовник кога отчукува емитува популарна музика што уште повеќе го свртува 

вниманието на посетителите и на граѓаните. 

Слика број 26 Саат кулата во Битола 

 

Извор на слика: http://republika.mk 

-Црквата “С.в Димитрија”: е изградена во 1830 година исто така во центарот на градот 

во не баш поволна средина, услови и околности. На тоа укажува нејзината релативно 

сиромашна архитектура и екстериер во однос на внатрешноста која е доста богато 

накитена и насликана. Причината за тоа е негацијата на локалната власт која не сакала да 

даде дозвола да се изгради голем христијански храм кој ке биде повисок и 

позабележителен од околните нехристијански сакрални објекти. Па според тоа како 

компромис се направила импресивна внатрешност со високи сводови, бројни канделабри, 

раскошен олтар итн. Црквата во основа претставува трибродна базилика каде два реда од 

по шест столбови наизменично поставени ја делат црквата на подеднакви три брода со 

странични галерии каде секој брод претставува засебен параклис. Раскошниот иконостас е 

изработен од засега непозната тајфа на резбари.
90

 

Слика број 27 Црква св.Димитрија Битола 

 

Извор на слика: http://republika.mk 
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-Црквата “Пресвета Богородица”: исто така претставува трибродна базилика но со 

поскромна форма за разлика од црквата Св. Димитрија. Храмот е познат по својот 

иконостас и резбата на олтарот. Во оваа црква на задниот дел од северниот брод е 

гробница на митрополитот Григориј во чие време е изградена и Митрополијата.
91

 

 

-Црквата Св. “Недела”:е изградена на северниот дел од излезот на градот, која 

претставува трибродна базилика со препознатлив иконостас изработен од дрво. Иконите 

од црквата се од поново време и датираат од дваесеттиот век. Денес во дворот на црквата 

се наоѓаат битолските гробишта.
92

 

 

-Широк Сокак: претставува амбиентална целина т.е најбележен, најпосетуван споменик 

на културата во градот во чиј состав се наоѓаат и голем број на други поединечни 

споменици на културата кои му даваат специфичен печат на градот. За него велат, “Ако си 

бил во Битола а не си прошетал по Широк Сокак, исто како ништо да не си видел”. 

Раскошната архитектурата која тука се среќава претставува спој на модерното и 

традиционалното, односно спој на различни европски стилови и традиции, на кои 

постојано му се восхитуваат голем број на уметници, поети, композитори итн. 
93

Во 

минатото служела како прометна улица која започнувала од мостот кај денешниот Суд 

каде се движеле и возила, но денес претставува строго пешачка патека каде се 

распространети голем број на продавници, кафулиња, ресторани, театарот со операта, дел 

од конзуларните претставништва и друго. Во тоа време на Широк Сокак биле сместени и 

претставништва на странските компании “Сименс”, “Тунгсрам”, “Тесла”, “Сингер”, тука 

се наоѓала и престижната кафеана “Босна”, слаткарницата на Пешиќ, кафеаната на Лазо 

Лесковчаник, битолската филијала на Франко-српската банка и други.
94

 Широк Сокак е 

распространет од почетната пешачка патека од плоштадот Магнолија се до зоолошката 

градина и градскиот парк. Широк Сокак бил проточна артерија на 

дипломати,трговци,аскери,воени старешини,улица на угледни хотели,слаткари,нови 

згради и фасади кои сведочат за големото богатство на нивните домаќини.
95
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Слика број 28 Широк Сокак 

 

Извор на слика: http://wikimapia.org 

 

-Старата Чаршија: е уште еден од доказите дека Битола изобилува со голема културна 

традиција и долга историја. Чаршијата се наоѓа северно од централното подрачје со тесни 

преплетени улички во кои доминираат архитектури на стари ниски турски традиционални 

куќи и амами. Низ призмата на своето постоење Битола покрај културен и 

административен центар, бил и еден од позначајните трговски центри. Чаршијата била 

составен дел од животот и опстојувањето на поголема структура на луѓе: трговци, анџии, 

занаетчии, земјоделци, пренесувачи на стока итн. Во целокупното постоење бележи 

повеќе од 2.000 дуќани, четириесет чајџилници, и 30 функционални поделени делови кои 

биле определени според стоката која што се продавала. Како позначаен трговски центар, 

во далечното минато во чаршијата се развивале повеќе од сто и четириесет занаети и 

професии.
96

 За нивниот професионализам се знаело и надалеку како во Истокот така и на 

Западот. Во склоп на чаршијата се наоѓа и Амамот Дебој, монументален објект во стилот 

на османлиската архитектура. Старата Чаршијата претставува еден урбан и архитектонски 

комплекс, кој поседува своја автохтоност и спецификации врз ориенталниот урбанизам и 

врз градителство и како таква таа останува еден неповторлив пример во однос на 

битолското културно наследство. Во старата чаршија за време на летото се приредува 

летно ликовно матине во изведба на детското ликовно студио Монмартр-“Св.Кирил и 

Методиј”. 

Слика број 29 Старата градска чаршија во Битола 

 

Извор на слика: https://hotelmolika.com.mk 
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 ДРУГИ КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ ВО ГРАДОТ: 

-Музејската постава за Еврејскиот етнос: е поставена во порталот на Еврејските 

гробишта во Битола. Во НУ Завод и Музеј во Битола се поставени пишувани материјали и 

докази, фотодукументи кои го прикажуваат еврејскиот етнос, како и презентации кои го 

потврдуваат нивното присуство на НОАВМ и спроведениот геноцид на 11-ти Март во 

1943 година од страна на фашистичките окупатори.
97

 

Слика број 30 Еврејски гробишта Битола 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

-Германски гробишта од Првата светска војна: Воените конфликти за време на двете 

светски војни одведоа голем број на жртви. Низ градот поминувала фронтовска линија и 

бил засенет од Централните сили. Одреден период градот го губи својот сјај и станува 

град-гробница на стотици илјадници војници кои своите животи тука ги загубија. Пример 

за тоа се германските гробишта изградени во 1936 година во чест на 3400-ни погинати 

германски војници. Локалната власт во тоа време дозволи да се изгради еден ваков 

сакрален објект кој наликува на круг, изграден од големи камени блокови. Благодарение 

на дозволата за таква изградба градот Битола од Германската комисија ги добива звоната 

кои и ден денес се наоѓаат на градскиот часовник и се во функционална состојба.
98

 

Слика број 31 Германски гробишта Битола 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

-Француски гробишта од Прва светска војна: Покрај Германските гробишта, Битола е 

доказ на страдање и на француски воени лица кои своите животи ги загубиле токму тука 

за време на овој воен конфликт. Француските гробишта во Битола се изградени на 15-ти 

Септември во 1923 година и се најголеми од ваков вид во Република Македонија. 
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Процесот на идентификација на загубените лица се одвивала доста тешко, поради тоа 

Француските гробишта се место каде почиваат 6128 идентификувани лица и повеќе од 

7000 неидентификувани остатоци од француски војници.
99

 

Слика број 32 Француски гробишта Битола 

 

Извор на слика: https://off-road.mk 

-Српски воени гробишта од Првата светска војна: За време на Првата светска војна на 

боиштата на Битолскиот регион своите животи ги загубија 3,200 српски војници и 

офицери. Во нивна чест се подигнати воени гробишта кои се наоѓаат на јужниот дел од 

градот. Тие служат како доказ кој потсетува на минатото и ни испраќаат пораки во иднина 

да не се случуваат такви немилосрдни настани.
100

 

Слика број 33 Српски гробишта Битола 

 

Извор на слика: http://www.konzulatsrbija.mk/ 

 

-НУ Завод и Музеј Битола: Огромното културно наследство, историското богатство, 

артефактите кои се од особено историско и културно значење, историското минато 

поврзано со настани и личности кои престојувале придонеле да се поткрене иницијатива 

за изградба на музеј во нашиот град Битола.
101

 Според тоа во 1934 година иницијативата 

за изградба ја покренаа гимназискиот професор Антон Жегура и видниот битолчанец Иван 

Кањух при што беше одржан состанок во општината на кој присуствуваа видни и познати 

личности од градот, каде беше констатирано дека градот Битола навистина инспирира и 

поседува голем број на движни и недвижни ствари и споменици на културата, со што се 

донесе одлука за основање на градскиот музеј кој е лоциран во најзначајниот културно-

историски споменик во градот т.е во објектот на Старата касарна на јужниот дел од градот 
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во непосредна близина на градскиот парк и улицата Маршал Тито т.н Широк Сокак. 

Објектот има специфично значење поради неговиот монументален изглед, историско 

минато поврзано со исориската личност Мустафа Кемал Ататурк кој во тие простотии го 

завршил своето школување на воена академија. Со оглед на тоа музејот содржи спомен 

соба посветена на Мустафа Кемал Ататурк. Музејот е доста посетуван од турски 

посетители љубопитни да го сознаат неговиот живот на просториите на градот Битола. 

Музејската дејност на оваа национална установа опфаќа неколку сектори и тоа: центар за 

документација, одделение за современа уметност, етнолошко одделение, историја на 

уметност, средновековно одделение, историско одделение, античко одделение и 

праисториско одделение. Идејната цел на музејската поставка е заштита, научна 

обработка, систематизација и презентација на културните вредности и обележја на градот 

Битола. Градскиот музеј како национална установа ги управува и спомен куќата на Стив 

Наумов, спомен музејот на Гоце Делчев и Меморијалниот Музеј во селото Смилево. 

Покрај тоа во вршењето на дејноста музејот на Битола ги има на располагање и 

археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис, Магазата, Ајдар Кади џамија и Јени џамија 

(уметничка галерија). 

Слика број 34 Музеј на град Битола 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

 

-Спомен куќата на Стив Наумов: се наоѓа во централниот дел од градот, тука се работи 

за родната куќа на народниот херој Стив Наумов, каде се зачувани дел од покуќнината на 

фамилијата Наумови, фотографии, документи, предмети кои даваат приказ на животот на 

фамилијата. Во првите активности на Народниот музеј Битола, поточно на 4 јули 1961 

година, а по повод Денот на борецот, отворена е за прв пат постојаната музејска поставка, 

откако објектот е реконструиран и адаптиран за ваква намена.
102

 

-Спомен музејот на Гоце Делчев: исто така се наоѓа во централниот дел од градот чија 

намена е посвета на великанот на Македонското народноослободително движење кој 

престојувал во тој објект. Во состав на музејот се наоѓаат две простории во кои е сместена 
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содржина за животот и револуционерната дејност претставена преку фотографии и бројни 

документи, од кои позначајно место зазема револверот кој Гоце Делчев му го подарил на 

Михаил Ракиџиев кој бил сопственик на куќата и член на Битолскиот револуционерен 

округ.
103

 

Слика број 35 Спомен собата на Гоце Делчев 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

-Спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк: се наоѓа во склоп на Битолскиот Музеј 

каде се прикажани животот и дејноста на големиот реформатор на Турција кој што 

средното образование (воено училиште) го завршил во тие простории т.е било сместено во 

денешната зграда на Битолскиот музеј. Првата изложба на документи и фотографии кои го 

презентираат животот и дејноста на Кемал Ататурк датираат од 1978 година. Во 1998 

година бил склучен договор за инвестициски зафат помеѓу владата на Република 

Македонија и владата на Република Турција, со што се овозможи и се адаптира простор од 

120 м2, каде била поставена денешната музејска поставка во која е претставен Кемал 

Ататурк со помош на кадар од Битолскиот музеј и од Република Турција. Поставката беше 

свечено отворена на трети Октомври во 1998-година од тогашните претседатели на двете 

држави.  

Слика број 36 Спомен собата на Кемал Ататурк 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

 

-Спомен дом на култура во Битола: Претставува културен објект преку кој се пренесува 

културната ризница и културните вредности на нашата татковина. Овој објект е изграден 

во 1969 година и се наоѓа во центарот на градот. Неговата импозантност, масивност од 

13,000м
2
 плоштина од кои 9692

м2 
се искористлива површина, убавина и декор го 

привлекуваат вниманието на секој посетител. Во склоп на овој дом на култура се наоѓа и 
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Народниот театар, универзална сала, кино сала, ликовен салон, театарска сала, мала сцена 

и други помошни простории кои се едни од најопремените во Република Македонија. 

Оваа Национална установа ги опфаќа, музичката, театарската, филмската и ликовната 

уметност и други останати дејности. 
104

 Во Домот на култура денес се одржуваат голем 

број на свечени манифестации и културни настани како што се: хорски вечери, театарски 

претстави, концерти на сериозна музика, ансамбли, концерти на наодна музика, концерти 

со забавна музик, ликовни манифестации во склоп на фојаето на униврзалната сала и 

други. Центарот за култура особено е прикладен за развивање на филмска и кинотечна 

дејност со оглед на просторниот капацитет (модерните кино Сали, како што се голема сала 

која располага со 847 седишта, и малата сала која располага со 107 седишта). Во состав на 

салите се наоѓа совршено опремена киноприкажувачка техника како и озвучувањето 

“долби сараунд систем”. Поради тоа е Битола е негувана како филмски фестивалски град, 

повеќе од триесет години. Тука се одржува престижниот ИФФК “Браќа Манаки”. 

Слика број 37 Дом на култура Битола 

 

Извор на слика: http://centarzakultura.com 

 

-Католичката црква-Св.Срце Исусово: Потребата за изградба на ваков верски објект 

беше зголемувањето на бројот на католици во градот поради отворањето на голем број на 

странски конзуларни претставништва чии конзулати тука престојувале со своите 

семејства. Според тоа во тој период верско обележје во барок стил кое припаѓа на 

католичката вероисповет беше изградено во 1870година на Широк Сокак, во чиј состав се 

наоѓаше некогашно католичко училиште. И двата објекти во 1900година беа погодени од 

пожар со што голем дел се уништи.
105

 На темелите на старата црква се подигна нова во 

1909 година во нео-готски стил изградена од Французи. Нејзиниот главен олтар се 

изработил во Минхен и претставува изработка од костеново дрво, додека другите два се 

исто така во нео-готски француски стил, а што се однесува до камбанаријата, таа е дадена 

како поклон од словенечките верници. 
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Слика број 38 Католичка црква Срце Исусово 

 

Извор на слика: http://bitolatourist.info 

-Магазата: се наоѓа во јадрото на градот на самиот плоштад Магнолија. Во минатото 

служела како уточиште за трговците кои тука ја носеле стоката за продавање. Во дворот 

на Магазата се изложувале, растоварале и продавале најразлични видови на стока кои 

биле наменети за локалните пазари и за пазарите во Европа. Министерството за култура на 

Република Македонија го реконструира овој објект и денес е во функција на уметничка 

галерија каде се одржуваат концерти, изложби, поетски читања и други културни 

настани.
106

 

                               Слика број 39 Магазата – уметничка галерија 

   

Извор на слика: http://www.babambitola.mk 

 

3.6 Етнографски вредности 

Етимолошкото потекло на оваа терминологија доаѓа од старогрчките зборови etnos-народ 

и зборот logos-наука,учење. Тоа значи дека етнографијата претставува дел односно гранка 

од антропологијата која ги анализира и проучува културите особено во однос на нивниот 

историски развој, нивното потекло и слично. Етнографските туристички вредности се 

вредности кои воедно претставуваат туристички мотив кој буди интерес кај туристите 

бидејќи опфаќа специфични целини кои се однесуваат на духовното и материјалното 
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живеење на народот на определен простор. Според тоа групирањето на етнографските 

вредности ќе биде прикажано на следниот табеларен приказ. 

Табела број 8 Видови на етнографски вредности  

Видови на етнографски 

вредности 

Видови на активности проследени 

од етнографските вредности 

Видови на етнографски 

соджини 

Стопански активности -Земјоделие Косење, берење на овошки 

-Занаетчиство Резбање, плетење, грнчарство 

-Лов и риболов Ловење на дивеч, рибарство 

-Угостителство Сервисни услуги за храна 

Нчин на исхрана -Гастрономија Традиционална исхрана 

-Исхрана Национална исхрана 

Типови на куќи и ентериери -Начин на градба Вид на материјал за изработка 

-Архитектура и стил Урбана, рурална, уметност на 

проектирање, вештина 

Народни носии Видови и стил на народни носии Везови, накит, украси, појаси 

Народни обичаи Видови на обичаи и празнувања Слави, свадби, раѓања, 

Народно 

творештво/празноверие 

Видови на творештво Ракотворби, усни преданија 

Народна уметност Видови и начини на уметности Музика, сликарство, резбање, 

везење, плетење, ткаење... 

Народна литература Видови на литература и творби Гатанки, приказни, поговорки, 

легенди, афоризми.. 

Извор: сопствени согледувања 

На табеларниот приказ се дадени етнографските вредности и видовите на етнографски 

содржини и активности кои произлегуваат од нив. Според тоа во стопаски активности се 

наведени земјоделието, занаетчиството, ловот, риболовот и угостителството. Според 

Мариноски Н. “Валоризацијата на овие вредности ќе придонесе вклучување во 

рекреативни активности кај самите туристи”. Начинот на исхрана манифестира 

туристичка етнографска вредност која се стреми кон прикажување на македонската 

традиционална кујна и тоа претставува доста битен сегмент во туристичките понуди. 

Типовите на куќа и ентериер се претставени преку начинот на градба, архитектура и стил, 

т.е интерпретацијата на ентериерот на македонска куќа треба да овозможи вклопување во 

туристичка понуда како посебна мотивска атрактивност, и притоа да се свати како 

можност за терминолошко познавање на народната култура.
107

 Народните носии, обичаи, 

народната уметност, творештвото и литературата се исто така есенцијални етнографски 

вредности кои претставуваат атрактивен сегмент врз туристичките понуди кои се 

интерпретираат на мошне различни начини. Со оглед на тоа етнографските обележја 

                                                           
107

 Мариноски Н., Туристичка географија на РМ, Универзитет  Св.Климент Охридски-Битола, 

Институт за истражување на туризмотОхрид 1999 год., стр.224 
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допридонесуваат до збогатување на содржините за време на туристичкиот престој со кој 

се остваруваат и економски ефекти во туризмот. Етнографските туристички содржини им 

се презентираат и манифестираат на најразлични начини на туристите, тие најчесто се 

јавуваат во вид на фестивали, саеми, концерти, ревии, карневали исполнети со фолклорни 

и музички содржини, обичаи, народни носии, прослави, свечености, гастрономски 

традиционални специјалитети како и други видови на активности кои е возможно да се 

одвиваат во сали, спортски терени, хотелски и угостителски комплекси, на отворени 

простории, бини и слично. Традицијата, културата и обичаите кои со векови се 

пренесуваат од генерација на генерација допринесуваат за автентичниот етнолоки изглед 

кој е значајна одлика и ја разликува Битола од другите градови во Република Македонија. 

Како едни од најважни етнографски обележја на секоја нација како и на градот Битола 

како составен елемент од неа се горенаведените обележја(назначени во табела број). Во 

контекст на веќе спомнатото ќе ги наведеме едни од позначајните обележја на градот 

Битола: 

-Етнолошко одделение во склоп на НУ Завод и Музеј Битола: богатото културно и 

историско наследство од Битола и битолскиот регион се опфатени во етнолошкото 

одделени каде се наоѓаат збирки од накит и предмети за украсување, збирки од народни 

носии, збирки од ткаенини и текстилни предмети, збирки од покуќнина и збирка од 

народното стопанство. 

-Етно куќа“Кај мостот”-село Зович: селото Зович се наоѓа во Мариовскиот регион кое е 

доста препознатливо по Камениот мост т.н “Филмски мост”. При посета на Битола не смее 

да се пропушти посетата во оваа природна убавина која изобилува наоколу Мариовскиот 

регион, а особено оваа Етно куќа во која на туристите им се нуди можност за престој како 

и да ги вкусат гурманските специјалитети кои во минатото се нуделе на трпезите во 

Мариово. Гостопримството, чистотата и вкусната храна ќе ве инспирираат и повторно да 

гопосетите овој прекрасен објект кој што се наоѓа во приватна сопственост. 

Слика број 40 Етно куќа во Мариово 

 

Извор на слика: https://off-road.mk  
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-Вила Дихово: за љубителите на планините, во селото Дихово недалеку од градската 

бучава на чист воздух и спокојно место со прекрасна градина се наоѓа оваа вила каде се 

служи домашна традиционална кујна со можност за престој за туристите. Вилата е 

изградена во типичен македонски етно стил со камен и дрво, традиционален декор и 

традиционални теписи во сите простории. Вилата нуди можност гостите сами да си 

подготват оброк или да помогнат во изборот на приготвување од домашната градина која 

се наоѓа во состав на дворот на овој комплекс, а исто така нуди и можност за 

релаксирачки масажи од професионални физиотерапефти. Вилата е прекрасно место за 

релаксација и одмор која на гостите му нуди да уживаат во утрински аеробил, хокеј на 

трева, пешачење до реката која се наоѓа во непосредна близина или едноставно да се 

опуштат со читање на книга или сончање во дворот. 

Слика број 41 Етно куќа во село Дихово 

 

Извор на слика: http://www.makedonskibiser.com.mk  

 

-Вила Илинден 1903 Дихово: и оваа вила се наоѓа во подпелистерското село Дихово, 

изградена е во типичен рустикален стил од камен и од дрво со прекрасен голем двор и 

ентериерот изработен од природно дрво. Вилата располага со соби за престој на туристи 

во етно стил, со прекрасна традиционална кујна и производство на санитарна ракија како 

и вино во дрвени буриња. 

Слика број 42 Етно куќа во село Дихово 

      

Извор на слика: http://vilailinden1903dihovo.beep.com 
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-Ентериер на стара градска соба:, која се наоѓа во состав на Музејот на Битола. 

Направена е со цел да се прикаже амбиентот на декорот на битолските куќи од почетокот 

на дваесеттиот век, бордурата и декоративните елементи во сите сфери на растежот и 

животот на младата буржоазиска интелигенција. 

Слика број 43 Приказ на стара градска соба во музеј Битола 

 

Извор на слика: http://muzejbitola.mk 

 

-Авто-етно-музеј во Село Крклино: Недалеку на само 5километри од градот Битола во 

селото Крклина се наоѓа овој музеј кој што е во приватна сопственост. Претставува голема 

туристичка атракција која со својата поставка и квалитет ги надминува голем број на 

други државни музеи. Етно-музејот Филип содржи богата колекција на олдтајмери и 

предмети кои се распоредени во автентични простории кои меѓусебно се разликуваат во 

нивниот стил и етнос. Според тоа има: градска соба, турска соба, еврејска соба и селска 

соба кои се накитени со предмети, стари носии и инструменти. Во склоп на музејот постои 

и можност за преноќевање во автентично уредени соби како и вкусување на некои од 

домашните специјалитети. 

   Слика број 44 Авто-етно-музеј во Село Крклино 

    

Извор на слика: http://www.muzejkrklino.mk 

 

-Народни носии: народните носии имаат долговековна традиција која ја прикажува 

македонската култура и народ и претставуваат круцијална гранка од народното уметничко 

творештво. Кај македонските народни носии претежно доминира белата и црвената боја 

но сепак тие се разликуваат во однос на географската положба на просторот, па така 

http://muzejbitola.mk/
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градот Битола спаѓа во групата на Брсјачки носии кои се карактеристични за 

југозападниот дел од Република Македонија. Тие се најтешките и најдекоративно 

украсени носии кои се препознатливи по долгите платнени туникови кошули кои се 

богато украсени со везови на ракавите и на градите. Машките народни носии се 

карактеристичн по платното и ткаениот појас од темна волна, како и по долгата црна 

клашна до колена. На следната слика е прикажана битолчанка во стилот на староградска 

носија, која е снимена во атељето на браќа Манаки во 1904 година во Битола. 

 

-Народни ора и фолклорот: Претставуваат дел од духовната култура. Најзначајниот 

презентер на македонскиот фолклор и на македонското оро со сите свои стилови и 

кореографски движења претставуваат културно уметничките друштва чија примарна цел е 

презентирање на македонската традиција и фолклорот во светот. Во Битола постојат 

повеќе културно уметнички друштва и тоа: КУД “Илинден”, ФА “Битола”, АФ “Гоце 

Делчев”, КУД “Плетенка”, хорот КУД “Стив Наумов”, етно-музичката група “Фолтин” и 

др. 

 

-Народните обичаи: Претставуваат начини на однесување или верувања кои од 

генерација на генерација се пренесуваат на идните поколенија. Во денешно време за жал 

повеќе се присутни во помалите и селските средини но нашиот град преку културните 

манифестации кои ги спроведува за време на летниот период се повеќе и повеќе 

заживуваат нашите народни традиции кои пак се доста интересни за туристите кои тука 

престојуваат.  

Како пример ќе посочам неколку народни обичаи кои се присутни во Битола:  

Градски велигден на средсело- Во градот на Конзулите постори традиција која датира од 

16-ти век а присутна и денес. Овој обичај настанал во една од најстарите градски населби 

Генимаале каде неделата по Велигден на “сред село” се одржува народен собир каде со 

музика и оро се пречекуваат гостите кои доаѓаат од околните села. 

Битолска традиција за вртење на парето за василица- Православна Нова Година во 

Битола се пречекува и се слави на поинаков начин за разлика од останатите градови. 

Наместо паричка во леб која се крши на Бадник, ние битолчани тоа го правиме на 

Василица. Во подпелистерсите села Трново и Магарево некаде од полноќ 12-ти спрема 13-

ти Јануари групирани “бабари” шетаат од куќа на куќа со музика и оро и го најавуваат 

празникот кој доаѓа, друштва се берат во домовите или во меани, се пие вино, се пејат 

староградски песни и се игра комар до рано наутро, а следниот ден во селата и во градот 
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на трпезата се става мазник со паричка и колбаси. На оној кој ќе му падни паричката 

следната година е домаќин и е задолжен за правењето на мазникот. 

Лазарки и Додоле во село Буково-селото Буково е едно од најстарите и најмодерно по 

својата архитектура кое со векови  посебно ги недува овие два празници. Неделата пред 

Велигденот сите порти се украсуваат со врби, а Лазарките облечени во стари селски носии 

одат од куќа на куќа и пеат стари песни, при што домаќините им даваат домашни селски 

бели јајца. Посебно место во материјалната народна култура на Буково зазема познатата и 

надалеку прочуена народна носија која целосно била изработувана од жените. 

Св.Нектариј Битолски-Овој светец претставува заштитник на градот по што Битолчани 

го прославуваат со литија низ Битолските улици. Во негова чест Преспанско-

пелагониската епархија и општината на градот Битола организираат манифестација во 

народниот театар каде со духовна музика настапуваат црковни хорови од Градот. 

Слика број 45 Приказ на народни носии во град Битола 

  

Извор на слика: www.google.com 

-Стопански активности: Врз развојот на стопанските активности главната улога ја има 

Пелагониската котлина која претставува ризница на голем број земјоделски, житни и 

индустриски култури. Благодарение на нејзината плодна почва во Битолско се развиваат 

најквалитетните производи како што се: тутун, пченица, јачмен, овес, р’ж, шеќерна репка, 

сончоглед, пиперка, компир, луцерка и друго. Сточарството е исто така доста развиена 

стопанска гранка а особено краварството и овчарството. Како доказ на квалитетното 

млеко кое се добива, градот ја има најсофистицираната млекара во регионот Би-Милк, 

каде на туристите во одреден период им се дава можност да ја гледаат преработката на 

млеко. Покрај Би-Милк во градот постојат и други млекари како што се: Идеал Шипка и 

Млекара Радово. Според стопанската комора во Битола се развиени повеќе стопански 

индустрии кои се поделени по сектори и тоа: примарен, секундарен и терцијален сектор. 

Во групата на примарни сектори на прво место се ноаѓа Термоелектраната РЕК-Битола 

која се занимава со производство на електрична енергија со дури 80% од вкупното 

производство во Република Македонија, покрај електричната енергија РЕК-Битола служи 
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и за производство на руда и јаглен. Во овој сектор исто така спаѓаат и ЗК-Пелагонија за 

производство на пченица, СОКОТАБ-за произвоство на тутун и млекарите кои претходно 

беа наведени. Во секундарниот сектор спаѓаат текстилната индустрија (Трикотажата 

Пелистер, Саитис, Родон и др.), градежништвото(Стентон Градба, ГП-Пелистер), 

металопреработувачка (ФОД-Новаци, МЗТ Инженеринг, Монтинг Инженеринг), 

графичка индустрија и печатење (Киро Дандаро, Фустеларко Борец, АНС-Печатница и 

други), прехрамбена индустрија (Жит Битола, Квасара, Цермат, Пивара АД-Битола, 

Мигрос), минерална вода (Пелистерка, Суна) и трговија во кои спаѓаат сите мали и 

средни претпријатија. Во терцијалниот сектор спаѓаат угостителството и туризмот 

(голем број на хотели и 19-туристички агенции), банкарство (Стопанска Банка АД Битола 

како и експозитурите на сите банки во Р.Македонија), транспорт и шпедиција (ГТ-Шпед, 

Милениум Селтик) и IT-сектор (Нова Солутионс, Елите-веб и др.)
108

 

-Занаетчиски активности: Старата градска чаршија е местото каде се изработувало и се 

продавало, тука во минатото доаѓале трговци од земјата и регионот. Битолските занаетчии 

биле надалеку прочуени по врвниот квалитет и необичните изработки. Во минатото но и 

денес во Битола се препознатливи: звончарите, златарите, шапкарите, лимарите, свеќарите 

и др. Во контекст на туризмот, занаетчиството може да понуди автентични производи за 

туристите кои можат да ги набават во секоја сувенирница во градот, а исто така и од 

самите места каде што се изработуваат. 

-Традиционална исхрана: Македонската традиционална кујна има доста специфичен 

карактер бидејќи во себе содржи и примеси од повеќе светски кујни поради влијанијата и 

владеењето на повеќе народи кои тука се задржале. За туризмот храната претставува 

значаен елемен кој го привлекува вниманието на посетителите. Речиси сите странски 

туристи кои доаѓаат во Битола се љубопотни да пробаат: сарма, графче-тафче, битолски 

бурек, печен ѓеврек, битолска утринска шкембе чорба, ајвар, посно макало, селско месо, 

шопска салата со ракија, месо под сач, зелник, питулица со орев и лук, битолско пиво, 

пелистерка, битолско млеко и други пикантерии како составен дел од нашата домашна 

кујна. Веб порталот за храна, здравје, убавина и мода topinspired.com во топ десет 

македонски традиционални јадења спаѓаат: сармата, тавче гравче, турлитава, ајвар, 

мусака, пастрмајлија, македонска салата, ориз со батаци итн.  
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3.7 Манифестациски туристички вредности 

Манифестациските туристички вредности претставуваат човекови достигнувања кои 

поседуваат различни туристички обележја и се од особено значење за развој на туризмот 

во определено подрачје. Зависно од карактерот и содржината се разликуваат културно-

уметнички манифестации, стопански приредби, научни и политички собири. 

Презентирањето на овие манифестации најчесто се одвива во домови на култура, 

концертни сали, театри, циркузи, арени, на отворен или во затворен простор, и пред се 

зависат од времето на нивното одржување, сообраќајната поврзаност, мотивот, карактерот 

и содржината.
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 Богатото културно и историско наследство на градот Битола 

претставуваат причина за одржување на многубројни културни манифестации со кои 

градот се гордее и се презентира пред домашната публика но секако и на регионално, 

национално и меѓународно ниво каде преку воведувањето на разновидна содржина се 

повеќе се зголемува бројот на посета на туристите од година на година. Покровител за 

одржување на културните манифестации во градот Битола се јавува Општината на градот 

и градоначалникот, на следната табела бр.10 ќе бидат прикажани видовите на културни 

манифестации по периоди и место на нивното одржување. 

Табела број 9 Видови на манифестациски одржувања во Битола 

Вид на манифестација Одржување (место и време) 

Дочек на Нова Година Декември/плоштад Магнолија 

Коледе Јануари/плоштад Гоце Делчев 

Ден на планетата Земја 22-ри Април/ ЗОО-Битола/Широк Сокак 

Денот на Европска Унија 9-ти Мај/плоштад Магнолија 

Фестивал на монодрама 04-10-ти Мај/Центар за култура Битола 

Месец на пожарникарите 20-ти Мај 

Мал Битолски монмартр 23-30-ти Мај/Детско ликовно студио Св.Кирил и Методиј 

Велигден Април/Мај 

Битолско културно лето Јуни-Јули-Август/ Широк Сокак/Хераклеа/Дом на култура 

Ден на културата 10-ти Јуни (на повеќе локации во градот) 

Шекспир Фестивал 22-28-ми Јули/Народен театар 

Илинденски денови Од 27Јули до 2-ри Август (на повеќе локации во градот) 

ИФФК Браќа Манаки Од 18-ти до 27-ми Септември/Дом на култура 

Интернационален фестивал 

Камера “300” 

Октомври-Ноември  

Дом на култура 

 

Интерфест 

Од 02-12 Октомври (во повеќе акустични сали во градот-ЗМ, 

Галеријата, Народен Театар, Дом на Културата, Соборен храм 

Св.Димитрија и Богородица ) 

Св.Нектариј Битолски 17-Декември (Црква Св.Димитрија) 

  Извор:http://www.bitola.gov.mk 
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Иако табеларно се прикажани голем број на туристички манифестации и настани кои се 

одржуваат во Битола,  во однос на збогатувањето на туристичката понуда единствено 

може да се каже дека придонес дава Битолското културно лето при што се одржуваат 

голем број на  спектакуларни настани на повеќе локации во градот при што значително од 

година на година се забележува зголемување на бројот на странски но и на домашни 

посетители. Исто така и интернационалниот фестивал Камера 300 на Браќа Манаки 

бележи посета од светски и европски кинематографи и како манифестација Малиот 

Битолски монмартр каде заземаат учество ликовни таленти насекаде од Европа но и од 

светот. Преку наведените манифестации се подобруваат и продлабочуваат меѓународните 

односи и се зголемува бројот на посетители во градот Битола. 

Останати културни манифестации во градот се: 

 Светски ден на музеите: оваа културна манифестација во Битола се празнува од 1977 

година, имено манифестацијата е прифатена од деведесет земји и секоја година на 18 Мај 

влезот во музеите е бесплатен. 

 Потпелистерски средби: оваа манифестација се одржува секоја година на 28 Август во 

Селото Трново каде се презентираат традиционални производи од подпелистерските села. 

 Саем на книга: саемот на книга  НУУБ Св.Климет Охридски го организира повеќе 

пати во текот на годината на различни локации во градот чија основна цел е поголема 

достапност на книгите до граѓаните. 

 Традиционална средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија: оваа 

културна манифестација секоја година традиционално на втори Август се празнува во 

подпелистерското Село Трново во дворот на црквата Пресвета Богородица каде со 

традиционален фолклор, ора, песни го прославуваат нивниот спас. На овој традиционален 

собир доаѓаат посетители од сите краеви на Македонија и од регионот. 

 Графичко триенале: манифестација која се одржува секоја трета година од месец 

септември па се до декември во Заводот и Музеј-Битола, воедно оваа манифестација 

претставува најголема ликовна манифестација во нашата држава каде свое учество имаат 

повеќе од осумдесет држави од целиот свет со преку 5,000 уметници и е од особено 

значење за градот. 

 Локум Фест: овој фестивал се одржува од 2007 година во месец Јули во старата 

градска чаршија со цел да заживее духот на чаршијата и да се зачува културата и 

традицијата. На овој фестивал се презентираат: чалгиска музика, традиционални 

ракотворби и сл. 
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 Интернационален Фестивал на народни песни и игри “Илинденски денови”: 

фестивал кој традиционлано се одржува секоја година од 27-ми Јули до 2-ри Август на 

повеќе различни локации каде имаат учество повеќе и од илјада фолклорни друштва како 

и пеачки групи со над триесет илјади исполнители. Преку оваа манифестација се 

предизвикува интерес кај други земји од светот кои заземаат учество и афирмација на 

народните песни и ора на овој меѓународен културен фестивал. Целта на оваа 

манифестација е валоризација и презентирање на автохтоната и изворна културна ризница 

на традицијата и обичаите како и нивно претставување и пренесување на идните 

поколенија, преку изложби на народните носии, научни собири на фолклорот, детски 

цртежи, илинденски карневал по Широк Сокак исл. 

 Фестивалот ТРА-ЛА-ЛА: детски интернационален музички фестивал кој што секоја 

година се одржува за време на летниот период, каде заземаат учество повеќе од 

седумнаесет земји од светот и има меѓународно значење. 

 Интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки: најстариот 

филмски фестивал во светот се одржува токму во Битола, во чест на креативното 

творештво на браќата Манаки кои во 1905 година го поставија камен-темелникот за 

филмската историја во Р.Македониаја снимајќи го првиот подвижен документарен филм 

во Балканот. Овој фестивал е од особено национално и меѓународно значење, бидејќи 

преку него се прави промоција на кинематографијата на нашата држава во светски размер. 

 Денови на Македонскиот мед: традиционално секоја година во месец Октомври се 

одржуваа оваа културна манифестација чиј организатор е “Нектар”-здружение на пчелари, 

каде заземаат учество повеќе од триесет излагачи од целата држава и од соседството, 

претежно од Грција и Албанија. Манифестацијата има едукативен но и информативен 

карактер. 

 Хераклејски поетски свечености: оваа манифестација се одржува во рамките на 

Битфест во археолошкиот локалитет Хераклеја, на оваа манифестација учествуваат 

музички групи и поети од Балканот и Европа и е од меѓународно и балканско значење. 

 

Покрај горенаведените културни манифестации, во Битола постојано во текот на целата 

година се одржуваат и се организираат најразлични културни случувања кои се од помал 

обем но секако дека не се за занемарување и потценување, такви се: литературни 

презентации, кино проекции, театарски претстави, ликовни изложби, трибини и други. 

Сето тоа наведува дека манифестациите претставуваат сплет од различни културни 
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понуди и иницијативи кои имаат цел да ги валоризираат старите традиции и да дадат 

поголем придонес кон збогатувањето на културниот живот во градот како и да ја подигнат 

свеста за нашата културна вредност и можноста за туристичка презентација преку давање 

на понуда за истите, како и за развивање на културен и манифестациски туризам. 

Манифестациите кои се одржуваат се користат како инструменти за промоција на 

туризмот и за зајакнување на регионалната економија. Резултатите од одржаните 

манифестации покажуваат дека благодарение на нив се врши зголемување на бројот на 

посетители во градот и зголемување на потрошувачката на туристички производи и 

туристички услуги кои се поврзани со туризмот, кои во себе вклучуваат патување, 

сместување, шопинг, исхрана, ресторани и слично. 

IV. Карактеристики на туризмот во Битола 

 

Фактот дека туризмот претставува едно од најзначајните, највреднуваните и најбитните 

стопански дејности е неминовен, иако навидум терминот туризам не асоцира само на 

вклучување во некаков вид на прошетка. Преку туризмот се отвораат можности за 

вработување и во другите видови на услужни дејности, а поради комплексноста на 

организирање на одредена туристичка програма се јавува и потреба од вклучување и на 

други услуги како што се обезбедување на транспорт, анимации и простории за забава и 

рекреација, хотелски сместувања итн.. 

 

Градот Битола лоциран во југозападниот дел на Р.Македонија претставува еден од 

постарите градови на Балканот и Европа. Уште во римско време односно периодот на 

средината од IV век, на подрачјето на денешна Општина Битола бил изграден античкиот 

град Линкестис. Самото тоа покажува дека уште од тој период ова место започнало да се 

гради и развива во еден угледен и туристички центар на богатата елита. Битола низ 

историјата па се до денес со еден збор претставува приказна сама по себе особено во 

однос на културата и начинот на живеење, периодот на османлиското владеење, 

отворањето на конзуларни претставништва, обичаи, традиција, адети, археолошки 

локалитети како и културни и историски знаменитости кои се значаен сегмент за туризам 

на градот. Главни атракции и знаменитости на градот како што и во глава III беа наведени 

се: Широк сокак, антички локалитет Хераклеја, Исак Џамија, безистенот, Саат кулата, 

црквата Св.Димитрија, Старата чаршија, градскиот музеј како и Национален парк 

Пелистер и областа Мариово. За задоволување на туристичката побарувачка неопходно е 
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вклучување на туристичките агенции во туристичкиот пазар како на домашните така и на 

меѓународните туристички пазари. Туристичките атракции и знаменитости на Битола 

овозможуваат организирање на различни, хетерогени видови на туристички движења. 

Националниот парк Пелистер нуди широк спектар можности за рекреативен ,спортски, 

планиниски како и за адреналински или велосипедски туризам, Хераклеја, Саат кулата, 

Безистенот, Старата чаршија, Широк сокак, црквите и џамиите како и НУ Заводот и музеј 

на Битола придонесуваат кон еден културен, верски, манифестациски туризам во кој 

вклучувањето на туристи се зголемува од година на година. 

 

4.1Туристички развојни периоди  

Туристичките развојни периоди во Р.Македонија се соочуваат со енормни промени и 

предизвици кои најчесто се од економски и социјални причини и промени кои настануваат 

и во земјата и во регионот. Според Нестороска И. потребно е да се направи 

идентификација на следните три периоди од аспект на социо-економската анализа, со цел 

да бидат утврдени карактеристиките на развојот на туризмот во Македонија. 

Прва етапа: 

 Патувања и развој на туризмот до Втора Светска војна 

Почетоците се поврзани со отворањето на филијалата “ЈУГ” 1927 година во Скопје како 

дел од Кралството Југославија. За кратко време по основањето била организирана првата 

екскурзија во Охрид за Први Мај. Екскурзијата била предводена од факултетот за 

филозофија од Скопје и траела четири дена, со цел студентите да се запознаат со 

културното и природно наследство на градот Охрид. Сето тоа произлегло со претходно 

усвојување на резолуцијата на конгресот во Загреб во 1920 година чија цел била да се 

спроведат активности за да се привлечат странски посетители. Во 1923 година 

подружницата прерасна во туристичка организација со активности насочени кон 

организирање на екскурзии во атрактивни места низ Македонија. Во 1931 година во 

Скопје бил одржан и првиот курс за хотелски персонал. Така биле отворени филијали во 

Скопје, Битола, Охрид и во Тетово. Улогата на туристичкото здружение било 

промовирање и развој на туризмот, а во тоа учество зазеле и планинарските здруженија, 

хотелските работници, автомобилските клубови и здружението на ресторани преку 

иницијативи на рекреативни, културни, спортски и планински активности. Во тој период 
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постоеле петнаесет автобуски линии, осумдесет пошти, како и телефонски линии 

поврзани со меѓународна телефонска мрежа со должина од 3235 км. 

Втора етапа: 

 Развој на туризмот после Втората Светска војна се до независноста 

Период кога РМ беше во составотна СФРЈ. Во 1960 години туризмот во Македонија 

започна со организиран развој со цел да се постигнат подобри економски ефекти т.е 

намерата била презентирање на нашите туристички вредности во странство. Било 

посветено внимание врз подобрување и модернизација на сместувачките капацитети од 

аспект на нивна удобност, локација, хигиена, храна, сдржина на престој како и активности 

за пополнување на слободното време на посетителите (базени, игралиште за тенис, 

ракомет, кошарка итн). Највисокиот развој на туризмот бил забележан во текот на 80-те 

години, а во 1987 година бил забележан и највисок опсег на туристички пристигнувања од 

Германија, Холандија, Грција, Велика Британија и Советскиот сојуз. 

Периодот до 1952 година бил период кога главните активности биле насочени кон 

елементарни инфраструктурни конструкции. Во 1947 година бил спроведен и план за 

период од пет години со цел развој на туризмот кој главно бил насочен кон подобрување 

на сместувачките капацитети, младински центри, ресторани и сл. Мерки кои го поттикнаа 

туризмот беа исплатените одмори за работодавците и нивните фамилии, како и одредени 

попусти за авионски, автобуски и железнички сообраќај. Нешто подоцна во периодот на 

самоуправување од 1953-1990 година опфатен е подолг процес од цели 38 години кој бил 

имплементиран само во СФРЈ насочен кон економски активности и истиот тој опфаќа три 

периоди (1953-1965, 1966-1975 и 1976-1990). Првиот период го опфаќа развојот на 

домашниот туризам кој бил следен со мерки на развој на странски туризам преку изградба 

на сместувачки капацитети, инфраструктуа, едукација на персонал и промоција на 

меѓународни туристички саеми. Вториот период бил период кога туристичките агенции, 

туроператорите и хотелите имале можност да потпишуваат договори со странски 

туроператори. Во овој период бил зголемен бројот на сместувачки капацитети од 16,991 

легло на 35,578 легла, и исто така бил зголемен  и бројот на пристигнати туристи до 

685,314. Третиот период се карактеризира со активности и мерки како што се: покритие за 

трошоци за промоција, поволни кредити за изградба на сместувачки капацитети итн. Така 

биле зголемени бројот на сместувачки капацитети и легла, односно 82,441 до 1990, а 

перманентно на тоа и зголемен број на посетители до 1,183,160 во 1987 година. 
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Трета етапа: 

 Туристички развој од независноста (1991) 

Тежок период за Р.Македонија кој е поврзан со отцепувањето на државата од СФРЈ, 

балканските војни, санкции и блокади, транзицијата како и поради социјално-економската 

реконструкција. Според анализите дури 47,9% бил помал бројот на посетители 

споредбено од 1990 до 2004 година. Била изменета и структурата на странски посетители, 

односно пред независноста главно биле забележани посетители од западно-европските 

земји но после тоа посетителите претежно биле од соседните земји. Споредбено од крајот 

на осумдесеттите, 70% биле посетители од Холандија, Велика Британија, Полска, Грција, 

Германија и Италија, но почетокот на 2000-те посетителите биле претежно од Србија, 

Бугарија, Албанија, САД, Германија, Грција и Црна Гора. Последната декада од овој 

период се карактеризира со многу активности како што се: подобрување на промоцијата 

на државата на туристичките дестинации во регионални но и во меѓународни рамки, 

усвојување на национална стратегија за туризам, субвенционирање на инкаминг туризам 

од страна на владата, подобрување на патната инфраструктура, како и преку промоција на 

природни, културни и археолошки знаменитости.
110

 

 

4.2 Обем,  динамика и структура на туристичкиот промет во Битола 

Туристичкиот промет се манифестира преку обемот и структурата на туристите врз основа 

на реализирана туристичка потрошувачка. Тоа значи дека станува збор за еден доста 

комплексен збир од сите трошоци и расходи кои туристите и излетниците ги платиле во 

вид на туристички услуги за определен временски интервал, за определени средства на 

определено место, но најчесто заради одмор, рекреација, работа, планирана посета, 

образование и др. Всушност тоа претставуваат трошоци кои би биле остварени заради 

исхрана, сместување, посета на музеи, различни манифестации итн. Преку туристичкиот 

промет се изразува развојната димензија на туризмот по региои каде може да се утврди 

нивото на престој и нивото на посетеност во градовите, регионите, државите, како и да се 

осознае просечниот престој и нивото на искористеност на услужните сместувачки 
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капацитети. За добивање на потребните информации со цел сознавање на туристички 

промет во Битола беше потребно да се направат определени статистички истражувања во 

однос на бројот на домашни и странски посетители по број на посета и по број на 

ноќевање за период од пет години (2013-2017). Истражувањето се базира врз основа на 

официјални податоци добиени од страна на Државен завод за статистика на Република 

Македонија, при што во периодот од последната година (2017) се опфатени само 

единаесет месеци, односно без месец Јануари.
111

 Добиените резултати се поставени на 

следните табеларни прикази. 

 Табела број 10 Приказ за период од пет години за вкупен број на домашни и 

странски туристи  

 
 

Град / Битола 

Вкупен број на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 12.929 12.397 11.129 11.952 10.506 

Странски туристи 14.316 13.659 14.383 15.289 16.552 

Вкупно домашни туристи: 59.453 

Вкупно странски туристи: 74.199 

Вкупно: 133.652 

Извор: http://makstat.gov.mk 

 Графикон број 1 Приказ за период од пет години за вкупен број на домашни и 

странски туристи  

Според добиените податоци претставени на табеларниот и графички приказ се согледува 

дека вкупниот број на домашни и странски посетители во периодот од пет години (2013-

2017) изнесува 133.652 илјади, од кои 59.453 илјади се домашни посетители, а 74.199 
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илјади се странски. Во однос на тоа најголем број на посетеност на градот Битола од 

домашни посетители се евидентира во 2013 година со 12.929 илјади домашни туристи, а 

најмал во 2017 година со 10.506 илјади домашни туристи. Кај странските посетители 

најголем број бележи 2017 година со 16.552 илјади странски туристи, а најмал број на 

посетеност од страна на странски туристи е евидентирано во 2014 година со 13.659 илјади 

посетители. 

 Табела број 11 Приказ за период од пет години за вкупен број на ноќевања на 

домашни и странски туристи  

 
 

Град / Битола 

Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 32.104 26.889 21.178 19.305 17.133 

Странски туристи 29.519 31.559 30.196 34.026 44.344 

Вкупно домашни туристи: 116.609 

Вкупно странски туристи: 169.644 

Вкупно: 286.253 

Извор: http://makstat.gov.mk 

 Графикон број 2 Приказ за период од пет години за вкупен број на ноќевања на 

домашни и странски туристи 

 

Според добиените податоци претставени на табеларниот и графички приказ се согледува 

дека вкупниот број на ноќевања на домашни и на странски посетители во периодот од пет 

години (2013-2017) изнесува 286.253 илјади посетители, од кои 116.609 илјади се 
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домашни посетители, а 169.644 илјади се странски посетители. Во однос на ноќевањето на 

домашни посетители во градот Битола најголем број се регистрирани во 2013 година со 

32.104 ноќевања, а најмал број во 2017 година со 17.133 ноќевања. За разлика од 

домашните, најголем број на ноќевања од странски туристи е регистриран во 2017 година 

со 44.344 ноќевања, а најмал број на ноќевања во 2013 година со 29.519 ноќевања. 

Според наведените податоци се добива заклучок дека во изминатите пет години (2013-

2017) се забележуваат определени разлики во однос на посетеноста на градот Битола од 

домашни и странски туристи, како и во однос на ноќевањата на домашните и на 

странските посетители. Позитивен е фактот дека изминатата 2017 година се забележува 

прираст кај странските посетители и во двата сегменти, тоа значи дека Битола и во иднина 

треба да вложува во програми за развој поттикнати од страна на државата како и од страна 

на локалните туристички агенции со цел зголемување на бројот на посетеност не само од 

странски туку и од домашни туристи. Со цел да се направи анализа на туристичкиот 

промет и подобро да се перцепира посетеноста на градот Битола, беше направено 

истражување за период од пет години (2013-2017) со што може подобро да се утврди 

структурата на странски туристи по земја на припадност. Истражувањето се базира врз 

основа на официјални податоци добиени од страна на Државен завод за статистика на 

Република Македонија, при што во периодот од последната година (2017) се опфатени 

само единаесет месеци, односно без месец Јануари.
112

 Добиените резултати се поставени 

на следниот табеларен приказ. 

 Табела број 12 приказ за период од пет години за бројот и ноќевања на странски 

туристи по земја на припадност (Бр.Т-број на туристи; Бр.Н-број на ноќевања) 

Земја на 

припадност 

2013 2014 2015 2016 2017 

Бр.Т Бр.Н Бр.Т Бр.Н Бр.Т Бр.Н Бр.Т Бр.Н Бр.Т Бр.Н 

Австрија 201 316 134 217 244 374 210 412 146 248 

Албанија 1115 1572 881 1259 884 1111 853 1078 781 955 

Белгија 167 211 151 191 208 351 167 278 270 485 

Белорусија 4 42 4 10 0 0 0 0 6 9 
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БИХ 129 281 98 397 121 175 137 233 118 334 

Бугарија 628 1117 715 1261 994 1981 1201 2195 913 1606 

Велика Британија 237 373 360 639 371 654 317 528 360 558 

Германија 727 2090 636 1709 789 2065 644 1665 805 2053 

Грција 1438 2105 1209 1732 1568 2368 1984 2968 1778 2874 

Данска 55 89 66 132 116 276 121 339 159 423 

Естонија 1 1 2 3 13 15 10 17 6 20 

Ирска 25 45 36 87 43 80 74 120 36 98 

Исланд 5 5 3 9 6 11 5 8 0 0 

Италија 440 714 641 1406 567 1282 513 1019 363 707 

Кипар 19 42 4 18 30 53 19 89 9 36 

Косово 58 66 129 205 61 96 82 126 84 124 

Латвија 10 18 34 36 72 76 27 54 5 10 

Литванија 9 41 9 48 9 17 15 17 18 23 

Луксембург 3 4 1 1 2 6 3 6 3 6 

Малта 12 57 12 72 1 1 2 3 7 8 

Норвешка 71 117 38 52 49 75 31 71 74 200 

Полска 114 322 203 285 362 653 295 576 295 1314 

Португалија 6 13 7 24 25 37 34 40 24 69 

Романија 262 777 440 2545 308 941 293 778 396 1185 

Руска федерација 264 1567 180 547 124 434 140 430 184 523 

Словачка 927 2708 127 441 58 162 127 333 206 1565 

Словенија 587 822 360 681 430 819 480 849 584 1560 

Србија 1269 2348 1336 3767 1272 2244 1396 2550 2257 8145 

Турција 1559 2575 1315 3390 1017 1832 869 1791 1084 1852 
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Украина 32 163 265 480 39 111 123 415 187 595 

Унгарија 50 101 121 214 75 215 267 2946 213 2302 

Финска 21 32 30 95 34 54 62 121 16 37 

Франција 454 668 415 574 527 801 403 572 483 808 

Холандија 338 537 215 405 266 458 200 376 213 386 

Хрватска 292 635 609 1935 398 959 308 686 457 886 

Црна Гора 80 181 130 232 68 148 181 344 40 86 

Чешка 220 391 280 505 116 325 163 461 211 340 

Швајцарија 91 172 115 167 175 322 130 209 146 277 

Шведска 253 591 324 707 306 852 435 1340 453 1390 

Шпанија 107 184 57 124 158 337 279 429 233 350 

Др.европски земји 29 116 61 104 43 99 71 196 30 55 

Јужна Африка 6 16 4 8 1 1 4 18 7 17 

Др.африкански 

земји 

10 19 22 90 23 82 35 109 22 74 

Канада 109 302 141 230 355 832 105 294 154 446 

САД 401 693 327 624 428 873 511 1128 491 1588 

Др.северно-

американски 

земји 

1 1 5 9 13 31 25 48 11 31 

Бразил 34 87 22 63 5 15 38 86 20 46 

Др.земји од Јужна 

и средна Америка 

15 34 48 57 10 17 44 161 11 19 

Израел 167 345 110 174 200 253 472 702 302 383 

Јапонија 16 25 32 68 10 14 68 97 17 26 
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Кина 50 200 62 241 70 230 49 191 119 350 

Кореја 14 16 3 3 5 5 3 3 38 39 

Др.азиски земји 56 112 58 138 71 191 93 186 215 336 

Австралија 1060 3358 1064 3111 1210 4768 1144 4294 1471 6469 

Нов Зеланд 12 31 8 37 34 49 18 28  18 

Др.земји од 

Австралија и 

Океанија 

14 37 0 0 0 0 7 10 9 0 

Извор: http://makstat.gov.mk 

Според табеларниот приказ вкупниот број на туристи во 2013 година изнесува 14.274 

илјади, односно 29,485 број на ноќевања од страна на странски посетители. Во 2014 

година бројот на туристи изнесува 13,659 илјади, односно 31,559 број на ноќевања од 

страна на странски посетители. Во 2015 година бројот на ноќевања изнесува 14,384 илјади 

односно бројот на ноќевања изнесува 30,231. Во 2016 бројот на туристи изнесува 14,813 

илјади, односно 34,023 број на ноќевања од страна на странски посетители, и последната 

2017 година бројот на туристи изнесува 17,175 илјади, односно 44,344 број на ноќевања од 

страна на странски посетители. Со оглед на поставените резултати констатацијата е дека 

2017 година бележи најголем број на туристи а исто така и најголем број на ноќевања од 

странските посетители, за разлика од 2013 година која бележи најмал број на посетеност и 

најмал број на ноќевања од странските посетители. Забележана е најголема посетеност од 

страна на Албанија, Грција, Турција, Австралија, САД и Србија. Пред се дел од 

посетителите се наши иселеници кои претежно го посетуваат градот Битола за време на 

летниот период, но неминовен е и фактот дека посетеноста од страна на Турски државјани 

се должи поради фактот дека во градот постојат голем број на историски локали кои 

датираат од време на Отоманската империја, кои се добро зачувани и претставуваат дел од 

туристичката понуда во градот. Близината со грчко-македонската граница исто така е еден 

од позитивните фактори за посета на грчки државјани кои претежно тука доаѓаат на 

шопинг или за рекреација на ски-центарот Копанки или Ниже Поле. 

Обемот, динамиката и структурата на туристичкиот промет во Битола е евидентиран 

од страна на Општина Битола, и истиот тој ќе биде табеларно прикажан на следните 

табели за период од пет години, односно од 2013-2017 година. 

http://makstat.gov.mk/
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 Табела број 13 Приказ на планирано и остварено за 2013 година 

Комунални такси за привремен 

престој на туристи во градот 

Битола 

за 2013 година 

Планирано Остварено Разлика 

 

2.500.000,00 

 

2.351.054,00 

 

148.946,00 

Извор: www.bitola.gov.mk 

 

 Табела број 14 Приказ на планирано и остварено за 2014 година 

Комунални такси за привремен 

престој на туристи во градот 

Битола 

за 2014 година 

Планирано Остварено Разлика 

 

2.500.000,00 

 

2.336.965,00 

 

163.035,00 

Извор: www.bitola.gov.mk 

 

 Табела број 15 Приказ на планирано и остварено за 2015 година 

Комунални такси за привремен 

престој на туристи во градот 

Битола 

за 2015 година 

Планирано Остварено Разлика 

 

2.500.000,00 

 

2.547.303,00 

 

-47.303,00 

Извор: www.bitola.gov.mk 

 

 Табела број 16 Приказ на планирано и остварено за 2016 година 

Комунални такси за привремен 

престој на туристи во градот 

Битола 

за 2016 година 

Планирано Остварено Разлика 

 

3.000.000,00 

 

2.009.000,00 

 

991.000,00 

Извор: www.bitola.gov.mk 

 

http://www.bitola.gov.mk/
http://www.bitola.gov.mk/
http://www.bitola.gov.mk/
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 Табела број 17 Приказ на планирано и остварено за 2017 година 

Комунални такси за привремен 

престој на туристи во градот 

Битола 

за 2017 година 

Планирано Остварено Разлика 

 

3.500.000,00 

 

3.164.849,00 

 

335.151,00 

Извор: www.bitola.gov.mk  

Имено според табеларните прикази се воочува планираниот и реалниот приход од 

туристичката такса на територијата на Општина Битола, каде во периодот од последните  

пет години односно тековните 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година се забележува пад и 

пораст на туристичка посетеност односно забележан е пораст на планираните приходи во 

2015 година за 47.303,00 илјади. Како фактори кои директно влијаат врз туристичката 

посетеност на Република Македонија односно Битола како составен дел на Пелагонискиот 

се: климатските промени, политичката состојба, глобалната економска криза, старосната 

граница на иселениците (промена на генерациската структура),  намалување на цените во 

авио сообракајот итн. Овие гореспоменати податоци се официјални односно претставуваат 

составен дел од делот на планирани и остварени прходи од општинскиот буџет за период 

од 2013-2017 година.
113

  

 

4.3 Содржина и квалитет на рецептивните капацитети   

 

Современиот начин на живот и сè пософистицираните туристи, неминовно ја наметнуваат 

потребата од туристички услуги (угостителство и туризам). Најважниот рецептивен 

фактор во туристичкиот развој претставуваат сместувачките капацитети кои се директни 

индикатори во развојното ниво на туристичкиот промет. Според тоа се гледа меѓусебната 

поврзаност на туризмот и угостителството. Кога би сакале да постигнеме висок степен на 

развиеност на туризмот во одредена туристичка дестинација потребно е да се постигне и 

висок степен на развиено угостителство. Тоа е така бидејќи преку угостителството 

најдобро можат да бидат задоволени потребите на клиентите т.е туристите. Од друга 

страна, доколку туризмот како услужна дејност не е доволно развиен, не би можеле да 
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зборуваме за развиено угостителство. Динамиката и обемот на туристи кои престојуваат 

во одредена туристичка дестинација се потенцијални носители на креативни планови за 

развивање, отворање на нови и реставрација на веќе постоечките рецептивни капацитети. 

Значи дека рецептивните фактори означуваат прием на туристи, а опфаќаат пречек на 

сместување, обезбедување на услови за задоволување на туристичките потреби и 

испраќање.
114

 Со оглед на речиси идентичното влијание врз туристичката потрошувачка, 

туризмот и угостителството се ставени на иста бранова должина во тој контекс. 

Рецептивните капацитети како објекти во кои се нудат различни угостителски услуги се 

делат на рецептивни капацитети за сместување и рецептивни капацитети каде што се 

служат храна и пијалоци. Тоа не значи дека станува збор само за одделни видови на 

капацитети за сместување и одделни капацитети за служење на храна и пијалок, бидејќи 

речиси 80% од вкупниот број на услужни капацитети вклучуваат комбинирани видови на 

услуги. Најважни објекти за сместување се: хотели, мотели, кампови, туристички населби,  

преноќишта и сместувачки капацитети во домаќинствата.
115

 Тоа значи дека постојат 

неколку поделби на хотелите и нивната намена и содржина, тие ке бидат прикажани на 

тебела број: .Врз изборот на рецептивниот капацитет на туристичката клиентела, односно 

домашни и странски посетители, најголемо влјание секако дека има цената и вредноста на 

туристичката услуга. 

 

Најупотребуваната класификација на објектите за престој се дели врз база на 

основните моменти на нивната технолошка карактеристика и тоа:
116

 хотели, 

мотели, бунгалови, туристички соби, планинарски домови, логори, одморалишта, 

пансиони, каравани, кампинзи, вили, приватни соби, спални возови, спални вагони, 

патнички бродови(ботели, траекти, акватели), домови итн. 

 

 Во зависност од местоположбата постојат:  градски, планински, морски и 

друмски. 

 Во зависност од годишното време постојат: објекти за цела сезона, целогодишни, 

подвижни и за две сезони. 
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 Во зависност од објектот постојат: постојани, повремени, статични. 

 Во зависност од нивото на понудени услови и комплесност од услуги постојат: од 

ниска и висока категорија и самостојни. 

 

Законот за угостителска дејност прави поделба на основни и на комплемнтарни објекти за 

сместување. Според тоа во основни објекти за сместување спаѓаат: хотели, хотелски 

населби, апартмански населби, туристички населби, резиденции, мотели и пансиони.
117

 За 

разлика од основните, во комплементарни објекти според чл.18ст.3 од Законот за 

угостителска дејност спаѓаат: кампови, гостилници, одморалишта, ноќевалишта, приватни 

сместувачки капацитети (апартмани, соби, куќи и станови) и други објекти како на 

пример: планинарски и феријални домови или други објекти за привремено сместување.
118

 

 

Според последните регистрирани податоци од Државен завод за статистика во Битола 

постојат 256 угостителски објекти и 16 капацитети за сместување т.е 16 хотели од 

најразличен ранг (од 1*до 4*), еден мотел, два пансиони, седум вили, еден студенски дом, 

три хостели, еден планинарски дом на Големо езеро и повеќе апартмани лоцирани на 

различни локации во градот.
119

 Односно според податоци добиени од Општина Битола во 

градот се регистрирани 16 хотели+30 објекти со по 20 легла. Големиот број на 

сместувачки капацитети се должи пред сè на зголемениот број на посетители и туристи во 

градот кои доаѓаат и од земјата и од странство, големиот број на меѓународни натпревари, 

меѓународни манифестации и сл. кои се мотиви за инвестирање на апартмани или хотели 

во центарот на градот и во подпелистерските села Трново, Дихово, Ниже Поле. Во поглед 

на содржината на рецептивните капацитети во градот, според видовите на капацитети во 

град Битола постојат различни угостителски објекти кои по содржини ќе бидат прикажани 

на следната табела. Всушност есенцијата на туристичкото стопанство е претставено преку 

угостителството т.е без објекти за сместување залудна и безначајна би била економската 

улога на туризмот. Капацитетите на угостителството се релевантни за добра туристичка 

понуда. 
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Табела број 18 Видови на рецептивни капацитети во Битола 

Град-Битола 

Видови на рецептивни капацитети за 

сместување 

 

Број на рецептивни капацитети (хотели, апартмани, 

мотели, планинарски дом, вили, пансиони) 

-постојани 

-сезонски 

-12 хотели, 2 вили, 

- 6 хотели, 2 вили, 1 планинарски дом 

-градски 

-покрај вода 

-планински 

 

- 14 хотели, 10 апартмани 

- 1 планинарски дом,  

- 3 хотели, 3 вили, 1 планинарски дом 

-комплетни 

-гарни 

- 10хотели 

- 4 хотели, 2 хостели, 2 вили 

-транзитни 

-пансионски 

- 4 хотели 

-14 хотели, 2 хостели, 2 вили 

-бизнис 

-ресорт (resort hotels) 

-станбени 

-ноќевање со појадок (bed and breakfast) 

-спа и велнес (spa&wellness) 

-тајмшерИНГ (timeshare rentals) 

- 4 хотели 

-нема (0) 

- повеќе од 14 апартмани 

 

-6 хотели, 2 хостели, 1 студенски дом 

- 1 хотел 

- станови за изнајмување и апартмани 

 Извор: сопствени истражувања 

 

Што се однесува до рецептивните капацитети за храна и пијалок, согласно Законот за 

угостителска дејност во Република Македонија угостителските објекти за пијалоци и за 

исхрана се поделени на: ресторани и други објекти во кои се послужува (каде персоналот 

е тој кој што ги послужува клиентите), и угостителски објекти каде гостите сами се 

послужуваат. Според тоа постојат повеќе поделби, односно класични ресторани и 

специјализирани ресторани. Разликата е во тоа што класичните ресторани можат да бидат 

самостојни, но можат да бидат и во состав на друг објект, во нив се послужуваат топли  

или ладни оброци, алкохолни пијалоци, безалкохолни пијалоци како и топли или пак 

ладни напивки. Специјализирани ресторани се оние кои имаат посебна намена и се делат 

на: рибни ресторани, национални ресторани, млечни ресторани, вегетаријални ресторани, 

ловни ресторани, диетални ресторани и други. Други угостителски објекти се: пивници, 

бурекчилници, слаткарници, пицерии, ќебапчилници, кафеани, кафе-барови, диско-
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барови, ноќен бар, кабаре бар итн. Интересен е фактот дека повеќето од хотелите се 

регистрирани како хотел-ресторани  или пак како пица-ресторан, според тоа во Битола 

постојат 39-ресторани од кои три од нив се национални ресторани во кои се служи 

традиционална македонска кујна и 2-рибни ресторани, 11-пицерии, 8-слаткарници, 19-

кафе барови, 3-ноќни дискотеки и голем број на бурекчилници и пекари. Сите тие се 

лоцирани на различни локации но претежно во градското јадро или во близина на 

центарот на градот. 

Во однос на планираната големина на сместувачките капацитети на следиот 

табеларен приказ е дадена состојба од 1996-2020 година каде Битола е предвидена во 

Пелагонискиот регион. 

Табела број 19 Приказ на преднидени капацитети во Битола во период од 1996-2020 

година 

 

Регион 

Состојба од 1996 година Планирано за 2020 година 

Легла % Легла % 

Пелагониски 2552 3.20 4100 3.73 

Извор:http://www.utms.cc  

Квалитетот на рецептивните капацитети потребно е да биде прилагоден кон барањата и 

потребите на современите туристи. Иако за поголем квалитет и подобра услуга повеќе се 

плаќа, исплатливо е да се направат инвестиции бидејќи поголемото задоволство на 

потрошувачот води до зголемена посетеност на хотелите и до поголем профит.
120

 За таа 

цел потребно е хотелите да нудат услуги кои се поврзани со современиот начин и стил на 

живот на туристите, како и услуги кои се поврзани и со културниот начин на живот на 

самите посетители. Врз квалитетот на рецептивните капацитети особено влијание има 

конкуренцијата која претставува клучен фактор врз развојот и подобрувањето на 

квалитетот на понудените услуги. Државната регулатива исто така има големо влијание 

врз подобрувањето на квалитетот на понудените услуги во вид на субвенции, како и преку 

промоција и интернационализација на локалните хотели во дијаспората и во странство. 

Исто така големо влијание врз квалитетот на услугите кои ги нудат хотелите имаат и 

технологијата и развојот на производните иновации врз хотелската индустрија. Сепак тие 

спаѓаат во групата на надворешни фактори, но во групата на внатрешни фактори спаѓаат: 
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физичките, човечките, фактори кои имаат влијание врз информациите и финансиските 

фактори.
121

 Хотелските индустрии за да бидат сигурни дека имаат постигнато квалитет во 

услугите и дека на некој начин ги задоволуваат потребите и желбите на корисниците 

спроведуваат определени анализи и соодветни методи на истражување. Како еден од 

најкористените методи во оваа индустрија но и во другите претставува анкетата. 

Всушност се работи за анкетен прашалник кој најчесто е поставен во секоја од собите каде 

ноќеваат туристите со што сопствениците можат да направат јасна перцепција колку 

клиентите биле задоволни од услугите и што тие треба да променат во иднина. Според 

моето истражување во неколку од рецептивните капацитети во Битола, 90% од странските 

клиенти се задоволни од услугите (ноќевање и оброк), но не се задоволни во однос на 

останатите содржини кои не се составен дел односно ги нема во нашите хотели во градот. 

Единствен хотел кој поседува комплетни услуги како што се: затворен базен, спа, џакузи, 

салони за убавина и нега, фитнес исл. е хотел Епинал кој се наоѓа во јадрото на градот. 

Според тоа во Битола недостасуваат хотели кои би понудиле поразлична содржина, 

тениски терени, ски терени –особено на Пелистер кој претставува идеално место кое 

жалосно што нема еден хотел од таков вид. Поразлични од сите се вилите кои се наоѓаат 

во подпелистерското село Дихово, кои на некој начин ја претставуваат нашата традиција и 

култура преку традиционална и домашна кујна и етно-амбиент. Што се однесува на 

домашните посетители 98% се задоволни од услугите на рецептивните капацитети но 

секако дека е присутно тоа согледување со соседството каде хотелските комплекси се 

речиси со 90 насто посовремени, поопремени и пософистицирани. Во однос на 

рецептивните капацитети за храна и пијалок и домашните и странските посетители се 

прилично задоволни од услугата, хигиената и квалитетот но сметаат дека во рестораните 

во градот недостасуваат мениа кои би вклучиле повеќе јазици и кујна која би служела 

хроно-исхрана како еден од мега-трендовите за правилен и здрав начин на исхрана 

препорачан од врвни нутриционисти ширум светот. Дури 65% од странските посетители 

но и од нашинците од дијаспората не се задоволни во поглед на непочитувањето на 

законските норми во рестораните каде што е “дозволено” точење на алкохол на малолетни 

лица. Иако постојат натписи дека е тоа казниво со закон, во 80% од рестораните и 

баровите во градот тоа не е во целост применето. 

 

                                                           
121

 Cerović Z., Hotelski menadžment, Zagreb, 2005,.p.38 - 45 



 

96 

4.4 Туризмот како стратешка определба во развојните програмски документи за 

Битола  

Општина Битола како дел од Локалната самоуправа во Република Македонија се грижи за 

развојот на туризмот и неговата промоција. Како дел од мерките кои што се превземаат од 

страна на локалната самоуправа се носењето на повеќе стратешки документи од страна на  

Советот на Општина Битола како и од одделението за Економски развој во чија што 

надлежност спаѓа и туризмот како стратешка социоекономска гранка. 

Изминатата 2017 година Оптина Битола ја утврди програмата за развој на туризмот со 

одлука на опптинскиот Совет, за чија цел од опшинскиот буџет за 2017 година со што беа 

одделени 1,3 милиони денари, средства наменети за финансирање на различни проекти се 

со цел унапредување на туризамот. 

Според стратегијата за социо-економски развој, општина Битола во иднина посебен 

акцент ќе придава на развојот на туризмот како глобален тренд и гранка со исклучителен 

потенцијал и можности, и во таа смисла, локалната самоуправа ќе понуди мерки, 

активности, проекти и иницијативи чија цел е динамичен и комплементарен развој на 

туризмот во општина Битола. Новиот сет на активности, мерки, иницијативи и проекти 

кои ќе се превземаат се во правец на постигнување на визијата „Битола, атрактивна 

туристичка дестинација“. За таа цел ќе биде отворено инфо-биро кое ќе биде лоцирано во 

централното градско јадро и каде ќе се издаваат брошури, разгледници, мапа на градот, 

како и насоки за туристички манифестации или можности, информираат од локалната 

самоуправа.
122

 

Општина Битола ќе продолжи со втората фаза од туристичката сигнализација и ќе ги 

поддржи идеите за уредување и промовирање на нови микро локации за туристички 

излетишта.За реализација на програмата, општина Битола очекува поддршка од ЗЕЛС, 

државната Агенција за промоција и поддршка на туризмот, како и од други субјекти со 

кои зедно ќе подготви база на податоци во функција на развојот на туризмот во овој град. 

Како стратешки важен документ кој го опфаќа туризмот како гранка и неговиот развој во 

Оптина Битола е и Стратегијата за локален развој на Општина Битола 2014-2018 година 

која нуди сет на мерки и можности. Како дел нив се следните мерки: 
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 На трите магистрални влезови во градот се поставени информативни билборди, кои 

се среќаваат и на две места во центарот. На главната улица посетителите можат да 

се информираат на Стратешки план 30 македонски и англиски јазик за природните 

богатства и културно историското наследство на целиот регион преку 2 

електронски инфо-киосци.  

 Сигналитиката на културното наследство со тријазични информации е 

распространета низ целото централно градско подрачје. Локалитетите со културно 

историски споменици, музејот и галеријата посетителот може да ги најде следејќи 

ги патоказите уште од регионалните патишта кои водат кон градот.  

 Во околината на градот, поточно по делумно уредените патеки на Баба планина и 

Кајмакчалан, посетителите можат на лице место да се информираат за историското 

наследство и природните одлики преку мноштво двојазични туристички 

информативни табли.  

 Битола располага со официјален тријазичен туристички портал 

www.bitolatouristinfo.com, кој изобилува со корисни информации за сите туристи и 

заинтересирани субјекти кои планираат да го посетат градот и неговата околина. Порталот 

поседува богата содржина на информации поврзани со историјата, културата и 

традицијата на градот Битола. Покрај тоа, објавени се информации за сместувачките 

капацитети со кои располага градот и неговата околина, рестораните, туристичките 

агенции, рент а кар агенции, транспорт од и до Битола, електронска мапа како и сета 

пропратна инфрастуктура неопходна за организирање на комплетен престој на домашни и 

странски туристи во Битола. Градот располага и со туристички инфо сет со рагледници од 

и туристичка карта за целото подрачје на Битола, како и Водич за Битола. За време на 

изработувањето на стратешките мерки, со цел да се добијат мислења и идеи од активните 

субјекти во сферата на бизнисот, Општина Битола има спроведено анкета за сознвање на 

моменталната состојба како и проблеми и потреби на активните деловни субјекти од 

сферата на туризмот: угостителски објекти, туристички агенции и сместувачки капацитети 

во Општина Битола.  

Освен тоа анализа беше поставена и врз потребната поддршка за подобро и за поефикасно 

функционирање на сите деловни субјекти во областа на туризмот во градот. Во анализата 
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за структурата на гостите во угостителските објекти беше наведено дека поголем процент 

(60%) се гости од Република Македонија, додека останатите (40%) се гости од други 

држави. Во однос на целта на посетата на локалите и сместувачките капацитети, сличен е 

соодносот на приватни и деловни посети, за сметка на приватните аранжмани.
123

 

Добиените резултати се поставени на следните графикони. 

 Графикон број 3 Соработката на туристичките агенции со други субјекти 

 

Извор:http://www.bitola.gov.mk 

Според претходниот графикон на резултатот од анализата највисоко рангирана беше 

соработката со локалните хотели, потоа хотели од други градови и локалните ресторани, 

пониско рангирана беше соработката со институциите од културата: театар и музеј, и 

најниско оценета беше соработката со рент а кар компаниите. 

 Графикон број 4 Посетеност на сместувачки капацитети по месеци 

 

 

Извор:http://www.bitola.gov.mk 
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Институции од културата 

Соработка со рента кар компании 

Локални хотели 

Локални ресторани 

Хотели од други градови 

Јануари Февруари 

Март Април 

Мај Јуни 

Јули Август 

Септември Октомври 

Ноември Декември 
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Во однос на посетеноста на сместувачките капацитети, од спроведената анализа може да 

се заклучи дека најголем број на посетители има во текот на летните месеци, особено јули, 

август и септември, по што следуваат октомври, јуни и ноември. Посетеноста во 

останатите месеци е на пониско ниво. Особено треба да се обрати внимание на развојот на 

зимскиот туризам и привлекување на туристите во текот на зимата. Наведените предности 

на дел од угостителските капацитети во однос на кункуренцијата се: добрата 

местоположба, хигиената, 24 часовното работно време, централната климатизација, 

професионалноста како и ексклузивноста во работењето.
124

 

 Графикон број 5 кој се однесува на состојбата на туризмот во Општината Битола 

 

Извор:http://www.bitola.gov.mk 

Добиените резултати се базираат врз основа на состојба на туризмот во општината од сите 

анализирани субјекти: сместувачки капацитети, угостителски објекти и туристички 

агенции. Согласно резултатите од анализата за условите за развој на туризмот во 

општината како најголем проблем за испитаниците беше наведена туристичката 

инфраструктура. Сместувачките капацитети, локалните транспортни претпријатија и 

рестораните беа оценети со највисока оценка-многу добри, додека другите како што се: 

културно-историските споменици, зелените пазари, забавните содржини и туристичките 

агенции беа оценети со оценка добро. Природните убавини, малите занаети и приватните 

здравствени организации беа оценети како доволно развиени. Главната препорака од 
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Ресторани 

Сместувачки капацитети 

Културно историски споменици 

Природни убавини 

Забавни содржини 

Мали бизниси 

Туристички агенции 

Транспортни претпријатија 

Приватни здравствени ординации 

Туристичка инфраструктура 
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деловните субјекти беше подобрена комуникација со општинската власт со цел навремено 

информирање за актуелни теми и можности.
125

 

Сите овие аспекти беа земени во предвид во изработката на Стратешкиот план и 

потребната поддршка е планирана да се воведе.. 
126

 Согласно горенаведеното можеме да 

заклучиме дека Општина Битола претставува позитивен пример за развој на туризмот во 

Македонија односно може да се каже дека Битола  е општина со најбрз развој на туризмот 

во државата. Тоа е резултат на правилни политики и долгорочна работа посебно во делот 

на културниот туризам кој се класифицира во туризам со високи потреби и високи 

стандарди. 

V. Улогата на патничките агенции во развојот на туризмот во Битола 

Патничките агенции претставуваат важен фактор во развојот на туризмот во определен 

регион. Тие заземаат посебно место и врз развојот на општествените и економски односи, 

што докажува фактот дека преку нивна помош туристите се повеќе се вклучуваат во 

помасовни и во групни туристички движења преку кои бројот на туристи значително се 

зголемува. Улогата на патничките агенции е потребно да се согледува и врз призмата на 

вработувањето, бидејќи преку нив се отвараат нови работни места но не само во 

туристичките агенции туку и во другите услужни дејности кои се вклучени во 

туристичките активности. Заострената конкуренција сè повеќе ги стимулира патничките 

агенции да ги зголемат туристичките услуги кои се нудат на туристичкиот пазар, како и да 

го подобрат нивниот квалитет и квантитет, доколку посакуваат да опстојат како 

конкурентни на туристичкиот пазар. Поради хетерогеноста на туристичките потреби, 

заситеноста од веќе посетените атрактивни туристички дестнации, патничките агенции се 

принудени да креираат, откриваат и да активираат нови и поразлични од досегашните 

туристички простори и дестинации. 

Во Република Македонија постојат неколку инкаминг агенции кои вршат промоција на 

нашата држава како и промоција и презентација на културно-историските вредности и 

природни убавини со кои изобилуваат нашите градови. За жал, но и голем недостаток е 

тоа што во градот Битола сеуште нема патничка агенција која што ги врши тие услуги, 

иако градот и околината располагаат со голем број на можности кои се сеуште 

неискористени и неактивирани од страна на агенциите. Улогата на патничките агенции во 
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градот во иднина треба да заземат поголемо учество на меѓународните туристички пазари, 

да ги следат мегатрендовите и да дадат комплетни понуди, тоа значи дека нивната улога 

се согледува преку продажба и промоцијата на сите културни особености и одлики 

односно улогата на агенциите треба да биде еден вид облик на комуницирање со 

повеќенаменско значење: од една страна да ги поттикнуваат луѓето да се вклучат во 

туристички движења и да развијат фантазија за дестинацијата, да помогнуваат и врз 

изборот на потребни информации во врска со културни, историски и други 

карактеристики за дестинацијата, и исто така директно влијаат врз парцијалниот 

туристички производ и сл. Начинот на промоција и продажба на градот како туристичка 

дестинација се конкретно наведени во глава 5.5. 

5.1 Развојни периоди на агенциското работење во Битола  

Темелот на воведување на современ начин на агециско работење беше поставен уште пред 

150 години, кога за прв пат беше регистрирана првата светска агенција за патување 

“Thomas Cook”, чиј пример перманентно го следеше целиот свет. Всушност тоа 

претставуваше мотив за инволвирање и основање на агенции за патување насекаде во 

Европа и Светот. Почетоците на развивањето на туризмот во Р.Македонија значително се 

забележуваат во периодот на дваесеттите години, при што интересен е фактот дека 

можеби и првото групно организирано патување го направиле 120 Битолчани во 1914 

година од Битола до Валево и Белград (Р.Србија).
127

 Патувањето навидум од денешна 

перспектива можеби изгледа и малку обично и едноставно, но сепак во тоа време за 

разлика од денес ваквите организирани патувања тешко се одвиваа. Ова патување било 

организирано од страна на тогашниот градоначалник на градот Петар Лешњаревиќ кој бил 

србофил по идеологија и убедување. Неговата цел била преку овој вид на патување 

патниците да имаат можност да се запознаат со културата, традиција, убавините и 

обичаите на Р.Србија, па така бидејќи во тој период немало директна железничка линија 

Битола-Скопје-Белград, патниците се упатиле до железничката станица во Солун па од 

таму до Белград. Во Белград се задржале цели три дена а потоа се упатиле до Валево каде 

биле пречекани од тогашниот градоначалник и од адвокат кој ги застапувал и зборувал во 

нивно име. За некои од патниците овој вид на патување било шанса да ги посетат своите 

синови, пријатели и роднина, а за дел од нив тоа било туристичко патување.
128

 Пелистер и 

Хераклеја биле посетувани и привлекувале туристи дури и пред седумдесет години. 
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Иницијатива на развојот на туризмот и белегот на странски посетители се резултат на тоа 

што во 1927 година во Битола било регистрирано првото туристичко здружение “Јужни 

езера” предводена од тогашниот претседател Михајло Попов. Следен значаен момент 

било пуштањето на железничката пруга во 1936 година во правец Битола-Скопје па така 

започнале да се организираат се поголем број на ученички екскурзии. Во тој период е 

забележана масовна посетеност особено од Франсуски држављани кои доаѓале на овие 

простори со цел да го посетат местото т.н Кајмакчалан каде што се водеа големи борби во 

периодот на Првата светска војна, како и Франџуските гробишта каде почиваат француски 

војници кои беа погубени во војната. Во 1934 година започнале ископувањата во Хераклеа 

и тогаш започнал да се гради и музејот кој и ден денес е фасцинантен по бројот на 

пронајдени артефакти од праисторијата. Развојот на планинскиот туризам датира со 

идејата за изградба на планинарски дом на Големо езеро во 1939 година кој бил 

финансиски поткрепен од Василија Ставревиќ по професија планински водич и голем 

љубител на природата. Поради неможност да добијам официјални податоци во однос на 

тоа кои агенции работеа за време на СФРЈ во Битола дојдов до лични сознанија кои ги 

добив од повозрасната категорија на туристички водичи од Битола така да за време кога 

Р.Македонија била членка на Југославија биле отворени неколку туристички агенции: 

Авиотурс, Паластурист, Интермакедонија, Путник, Феротурист идр. Свои филијали во 

Битола во тој период имаа агенциите Путник и Феротурист со локација во строгиот центар 

при што нивната работа се одвиваше во периодот од 70-те до 1993 година. Градот многу 

пати се нашол под различни владенија, многу пати бил разрушуван, доградуван и наново 

граден и реставриран. Секој период е карактеристичен на свој начин по стилот на 

архитектурата, поради тоа за градот се зборува дека е најаванградната туристичка 

дестинација во Македонија. Доказ за тоа е наградата која Битола ја доби на Светскиот 

саем за туризам во Лугано во 2012 година, каде пресудно за стекнување со таа победа беа 

пристапот кој Општината го има врз развојот на туризмот во градот со цел заштита и 

промоција на природните и културни вредности. Туристичкиот пазар како комплексна 

целина опфаќа голем број на патнички агенции кои меѓусебно се разликуваат во зависност 

од развојот на туристичката побарувачка и потрошувачка, односно во зависност од 

просторот и условите во кои тие делуваат, кадровската екипираност, карактерот на 

домашниот т.е националниот пазар и др. Туристичките агенции во Битола се основани во 

периодот на деведесеттите години. Нивната почетна работа се одвиваше исклучиво врз 

поблиски релации во Грција, Србија или Бугарија, Балкански тури, училишни екскурзии и 

слично. Поголемата побарувачка на клиентите ја наметна потребата од воведување на 
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нови атрактивни дестинации во Европа, Азурна обала итн, со што обемот на работата на 

туристичките агенции значително се зголеми. Сето тоа доведе и до потреба од стручен 

кадар, логистика, покомфорни возила, како и поголема меѓусебна соработка помеѓу 

агенциите. Денес во Битола активно работат деветнаесет патнички агенции од кои 

четиринаесет од туристичките агенции се регистрирани за вршење на туристичка дејност 

со лиценца ‘А’ која подразбира организирање на патувања во земјата и странство, а само 

пет од нив се регистрирани со лиценца ‘Б’ која подразбира организирање на патувања во 

земјата, каде постои можност преку соодветен договор за соработка или договор за 

субагентура продажба на услуги кои ги нудат патничките агенции кои се регистрирани за 

вршење на туристички услуги со лиценца ‘A’.  

 

5.2 Видови на туристички агенции  

Во Битола како што наведов и претходно постојат вкупно деветнаесет агенции за 

патување, дел од нив самостојно настапуваат на туристичкиот пазар, дел соработуваат и 

меѓусебно се здружени, а други пак се јавуваат како нивни субагенти или партнер 

агенции. На следниот табеларен приказ се прикажани видовите на туристички агенции во 

градот Битола според видот на туристички агенции. 

Табела број 20 Број на туристички агенции во Битола  

Видови и поделба на туристичките агенции во 

градот Битола 

Број на агенции зависно од видот на поделбата 

Емитивни патнички агенции 17 

Рецептивни патнички агенции 6 

Комбинирани патнички агенции 17 

 Национални патнички агенции Нема 

Меѓународни патнички агенции Нема 

 Регионални патнички агенции Нема 

Локални патнички агенции Нема 

Гросистички патнички агенции Нема 

Деталистички патнички агенции Нема 

Гросистичко-деталистички патнички агенции Нема 

Патнички агенции без мрежа на деловни единици 16 

Патнички агенции со мрежа на деловни единици 3 

Приватни патнички агенции 19 

Државни патнички агенции Нема 

Независни патнички агенции 19 

Зависни патнички агенции 7 
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Извор: Проф.д-р Науме Мариноски, Билјана Николовска и Ристо Мегленов, учебник 

“Агенциско работење”, II година, издавач Министерство за образование и наука на РМ,  

 

Табеларниот приказ се базира врз основа на класификацијата на туристички агенции каде 

е даден и бројот на агенции согласно со поделбата. Според истражувањето 17 агенции се 

во класификација на емитивни и комбинирани, тоа значи дека повеќе се насочени кон 

активности и туристички понуди за иницирање на клиентите да патуват надвор од местото 

на живеење, а исто така тие агенции се определени и како комбинирани поради тоа што од 

една страна даваат придонес клиентите да се вклучат во емитивни туристички движења а 

од друга страна ги поттикнуваат туристите врз посета на туризмот во државата, односно 

организираат патувања во земјата и странство. Од вкупниот број на агенции во градот 

(19), сите од нив се определуваат како независни и во приватна сопственост, а само мал 

дел од нив односно три имаат свои филијали и во други градови низ Македонија. 

 

5.3 Содржина на програмите на патничките агенции во Битола 

  

Со оглед на разноликоста во обликот и начинот на видовите на патнички агенции кои се 

регистрирани во градот Битола, логично е и да се зборува за хетерогени, разновидни и 

бројни содржини во нивните програми кои можат да ги задоволат и најпребирливите 

клиенти. Според тоа поголемиот број од агенциите во нивните содржини вклучуваат: 

авионски билети, пакет аранжмани за зимување, пакет аранжмани за летување, 

еднодневни екскурзии и прошетки во земјата и на поблиски релации во странство, 

повеќедневни екскурзии во земјата и странство, верски екскурзии, шопинг тури во 

познати шопинг центри во земјата и странство, училишни екскурзии во земјата и 

странство, џип тури, организирани патувања за: саеми, карневали, концерти, обезбедување 

на влезници за разни манифестации и концерти, билети за автобуски превоз, патничко 

осигурување, такси услуги во земјата и странство, превоз за аеродром, хотелско 

сместување во градот, изнајмување на локален водич, пакет аранжмани со чартер летови, 

автобуски аранжмани и слично. Во склоп на содржините кои ги нудат агенциите, 

потребно е и прецизно да бидат наведени сите услуги кои се вклучени во цената, услугите 

кои не се вклучени во цената и секако бројот на ноќевања, релацијата и видот на превозно 

средство. Според тоа содржината на патувањето може да се нарече како закон по кој треба 

да се водат и патничките агенции и клиентите односно закон по кој треба да се постапува, 

така да секој оној кој ќе направи измена на планираната содржина, без разлика дали е тоа 
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патничката агенција или самиот клиент, ќе добие соодветна санкција во вид на негативен 

коментар, низок рејтинг а има и случаи кои патничките агенции и клиентите ги решаваат 

и по судски пат. При избирање на дадена содржина на патување патниците и агенциите 

потпишуваат договор кој служи како средство за доказ во случај на спор и недоразбирање. 

За сето тоа да изгледа појасно во прилог се поставени дел од најбараните туристички 

понуди односно во кратки црти се наведени нивните содржини. 

 

Табела број 21 Летни апартмански туристички понуди во Грција 

Содржини: Име на објектот на сместување 

Вила 

Маринос 

Вила Арго Вила Поседион Вила Акациа Вила Спирос Вила 

Аргири 

Категорија Апартманско 

сместување 

во 

(1/2 и 1/2+1) 

Апартманско 

сместување во 

(1/2+1 и 2/2+1) 

Апартманско 

сместување во 

(1/3, 1/4 страничен 

и 1/4 поглед на 

море) 

Апартманско 

сместување во  

(2/2 и 3/2) 

Апартманско 

сместување во 

(1/2 и 1/3) 

Апартманск

о 

сместување 

во 

(1/2,1/2+1,1/

3 и 1/4) 

Дестинација Закинтос/Лаг

анас 

Врахос Касандра/Калитеа Ситонија/Псаку

диа 

Лефкада/Агиос 

Никитас 

Тасос/Скала 

Потамиа 

Тип на 

одмор 

Одмор за 

млади 

Фамилијарен 

одмор 

Фамилијарен или 

одмор за млади 

Фамилијарен, 

економичен 

одмор 

Одмор за 

млади 

Фамилијарен 

или одмор за 

млади 

Оддалеченос

т од плажа 

150 метри 20 метри На сама плажа 150 метри 300 метри 250 метри 

Услуга Наем на соба Наем на соба Наем на соба Наем на соба Наем на соба Наем на соба 

Извор: сопствено истражување направено во некои од туристичките агенции во Битола 
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Табела број 22 Летни хотелски туристички понуди во Грција 

Содржини: Име на објектот на сместување 

Хотел Maya Bay 

3* 

Хотел Coral Blue 

Beach 3* 

Хотел Cronwell 

Platamon Resort 5* 

Хотел Village Mare 

4* 

 

Категорија Хотелско 

сместување во   

(1/2 или 1/2+1) 

Хотелско сместување 

во   

(1/2, бунгалови или 

фамилијарен апартман) 

Хотелско сместување 

во  (2+2 со страничен 

или поглед на море) 

Хотелско сместување 

во   

(2+1, 2+2 и 2+3) 

Дестинација Касандра/Калите

а 

Ситонија/Геракини Пиериа/Платамона Ситонија/Метаморфо

зи 

Тип на одмор Фамилијарен или 

одмор за млади 

Фамилијарен одмор Фамилијарен одмор Фамилијарен одмор 

погоден за со деца 

Оддалеченост од 

плажа 

5 минути од 

плажа 

Приватна песочна пажа На сама плажа 20 метри од плажа 

 

 

 

Услуга 

Ноќевање со 

појадок 

(бесплатно 

користење 

нанадворешен 

базен, игротека 

за деца, паркинг, 

интернет, фен за 

коса, клима 

уред), (со 

доплата перална) 

Полупансион-појадок и 

вечера (бесплатно 

користење еден чадор 

и две лежалки на 

плажа, интернет на 

рецепција), (со доплата 

интернет во соба, мини 

бар)  

Ултра се 

вклучено(појадок+руче

к+вечера+пијалоци за 

време на оброците,спа, 

сауна,фитнес,базен,бар,

паркинг,перална) 

Се 

вклучено(појадок+ру

чек+вечера+2базени+

мини клуб за 

деца,паркинг,интерне

т,билијард) и 

(ограничена 

количина на пијалок 

Извор: сопствено истражување направено во некои од туристичките агенции во Битола 

 

Преку табелраните прикази имаме визуелна перцепција на само дел од содржините на она 

што нудат агенциите во градот Битола, секако дека во нивните понуди се вклучени и 

други дестинации како што се Бугарија, Хрватска и Албанија, но со оглед на тоа дека 

побарувањето е сконцентрирано за лето во Грција, во трудот ги наведов токму тие 

дестинации. Мора да се наведе дека за останатите дестинации (Хватска, Бугарија или 

Албанија) апартманското сместување е во значително мал број или воопшто го нема, на 
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тие дестинации се дава хотелска понуда (Ноќевање со појадок, полупансион или се 

вклучено). 

 

Бр.3 Преглед на содржина на патување со чартер летови за лето 2018 во Шпанија 

Дестинација: Лорет Де Мар, Малграт Де Мар, Санта Сузана, Бланес 

Термини: (22.06.2018-29.06.2018), (29.06.2018-06.07.2018), (06.07.2018-13.07.2018), 

(13.07.2018-20.07.2018)..... 

Времетраење: 7 ноќевања 

Патувањето вклучува: 7 ноќевања според избраниот хотел, авио билет на релација 

Скопје-Барселона-Скопје, трансфер од аеродром до хотел и назад, багаж до 20 кг + една 

мала кабинска торба по патник, претставник во Шпанија за време на престојот на 

патниците 

Патувањето не вклучува: 60 еу аеродромски такси кои се наплаќаат при резервација во 

агенцијата, 1 еу туристичка такса која се наплаќа во хотелите во Шпанија, патничко и 

здравствено осигурување. 

Цена: цените варираат зависно од избраната услуга, хотел и сезона  

Пример: (Хотел Маринер 4* на 20 метри од плажа во Лорет Де Мар за првиот термин 

цената по лице изнесува 492 еу ноќевање со појадок и вечера или 507 еу за се вклучено во 

1/2, цената за следниот термин во истиот хотел 607 еу по лице за ноќевање со појадок и 

вечера или 635 еу за се вклучено итн... 

 

Опис: Со претходно наведеното се даде краток опис како изгледа една содржина на 

патување со чартер лет, секако дека во содржината нормативно се наведува и времето и 

број на лет на патување, телефонски број на претставникот од агенција кој е задолжен да 

направи чекирање на нивните карти на аеродром во Скопје како и сите останати општи 

услови на патување. 

 

Бр.4 Опис на содржина на понуда за Џип тура за Пелистер 

Тип на патување: Планинарска тура 

Број на лица: зависно од возило (7, 8 или 9 патници по возило) 

Времетраење: 8-9 часа 

Започнува од: на договорено место 

Патувањето вклучува: попатен планинарски водич, превоз и организација на релацијата 

Патувањето не вклучува: храна, патничко осигурување 
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Бр.5 Опис на содржина на еднодневна екскурзија до манастирскиот комплекс 

Метеори Грција 

Тип на патување: културно-историско, научно, религиозно 

Потребен број на пријавени патници: зависно од возилото (за автобус минимум 40 

патници, за комбе минимум 20 патници) 

Времетраење: 15-16 часа (зависно од метежот на граничните премини) 

Започнува од: спортска сала Битола 

Патувањето вклучува: превоз на дадената релација, туристички придружник за време на 

патувањето, посета на Големиот метеор, посета на градот Каламбака и работилница за 

икони од сребро и злато. 

Патувањето не вклучува: патничко осигурување, влезници во манастирите 

 

Бр.6 Опис на содржина на повеќедневна екскурзија низ поранешните Југословенски 

држави 

Тип на патување: повеќедневно патување, авантуристичко, носталгично, културно-

историско... 

Потребен број на пријавени патници: минимум 40 патници 

Времетраење: 5 дена (вклучувајќи го денот на поаѓање и денот на враќање во 

Р.Македонија) 

Планирани места за посета: Мокра Гора, Дрвен град, Вишеград, Сараево, Мостар, 

Дубровник, Тиват, Будва 

Број на ноќевања: 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Сараево 

Патувањето вклучува: превоз на дадените релации со високо туристички автобус, 

трансфер со траект на Бока Которска, организација и реализација на патувањето, 

туристички придружник за време на целото патување, локален водич во Сараево, 2 

ноќевања со појадок во хотел со 3* во Сараево, посети на: Мокра Гора, Дрвен град, 

Вишеград, Сараево, Врело Босне, Мостар, Дубровник, Тиват и Будва. 

Патувањето не вклучува: патничко осигурување, влезници во Дрвен град -2 еу, 

влезници во Врело Босне-1еу, влезници во други културно-историски споменици. 

 

Опис на дадената содржина: се работи за повеќедневно патување кое најчесто 

туристичките агенции го организираат за време на некои државни празници кога 
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патниците имаат на располагање повеќе слободни денови. Во ваков вид на патување 

туристичките агенции од Битола нудат можност за вклучување во патувањето и на 

патници од други градови како што се: Охрид, Ресен, Прилеп, Кавадарци, Велес и 

Куманово при што агенциите им организираат трансфер од и до нивните градови или пак 

им даваат одреден попуст доколку трошокот паѓа на сметка на корисникот на услугата. 

Претходно беа кратко наведени само дел од содржините на програмите со кои располагаат 

патничките агенции во градот Битола, поради комплексноста и обемот не е возможно 

нивна презентација во целост но со оглед на даденото доволно е јасно што се е наведено 

во една таква содржина. Битно е да се нагласи дека цените варираат и поради тоа не беа 

наведени во самите содржини, тоа е така бидејќи тие не се фиксни и подлежат на измени 

во стилот на попусти, намалување на цена за пензионери или деца и сл. Но за жал долг 

период агенциите во Битола даваат содржина на туристички понуди за патувања надвор 

од Македонија или надвор од градот. Голем недостаток е тоа што во градот нема 

инкаминг туристичка агенција, тоа наведува на факт дека имаме дефицитарна понуда и 

услуга на туристичкиот пазар. Креирање и основање на агенција од ваков вид се 

наметнува како неопходно средство за понатамошна валоризација на значителните 

обележја и културни знаменитости на градот Битола. 

 

 

5.4 Кадровска екипираност  

 

Да се биде лидер или конкурент во туристичката дејност, потребно е туристичките 

агенции да ангажираат соодветен и стручен кадар. Човековите ресурси во туристичките 

агенции претставуваат значително вреден ресурс кој што поседува мулти-дисциплинарен 

и високо-специјализиран кадар со знаења и вештини во областа на туризмот. Кадровската 

екипираност им овозможува на туристичките агенции да создаваат туристички услуги со 

супериорна вреднсот за клиентите во рамктие на туристичкиот пазар, со што значително 

би се зголемила профитабилноста на агенциите и би останале конкурентни на пазарот. 

Туристичките агенции вработуваат лица кои имаат широк спектар на познавања од 

општествените науки (право, економија, психологија, менаџмент, администрација, 

технологија, маркетинг...), со цел да овозможат дисциплиниран пристап кон клиентите. Со 

оглед на фактот дека туристичките агенции во Битола се микро-агенции, тие мора да 

користат модерна информатичка технологија и да имаат поголема поддршка едни со 
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други, бидејќи во такви агенции една позиција на работа на вработениот опфаќа повеќе 

работа.  

 

Од вкупниот број на туристички агенции 98% од нив имаат свој веб-сајт, 90% 

промовираат и продаваат услуги преку други сајтови, 90% се промовираат преку 

социјалните мрежи, радио, тв итн. Сегашното ниво на едукација на вработените во 

туристичките агенции во градот е задоволителен, но секако дека постои можност да се 

донаградуваат преку соодветни курсеви, нфо-тури, саеми, семинари и обуки поврзани од 

областа на туризмот. Истражувањата покажуваат дека економскиот и финансиски аспект 

моментално не дозволуваат за секоја услуга да има по еден вработен, па поради тоа еден 

вработен мора да биде специјализиран да даде повеќе услуги. Незначителен дел од 

агенциите имаат поделена работна обврска, при што мое лично мислење е дека сето тоа не 

е во ред но сегашните услови и побарувања го налагаат тоа. На следниот табеларен приказ 

од вкупно 58 вработени лица во туристички агенции во Битола наведени се нивните 

работните позиции и бројот на вработени по позиција. 

Табела број 23 Приказ на работни позиции и број на вработени во туристичките 

агенции во Битола 

Вид на работна позиција Вкупно вработени по позиција Пол 

Мажи Жени 

Оддел за продажба 45 вработени лицa 39 7 

Оддел за букирање/booking 45 вработени лицa 39 7 

Оддел за маркетинг 18 вработени лицa 12 8 

Оддел за авионски карти и визи 10 вработени лицa 6 4 

Оддел за автобуски превоз и  

осигурување  

8 вработени лицa 4 4 

Оддел за сметководство и правна служба / / / 

Извор: сопствени истражувања (последна проверка на информации 10 Септември 2018 

година) 

Во табелата се наведени работните позиции: оддел за продажба со 45 вработени лица 

од кои 39 жени и 7 мажи. Во однос на возраста кај вработените мора да се напомене дека 

просечната возраст е од 25-50 години за жени и од 30-55 години кај машката популација, 
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според тоа се забележува дека одделот за букирање односно резервации брои 45 

вработени лица и исто така 39 жени и 7 мажи, тоа претставува констатација на претходно 

споменатото дека еден вработен најчесто опфаќа повеќе работни зафати, во одделот за 

маркетинг се 18 вработени лица каде бројот на жени е 8 а бројот на мажи 12, во одделот за 

авионски карти се 10 вработени лица од кои 4 жени и 6 мажи со поседување на IATA, 

GALLILEO I AMADEUS сертификати, во одделот за автобуски превоз и осигурување се 

вкупно 8 вработени лица од кои 4 се жени и 4 се мажи (во овој оддел мора да се наведе 

дека туристичките претпријатија склучуваат договор со осигурителни компании па преку 

On-line пристап определено лице вработено во туристичката агенција е задолжено за 

издавање на такви услуги), и единствено одделот за сметководство и правна служба не 

бележи ниту едно вработено лице, но тоа е така бидејќи согласно законските прописи 

секое претпријатие потребно е да има склучено договор со лиценцирано книговодствено 

биро кое за определен временски рок согласно со договорот ги извршува потребните 

услуги на претпријатијата (влезни и излезни фактури, завршни сметки, плати итн). Во 

глобала жените имаат повисок степен на образование од мажите. Според истражувањата 

кои ги спроведив 63% од вработените целосно ги поседуваат потребните знаења и 

вештини во областа на туризмот ( IATA-сертификат, познавање на странски јазици, работа 

со компјутери, хотелски резервации, GALILEO, AMADEUS..), 37% од вработените 

делумно ги поседуваат потребните знаења и вештини во областа на туризмот кои ги 

стекнале преку работата и активностите во агенцијата каде што се вработени, други преку 

соодветни сопствени истражувања, некои преку редовното образование, обуки, курсеви 

итн. Заклучок од тоа е дека човековите ресурси т.е кадровската екипираност 

претставуваат примарен фактор врз сервисирањето на патувањето, односно тие создаваат 

односи кои се со среден или со висок придонес на муштерии (клиенти) и значително 

влијаат врз профитабилноста на туристичакта агенција, со што може да се заклучи дека 

човековите ресурси претставуваат конкурентска предност на туристичките агенции.
129

 

Согласно Законот за туристичка дејност: Секоја туристичка агенција која е регистрирана 

со лиценца “A” е потребно да има најмалце четири вработени лица, од кои едно лице да 

биде со висока стручна школа, како и познавање на најмалку еден од светските јазици. 

Што се однесува на туристичките агенции со лиценца “Б”, потребно е најмалце две 

вработени лица со познавање барем на еден од странските јазици. Туристичките агенции 
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во Битола кои се регистрирани со лиценца “A” имаат вработено од 4-7 вработени лица, 

доколку дел од туристичките агенции кои се регистрирани со лиценца “Б” имаат од 2-3 

вработени лица. Од вкупниот број на вработени 65 % се жени, и 35 % се мажи.
130

 

 

 

5.5 Промоција и продажба на Битола како туристичка дестинација на домашниот и 

меѓународниот туристички пазар 

 

Под поимот промоција на туристичкиот пазар се подразбира туристичко куминицирање 

кое ги претставува активностите кои се со цел да го олеснат и да го забрзаат прифатливиот 

производ или услуга од страна на клиентите, всушност промоцијата претставува размена 

на купопродажниот процес.
131

 За промоцијата и продажбата да дадат позитивни резултати, 

потребно е туристичката дестинација да ги поседува основните елементи: да биде 

атрактивна дестинација, да има подобни услови за престој и што е најбитно да биде 

пристапна дестинација. Обемот на промоцијата и продажбата зависат од големината и 

значењето на туристичката дестинација, според тоа туристичките претпријатија треба да 

работат соодветно на принципот на маркетинг и да направат сегментација на пазарот која 

има доминантно влијание врз процесот на формулирање и пронаоѓање на маркетинг 

план.
132

 Со таа цел туристичките претпријатија во пракса најчесто прават примена на 

анкети, интервјуа, прашалници итн, а кај јавноста и клиентите се одразува преку 

продажба, реклами и промоција.
133

 Како што и претходно беше наведено, во Република 

Македонија постојат неколку инкаминг агенции кои вршат промоција на нашата држава 

како и промоција и презентација на културно-историските вредности и природни убавини 

со кои изобилуваат нашите градови. За жал, но и голем недостаток е тоа што во градот 

Битола сеуште нема патничка агенција која што ги врши тие услуги, иако градот и 

околината располагаат со голем број на можности кои се сеуште неискористени и 

неактивирани од страна на агенциите, но како исклучок може да се наведат еднодневните 

и повеќедневните off road тури кои ги организираат неколку туристички агенции во 
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градот Битола со теренски возила кои се организираат со цел запознавање со недопрената 

природа, реткост и убавина со која изобилува Националниот Парк-Пелистер, како и во 

околните регионални подрачја Мариово, Кајмакчалан и Неолица. Промоцијата на ваков 

вид на туризам се прави преку интернет реклами кои ги објавуваат агенциите но и 

хотелите, преку договор со некои од инкаминг агенциите во Р.Македонија, но најдобра 

реклама е онаа која ние ја нарекуваме од уста на уста. Досегашното искуство покажува 

дека странските посетители се доста задоволни од овој несекојдневен начин на 

вклучување во туристичко движење, со оглед на тоа секоја година се зголемува бројот на 

клиенти кои се заинтересирани за ваков вид запознавање со природните реткости. 

Изминатите години најбројни се посетителите од Холандија и Франција, исто така имавме 

туристи од Германија, Шведска, Полска како и посетители од дијаспората Австралија и 

Америка. Со цел да се добијат соодветни сознанија во однос на промоцијата и продажбата 

на градот Битола како туристичка дестинација на домашниот и на меѓународниот 

туристички пазар беше потребно да се направи истражување. Спроведеното истражување 

беше во вид на интервју во неколку туристички лиценцирани агенции за инкаминг 

туризам. Според истражувањето добиените резултати од страна на туристичката агенција 

Вис-Пој од Охрид беа следните: презентација и промоција на државата и градот Битола 

преку печатени материјали и видео презентации на многубројни меѓународни саеми во 

Европа, при што се склучуваат двострани договори со туроператори од други земји во 

Европа. Најчести се гостите од Холандија, Полска, Германија, Франција и Италија кои 

претежно се задржуваат од 2-3 ноќевања и тоа најчесто во Охрид, но исто така и во 

Битола. Во нивната програма за посета на Битола планирано е поаѓање од Охрид преку 

Ресен и како прво место за посета на туристите му се нуди античкиот локалитет Хераклеа 

(мозаиците, театарот, римохристијанските базилики), потоа со патниците се упатуваат кон 

Националниот музеј и спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк (краток разглед) а по 

разгледите имаат време за ручек во традиционален македонски ресторан со планирано 

време од околу еден час. После ручекот на туристите му се прави презентација на 

најпосетуваната улица во Битола, Широк сокак каде се прави разглед на Католичката 

црква, потоа црквата Св.Димитрија, Исак и Јени џамиите, Саат кулата, безистенот, 

Старата чаршија. По разгледите на сите овие културно-историски споменици со 

патниците се упатуваат кон Охрид преку Галичица, при што попатно застануваат и во 

Етнолошки музеј во селото Подмочани. Програмата е едноднена трае околу десет часа, и 

во неа можат да се вклучат од 2-3 патници, од 4-7 патници или од 8-16 патници при што 

мора да се напомене дека цената варира од бројот на пријавени патници и вклучува 
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превоз, лиценциран придружник од агенција, ручек во ресторан и влезници во културно-

историските споменици. 

 

Инкаминг агенцијата Фибула травел нуди еден поинаков програм на патување во кој 

покрај посета на градовите низ Р.Македонија за збогатување на туристичките програми ги 

вклучуваат параглајдинг, џип турите или галопирање т.е јавање со коњ. Најпрво се 

презентара и промовира државата преку интернет портали и преку печатени материјали и 

видео презентации на меѓународните саеми во Европа и Балканот, се склучуваат 

двострани договори со туроператорите, и одделно се нудат градовите од Р.Македонија 

како туристички дестинации за посета. Нивната програма за посета на Битола е идентична 

со претходно наведената агенција, разликата е во однос на цената, односно без разлика на 

бројот на пријавени патници цената е иста и вклучува превоз, туристички лиценциран 

водич, ручек во ресторан, кафе-пауза во Ресен и влезниците во Хераклеа, Националниот 

музеј и спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк и Етнолошкиот музеј во Подмочани. 

 

DMC-инкаминг туристичка агенција се посветени и насочени да дадат добар пласман на 

понуди на патувања во Р.Македонија склучувајќи договори со тур-оператори и 

туристички агенции од целиот свет. Во досегашната работа се стекнале со партнер 

агенции од: Германија, Швајцарија, Турција, Корејските земји, а моментално се насочени 

и кон додавање на нови пазари од најмалку четири до пет држави и тоа: Белгија, Северна 

Африка, Скандинавија и Блискиот исток. Нивната програма за посета на Битола се 

изведува преку вклучување во четиридневно патување со поаѓање од Скопје, опфаќа две 

ноќевања во Охрид и едно во винарија Попова кула во Демир Капија. Што се однесува до 

посетата во Битола, се поминува транзитно со краток разглед на античкиот локалитет 

Хераклеја, Широк сокак и Старата чаршија. 

 

Заклучно со оглед на добиените информации секоја агенција има поинаков пристап за 

привлекување на туристи, нудат различен начин на планирани програми за посета на 

туристите и инкаминг агенцијата е таа која што ја превзема одговорноста за реализирање 

и водење на програмата за време на престојот на туристите. Исто така се направи и 

компарација помеѓу програмите, т.е имаме програми со целодневен излет во Битола, 

транзитни застанувања во градот или индивидуални џип тури. Туроператорите и инкаминг 

агенциите треба повеќе да обрнат внимание кон Национален парк Пелистер, при што во 

нивните програми може да се вклучи минимум едно ноќевање во хотел Молика. Според 
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досегашното искуство за најчесто посетувани места во градот Битола според 

организираните патувања се издвојуваат: античкиот локалитет Хераклеја, Широк-Сокак, 

Националниот музеј, Старата чаршија, Исак и Јени џамиите и црквата Св.Димитрија. 

Според индивидуалните побарувања од туристите домашни и странски најбарани се 

понудте со џип тури до Големо и мало езеро со Антена и Мариовскиот предел со 

Кајмакчалан. 

 

За промоцијата за развојот на туризмот во Битола големо учество зазема и Општина 

Битола односно локалната самоуправа на градот која за определен временски интервал 

спроведува одредени проекти и мерки за развој и меѓународна промоција. Изминатите 

години општина Битола финансираше повеќе изданија на туристички водичи и тоа на 

повеќе јазици, а исто така беше изработен и веб порталот http://bitolatourist.info/mk/ со 

преку 500-600 посети дневно за време на зимскиот период и преку 3000 посети за време на 

летниот перид со што градот уште повеќе се доближи до странските туристи. 
134

 Исто така 

настаните кои ги креира локалната самоуправа се објавуваат на нивната веб страна 

http://www.bitola.gov.mk преку која се прави промоција на културната понуда каде се 

опфатени сите културни настани: Битфест, Илинденски денови, Бела ноќ, Шекспир и 

Интернационалниот фестивал на браќата Манаки, Локум фест итн.
135

 Сето тоа дава 

позитивен придонес но мое мислење е дека општината треба повеќе да обрни внимание 

кон оние туристи кои доаѓаат организирано без изнајмување на туристички водич за 

градот, т.е да прави ревизија и контрола врз надлежните инспекции со цел да се заштитат 

агенциите.  

 

Благодарение на одличната географска местоположба како и близината на граничниот 

премин со Република Грција, се почести се и туристи од Р.Грција кои пред се во Битола 

доаѓаат за еднодневни шопинг тури, но има и такви кои доаѓаат за посета на 

Националниот парк Пелистер и искористување на ски центрите Копанки и Ниже Поле. 

Тоа најчесто го прават во своја организација и претежно доаѓаат од поблиските градови од 

Грција како што се Лерин, Костур и Воден. 

 

Петвековното владење на Отоманската империја и големиот број на импозантни зданија 

од тој период кои го китат градското јадро се магнет за привлекување на голем број 
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посетители од Р.Турција. Во градот Битола функционира македонско-турско здружение 

кое е формирано во 2007 година со цел меѓународна соработка, промоција и презентација 

на државата и градот Битола во Турција. Дел од активностите кои ги превзема ова 

здружение се: манифестација “Балкански културни средби”, бизнис средби на македонски 

и турски стопанственици, курсеви по турски јазик, изложба на македонски уметници во 

Р.Турција и обратно, итн.
136

 Благодарение на македонско-турското здружение, но и на 

македонскиот амбасадор во Р.Турција кој по потекло е Битолчанец се овозможува 

зајакнување на македонско-турските врски преку одржување на билатерални средби како 

и преку промоции и презентации на општините од двете држави. Во една изјава на нашиот 

амбасадор стои: постојат договорени тури за посета на Р.Македонија и братно, исто така 

се воведени и авио-линии со пониски цени, се со цел зголеменост на посетители во 

државата.
137

  

 

Со цел да добиеме одговор на оваа теза, беше спроведено интервју како метод на 

испитување со цел да се добие одговор на емпириските истражувања преку вербална 

комуникација помеѓу испитувачот и интервјуираното лице т.н испитаник. Овој 

методолошки пристап беше спроведен во период од месец Јули до месец Ноември 2017 

година, каде беа интервјуирани и домашни и странски посетители. Интервјуто се водеше 

на македонски јазик за домашни посетители и на англиски јазик за странски посетители. 

Истражувањето беше спроведено за време на викендите од Петок до Недела претежно во 

пладневните часови од 11-13 часот со оглед на тоа дека тој период од денот се забележува 

најголема фрекфенција на движење при што како локација беше одбрана Широк Сокак 

како најфрекфентна улица и место каде што е најдостапно за забележување на туристи. Во 

ова интервју случано беа опфатени испитаници и тоа најчесто од 20-50 години 

(подеднакво и за странски и за домашни посетители). Тоа укажува на факт дека градот 

Битола најчесто е посетуван од таа категорија на туристи. Покрај тоа неминовно беше да 

се води сметка околу половата структура во која соодносот помеѓу мажи и жени и кај 

домашните и кај странските посетители беше 52% жени / 48% мажи. 
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Јазик: Македонски 

Прашање: Како дојдовте до информација за туристичката понуда во градот Битола? 

Начин на добивање на информација Домашни туристи 

Преку интернет 20 

Преку ТВ реклами 13 

Преку туристички агенции 8 

Преку контакти и информации добиени од претходни посетители на 

градот 

16 

 Вкупно 57 испитани лица 

 

Преку табеларниот приказ доаѓаме до информација дека вкупниот број на испитани 

домашни туристи во Битола изнесува 57 лица, од кои 20 лица дошле до информација за 

градот преку интернет, 13 лица преку ТВ реклами, 8 лица преку туристички агенции и 16 

лица преку контакти и информации добиени од претходни посетители на градот. 

Испитаните домашни туристи беа од: Скопје, Охрид, Прилеп, Демир Хисар и Ресен. 

 

Јазик: Англиски 

Прашање: Како дојдовте до информација за туристичката понуда во градот Битола? 

Начин на добивање на информација Странски туристи 

Преку интернет 48 

Преку ТВ реклами 11 

Преку туристички агенции 20 

Преку контакти и информации добиени од претходни посетители 

на градот 

6 

 Вкупно 85 испитани лица 

 

Преку табеларниот приказ доаѓаме до информација дека вкупниот број на испитани 

странски туристи во Битола е поголем за разлика од интервјуираните домашни 

посетители, односно вкупно 85 лица интервјуирани лица, од кои 48 лица дошле до 

информација за градот преку интернет, 11 лица преку ТВ реклами, 20 лица преку 

туристички агенции и само 6 лица преку контакти и информации добиени од претходни 

посетители на градот. Испитаните странски туристи беа од: Р.Грција, Турција, Холандија, 

Италија и Германија. 
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Како што и претходно нагласив интервјуто како метод беше спроведено со цел да добиеме 

информации дали патничките агенции доволно вршат промоција на градот Битола, и 

туристите на кој начин најчесто доаѓаат до информација за градот. Со оглед на 

резултатите наведени во табелите може да се даде заклучок дека пребарувањето на 

интернет моментално е најкористен начин, па според тоа патничките агенции би било 

добро да го насочат вниманието околу поголема промоција, рекламирање и постирање на 

понуди и програми на странски и домашни веб портали, социјални мрежи и сл.  

 

 

5.6 Сегашни и потенцијални туристички пазари на Битола како туристичка 

дестинација  

 

Поаѓајки од фактот и од анализираните карактеристики на туристичкиот пазар и неговите 

основни елементи, потребно е да се спроведат конкретни анализи за специфичностите на 

туристичкиот пазар. Станува збор за содржината, обемот и неговото значење. Со цел да се 

добијат меродавни и конкретни информации во однос на моменталните туристички пазари 

на Битола како дестинација беше потребно да се утврди бројот на туристи и бројот на 

ноќевања на туристите (домашни и странски). Со цел анализата да биде комплетна, беше 

направено и испитување во однос на тоа дали градот Битола се издвојува како лидер во 

Пелагонискиот регион и во колкав обем и процент учествува во онос на туризмот. 

Пелагонискиот регион ги опфаќа општините: Демир Хисар, Ресен, Кривогаштани, 

Прилеп, Могила, Крушево, Долнени, Новаци и Битола, негови главни карактеристики се 

чистите животни средини, богатото културно наследство, активните села итн.
138

 Во 

Пелагонискиот регион најпосетувани туристички дестинации се градовите Битола, Ресен, 

Прилеп и Крушево, како и Националниот парк Пелистер, Преспанското езеро, Хераклеја, 

Големото и мало езеро на Пелистер, автентичните градби на градовите особено на градот 

Битола, тврдината на Марковите кули итн.
139

 На следните табели ќе бидат претставени 

бројот на туристи и бројот на ноќевања на туристите за период од пет години (2013-2017) 

во Пелагонискиот регион, а исто така и во градот Битола. Сите добиени податоци се 

превземени од Државен завод за статистика и се официјални. 
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139
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Табела број 24 Вкупен број на домашни и странски туристи од 2013-2017 година во 

Пелагонискиот регион 

 

Пелагониски 

регион 

Вкупен број на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 49.635 44.533 37.259 37.012 38.074 

Странски туристи 20.677 20.994 24.760 24.343 25.475 

Вкупно домашни туристи: 206.513 

Вкупно странски туристи: 116.249 

Вкупно: 322.762 

 

 

Графикон број 6 Вкупен број на домашни и странски туристи од 2013-2017 година во 

Пелагонискиот регион 

 

Извор: http://makstat.gov.mk 
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Табела број 25 Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи од 2013-

2017 година во Пелагонискиот регион 

 

Пелагониски 

регион 

Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 100.537 98.784 104.922 90.028 93.314 

Странски туристи 62.215 55.811 52.844 51.125 68.437 

Вкупно домашни туристи: 487.585 

Вкупно странски туристи: 290.432 

Вкупно: 778.017 

 

Графикон број 7 Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи од 2013-

2017 година во Пелагонискиот регион 

 

 

Извор: http://makstat.gov.mk 
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Табела број 26 Вкупен број на домашни и странски туристи во период од 2013-2017 

година во Пелагонискиот регион                              

 

Град / Битола 

Вкупен број на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 12.929 12.397 11.129 11.952 10.506 

Странски туристи 14.316 13.659 14.383 15.289 16.552 

Вкупно домашни туристи: 59.453 

Вкупно странски туристи: 74.199 

Вкупно: 133.652 

 

Графикон број 8 Вкупен број на домашни и странски туристи во период од 2013-2017 

година во Пелагонискиот регион 

                                                            

    Извор: http://makstat.gov.mk 
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Табела број 27 Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи во период 

од 2013-2017 година во Пелагонискиот регион 

 

Град / Битола 

Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи по години 

2013 2014 2015 2016 2017 

Домашни туристи 32.104 26.889 21.178 19.305 17.133 

Странски туристи 29.519 31.559 30.196 34.026 44.344 

Вкупно домашни туристи: 116.609 

Вкупно странски туристи: 169.644 

Вкупно: 286.253 

 

Графикон број 9 Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи во период 

од 2013-2017 година во Пелагонискиот регион 

 

Извор: http://makstat.gov.mk 

 

Според табеларните прикази доаѓаме до информација дека вкупниот број на туристи во 

Пелагонискиот регион изнесува 322.762 од кои 133.652 се во градот Битола, каде 

настанува разлика од 189.110 посетители разгрането во останатите општини на овој 

регион. Тоа значи дека Битола бележи поголем процент од вкупниот број на посетители. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

б
р

о
ј н

а 
ту

р
и

ст
и

 

години 2013,2014,2015,2016,2017 

Вкупен број на ноќевања на домашни и странски туристи во 

Битола 

Град / Битола 

Домашни туристи 

Странски туристи 

http://makstat.gov.mk/


 

123 

Во однос на ноќевањата вкупниот број на туристи во Пелагонискиот регион изнесува 

778.017 од кои 286.253 ноќевале во градот Битола, каде настанува разлика од 491.764. Во 

однос на ноќевањата се забележува дека во градот ноќевале 1/3 од посетителите. Според 

земјата на припадност, во Пелагонискиот регион вкупниот број на домашни посетители 

изнесува 206.513 од кои 59.453 го посетиле градот Битола, каде настанува разлика од 

147.060. Вкупниот број на  странски посетители изнесува 116.249 од кои 74.199 го 

посетиле градот Битола, каде настанува разлика од 42.050. Според тоа заклучуваме дека 

Битола доминира по број на странски посетители. Според земјата на припадност во однос 

на ноќевањата на туристите, бројот на домашни изнесува 487.585 од кои 116.609 ноќевања 

биле во градот Битола, каде настанува разлика од 370.976 ноќевања. Бројот на ноќевања 

на странските посетители во Пелагонискиот регион изнесува 290.432 од кои 169.644 

ноќевања на странски посетители биле во градот Битола, каде настанува разлика од 

120.788 ноќевања. Исто така и по бројот на ноќевања градот Битола доминира во 

Пелагонискиот регион. 

 

Покрај сето наведено, мораме да напоменеме дека во глава 4.1 беше направен табеларен 

приказ каде детално беа наведени бројот на туристи по земја на припадност, каде се 

забележува дека во градот Битола како туристичка дестинација на туристичкиот пазар 

доминираат посетители од Грција, Турција, Албанија, Србија и Австралија. Во иднина 

потребно е да се обрни повеќе внимание и кон привлекување на туристи и од останатите 

европски земји но секако за сето тоа е потребно да се даде и подобра туристичка понуда 

од страна на туристичките агенции во градот Битола. 

 

 

 

5.7 Резултати од емпириското истражување за утврдување на  улогата на 

патничките агенции во  развојот на туризмот во Битола  

 

Поради комплексноста за утврдување на улогата на патничките агенции во развојот на 

туризмот во Битола беше потребно да се спроведат определени истражувања кои се 

поврзани со начинот на пропаганда, мотивите и ставовите на странските и на домашните 

посетители, соработката на градот со други градови и држави, истражувања поврзани со 

цената на туристичките услуги во градот и сл. Вниманието врз ова истражување беше 

насочено врз сегашните но и врз идните туристи, односно какви мерки ќе бидат потребни 



 

124 

да се превземат во доменот на политиката кои ја спроведуваат претпријатијата и сите 

актери вклучени во туристичкото стопанство. Заради тие потреби од добивање на 

дискриптивни информации беше неминовно да се употребат методолошки начини на 

испитување. Во овој случај беше применето интервју составено од девет прашања (лице 

во лице со испитаникот) преку понудени алтернативни одговори, која беше спроведена во 

период од месец Јули до месец Ноември 2017 година претежно во пладневните и 

попладневните часови за време на викендите во некои од сместувачките капацитети во 

градот и околината но исто така и на Широк Сокак. Интервјуто воопшто не беше тешко да 

се спроведи, бидејќи наидов на доста љубезни и културни испитувачи кои претежно беа 

странски државјани од 25-50 години, беа интервјуирани и испитаници од дијаспората но 

во значително помал број како и домашни посетители од други градови на Македонија. 

Интервјуто беше водено на англиски или на македонски јазик, зависно од земјата на 

припадност на интерјуираното лице и одзеде околу 5-10 минути. 

 

1. Од каде доаѓате? (ве молиме наведете од која држава) 

 

2. На која возраст сте?  

а) до 14 години      б) 14-25        в) 25-35        г) 35-45        д) 45-55        ѓ) над 55 години 

 

3. Кои се вашите мотиви за престој во Битола? 

а) поради работа             

б) поради одмор и рекреација            

в) поради здравствени причини 

Г) поради образование             

д) за посета на културно-историски манифестации 

ѓ) спортски манифестации 

 

4.  На кој начин се организиравте за патувањето? 

а) индивидуално 

б) индивидуално но во аранжман на агенција 

в) организирано со група преку агенција 

г) организирано во невладини организации, преку здруженија исл. 

 

5. Со какво сообраќајно средство пристигнавте во Битола? 
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а) со автобус  

б) со автомобил 

в) со мотоцикл 

г) со воз 

д) со авион на редовен лет 

ѓ) со авион на чартер лет 

 

6. Кој е бројот на ваши поранешни престои во Битола? 

а) за прв пат сум во Битола 

б) втор пат 

в) трет пат 

г) неколку пати 

 

7. Со кого престојувате? 

а) самостојно 

б) со партнер 

в) во друштво 

г) со членови од семејството 

 

8. Во каков сместувачки капацитет престојувате во Битола? 

а) во сопствен дом 

б) кај роднини и пријатели 

в) во мотел 

г) апартман 

д) планинарски дома 

ѓ) хотел 

 

9. Дали за време на вашиот престој користевте услуга од туристичките агенции во 

градот Битола? 

а) Да користевме 

б) Не користевме 
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Во однос на структурата на посетителите беа интервјуирани: 

100 домашни посетители од кои 72 мажи и 28 жени 

156 странски посетители од кои 70 мажи и 86 жени 

40 испитаници од дијаспората од кои 28 мажи и 12 жени 

 

Во однос на старосната структура беа интервјуирани: 

Од домашните посетители: мажи од 19-40 години, жени од 30-40 години и помлади лица 

на возраст од 9-15 години 

Од странските посетители: мажи од 30-55 години, жени од 30-50 години 

Од испитаниците од дијаспората: мажи од 40-60 години, жени од 40-60 години 

 

Забележуваме дека најголем е бројот на интервјуирани странски посетители. Во однос на 

првопоставеното прашање од каде доаѓаат, најголем број на интервјуирани лица беа од 

Турција и Грција, но исто така и од Германија и Холандија. Од домашните посетители 

поголем број на интервјуирани лица беа од Скопје, Охрид, Кичево, Прилеп и Демир 

Хисар, а од испитаниците од дијаспората претежно беа интервјуирани од Австралија и 

помал број од САД и Канада. Што се однесува до мотивите на домашните посетители 55% 

од нив се изјасниле заради работа, 10% поради образование, 2% поради спортски 

манифестации, 10% заради екскурзии и посета на културно-историски манифестации, 15% 

заради одмор и рекреација и 8% заради определени здравствени причини. Мотивите на 

странските посетители  биле 1% заради работа, 0% поради образование, 0% поради 

спортски манифестации, 85% заради екскурзии и посета на културно-историски 

манифестации, 11% заради одмор и рекреација и 3% заради определени здравствени 

причини. Мотивите за посета на градот Битола на испитаниците од дијаспората биле 20% 

заради работа, 0% поради образование, 0% поради спортски манифестации, 10% заради 

екскурзии и посета на културно-историски манифестации, 75% заради одмор и рекреација 

и 5% заради определени здравствени причини. Во однос на добивањето информација за 

градот Битола домашните посетители се изјаснија преку туристички агенции (тука спаѓаат 

ученичките екскурзии и интервјуирани лица од помладата популација) и преку 

информации добиени од претходни посетители. Испитаниците од дијаспората најчесто 

доаѓаат поради носталгичност и тоа најчесто заради фамилијарни средби, така да не добив 

одговори во однос на поставеното прашање. Странските посетители 75% преку 
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туроператори, 5% преку презентации на туристички саеми и 20% преку туристички 

агенции. Организирањето за патувањето во Битола од домашните посетители 80% дошле 

индивидуално, 10% организирано во група преку туристичка агенција и 10% организирано 

преку здруженија и невладини организации. Од странските посетители 60% дошле во 

Битола организирано со група преку агенција, 5% дошле индивидуално, 30% дошле 

индивидуално но во аранжман преку агенција и 5% дошле организирано преку некои 

невладини организации и здруженија. Испитаниците од дијаспората организирањето за 

патување во Битола го направиле индивидуално. Домашните посетители во однос на 

прашањето поврзано со сообраќајното средство за пристигнување во Битола 2% од нив 

дошле со воз, 65% дошле со автобус, 33% со автомобил. Од странските посетители 55% 

дошле со авион на редовен лет, 5% со авион на чартер лет, 30% со автобус и 10% со 

автомобил. Нашинците од дијаспората доаѓаат со авион на редовна линија. Седмото 

прашање беше поврзано со бројот на поранешни престои во градот Битола и беше 

поставено со цел да се воочи дали посетителите се задоволни од престојот во градот и 

дали се со желба за повторна посета, ова прашање беше исклучително важно за добивање 

информации од странските посетители, според тоа 60% од нив се изјасниле дека доаѓаат 

повеќе пати, 25% за прв пат и 15% по втор пат. Од домашните посетители и од нашинците 

од дијаспората сите интервјуирани лица дадоа ист одговор т.е дека доаѓаат по неколку 

пати во градот Битола. На прашањето со кого го остварувате вашиот престој 80% од 

странските посетители се изјаснија со партнер, 7% самостојно и 3% со членови од 

семејството. Од домашните посетители 40% во друштво, 10% самостојно, 30% со членови 

од семејството и 20% со партнер. Нашинците од дијаспората 15% дошле со партнер и 85% 

со членови од семејството. Категоријата на сместувачкиот објект на посетителите во 

Битола беше предпоследно прашање на кое 55% од домашните посетители се изјасниле 

престој во сопствен дом, 10% кај роднини и пријатели и 35% во хотел. Од странските 

посетители 80% имале престој во хотел и 20% во апартман. Нашинците од дијаспората 

својот престој го оствариле 45% во сопствен дом, 35% во хотел и 20% во апартмани. 

Последното прашање беше од исклучителна важност и се однесуваше на тоа дали 

посетителите во градот Битола ги користат услугите на туристичките агенции, кои услуги 

ги користат и колку се задоволни од истите и од начинот на работа на вработените во 

агенциите. Од интервјуираните домашни посетители дел од нив беа дојдени организирано 

во група преку друга туристичка агенција од други градови во Р.Македонија па поради тоа 

не им биле потребни дополнителни услуги, но од оние кои остваруваат престој во градот 

најчесто бараат туристички понуди за прошетка до Пелистер и Мариово. Беше направено 
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и  дополнително истражување во неколку од туристичките агенции каде го поставив 

истото прашање, според тоа добив одговори дека во пракса многу ретко речиси се 

незначителни побарувањата на домашните посетители во агенциите, ретко се бараат 

изнајмување на возило (автобус или комбе) од страна на некои здруженија кои сакаат да 

го посетат националниот парк Пелистер и сл. Од странските посетители 90% се изјасниа 

дека ги користат туристичките услуги од туристичките агенции во градот Битола кои се 

однесуваат на информации поврзани со достапноста до одредени знаменитости во градот, 

џип тури до Националниот парк Пелистер и џип тури до Мариово. Нашинците од 

дијаспората користат најголем број на услуги од туристичките агенции во Битола за време 

на нивниот престој како што се летување во странство, off road-џип тури на Пелистер и 

Мариово, изнајмување на возило, печатење на авионски карти, хотелски резервации и 

патничко осигурување. Речиси 95% од интервјуираните лица од дијаспората дадоа 

одговор дека ги користат сите претходно наведени туристички услуги. Што се однесува до 

начинот на работа на вработените и квалитетот на услугите што ги даваат туристичките 

услуги одговорите беа позитивни, како на пример: 

 

Интервјуирано женско лице од Холандија на возраст од 45 години-месец Август 

(наидовме на многу љубезни и културни агенти кои ни ги дадоа потребните информации 

кога сакавме да го посетиме археолошкиот локалитет  Хераклеја). 

 

Интервјуирано машко лице од Германија на возраст од 38 години-месец Септември 

(преку една туристичка агенција ги користевме организираните џип тури до Големо езеро 

и Антена, беше неверојатно добро, шоферот беше многу љубезен и имаше големо 

познавање на теренот). 

 

Интервјуирано женско лице од Астралија на возраст од 53 години-месец Јули (со 

туристичка агенција имавме резервирано патување во Будва и Острог, прекрасно си 

поминавме, водичот беше одличен, беше со нас за време на целото патување и ни даде 

доста интересни податоци во текот на патувањето, исто така и вработените во агенцијата 

беа доста љубезни па преку нив закажавме и летовање во Грција-Халкидики) 

Спроведеното истражуање беше со цел да се добие еден заклучок во однос на тоа колку се 

користени патничките агенции во градот, кои услуги се користени од страна на 

посетителите, на кој начин посетителите се организираат за посета во Битола и кои се 
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нивните мотиви и цели за да го посетат градот, како и каде го вршат нивниот престој. 

Интервјуто беше спроведено врз различни категории на посетители во однос на половата 

и старосната структура структура, и во однос на земјата на припадност. Според добиените 

резултати од домашните посетители поголемиот број дошле заради работа, за разлика од 

нив странските посетители дошле заради посета на културно-историски манифестации а 

пак посетителите од дијаспората заради одмор и рекреација, и тоа на прилично возраст од 

20-50 години. Тоа значи дека Битола е интересна дестинација за посета за речиси секоја 

категорија на возраст на посетители, тоа се согледува преку богатата туристичка програма 

и манифестации кои се одржуваат во градот на повеќе јазици. Сместувањето на 

посетителите во градот претежно се остварува во хотелски комплекси и тоа најчесто во 

централното градско подрачје особено оние туристи кои доаѓаат организирано преку 

други агенции или туроператори. Најзначајно понудено беше деветтото прашање кое што 

се однесува на тоа дали посетителите ги користат туристичките услуги кои што ги нудат 

туристичките агенции во градот Битола. На тоа поставено прашање одговорите од 

домашните посетители беа јасни, тие доаѓаат организирано на саеми, семинари, преку 

училишни програми па поради тоа не биле во можност да користат дополнителни 

туристички услуги, но има и такви од кои има побарување за изнајмување на возило за 

прошетка до Националниот парк Пелистер или до Мариовскиот предел. Најчесто 

користени се услугите од странските и од посетителите од дијаспората кои својата 

доверба ја даваат на туристички агенции со цел задоволување на нивните потреби и 

барања, и исто така наидов на позитивни коментари. Со оглед на тоа туристичките 

агенции во градот нудат разновнидни програми дури и за најпребирливите побаруања, 

кадарот во агенциите како битен елемент добро и професионално ја врши својата работа а 

тоа е доста битно за оние кои често ја посетуваат Битола. Како забелешка може да се кажи 

дека речиси сите агенции нудат исти програми и се водат по исти ценовници, тоа од една 

страна е позитивен став кој што адитира на солидарност, но од друга страна може да се 

кажи  и дека е негативно тоа што посетителите често бараат повеќе понудени алтернативи 

за посета на одредено место, и дека не секогаш цената е најбитната алатка за избор на 

дестинацијата. 
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ЗАКЛУЧОК 

Битола како град со традиција, богата култура и историја заслужува да му се посвети 

внимание во поглед на нејзините вредности кои понатаму преку соодветни стратегии 

можат да придонесат кон развој и ревитализација на туризмот во градот. Градот oпфаќа 

повеќе целини со поголема и помала хомогеност на елементите кои содржат туристички 

вредности, со што го потврдува  континуитетот и идентитетот на населението во градот. 

Лоциран е во југозападниот дел на Р.Македонија и претставува еден од постарите градови 

на Балканот и Европа. Уште во римско време односно периодот на средината од IV век, на 

подрачјето на денешна Општина Битола бил изграден античкиот град Линкестис. Самото 

тоа покажува дека уште од тој период ова место започнало да се гради и развива во еден 

угледен и туристички центар на богатата елита. Битола низ историјата па се до денес со 

еден збор претставува приказна сама по себе особено во однос на културата и начинот на 

живеење, периодот на османлиското владеење, периодот на отворањето на конзуларни 

претставништва, обичаи, традиција, адети, археолошки локалитети како и културни и 

историски знаменитости кои се значаен сегмент за туризам на градот. Ваквите вредности 

со кои располага имаат значаен потенцијал за негово промовирање не само во национални 

но и во меѓународни рамки.  

Магистерскиот труд се однесува на улогата на патничките агенции врз развојот на 

туризмот во градот Битола. Со цел подетално, односно концизно запознавање, во трудот 

беа опфатени сите суштински елементи кои се од посебно значење за развојот на туризмот 

на определено подрачје. Со оглед на тоа најпрво се запознавме со улогата на патничките 

агенции, што значи дека модерното време во кое ние опстојуваме, глобализацијата, 

урбанизацијата и низа други компоненти ја наметнуваат потребата од туристичко 

движење и комуницирање на друго поразлично место од нашете секојдневие за определен 

временски период. Големиот замор и стресот на работното место ги доведува луѓето во 

положба и ситуација да сами не бидат во можност да организираат и планираат 

туристички аранжман во своја рака, односно токму тука се согледува комплексноста и 

сложеноста на патничките агенции. Всушност тие претставуваат посредници кои во 

целост ја олеснуваат грижата на патниците во врска со пребарувањето на смештај и 

превозно средство.  
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Кон развојот на туризмот природните и антропогените вредности се основни и појдовни 

точки за понатамошни имплементации во планираните туристички програми, тука пред се 

се мисли на: геоморфолошки, климатолошки, хидрографски, биогеографски, културно-

историски, етнографски и манифестациските туристички вредности. Со оглед на фактот 

дека во градот постојано се случуваат и се одржуваат определени манифестации, за 

забележувањето на посетеноста од страна на домашни и странски туристи беше спроведен 

статистички преглед. Во содржината на овој магистерскиот труд беа воведени вовед и пет 

делови преку кои се согледува значењето, потребата на постоење патнички агенции и 

нивното влијание врз развојот на туризмот во градот Битола. Истражувањата се базираа 

врз теоретски сознанија, статистички податоци и официјални пишани документи и 

стратегии. Според наведените податоци низ трудот се добива заклучок дека во изминатите 

пет години (2013-2017) се забележуваат определени разлики во однос на посетеноста на 

градот Битола од домашни и странски туристи, како и во однос на ноќевањата на 

домашните и на странските посетители. Односно според податоци добиени од Општина 

Битола во градот се регистрирани 16 хотели+30 објекти со по 20 легла. Големиот број на 

сместувачки капацитети се должи пред сè на зголемениот број на посетители и туристи во 

градот кои доаѓаат и од земјата и од странство, големиот број на меѓународни натпревари, 

меѓународни манифестации и сл. кои се мотиви за инвестирање на апартмани или хотели 

во центарот на градот и во подпелистерските села Трново, Дихово, Ниже Поле.  

Во Република Македонија постојат неколку инкаминг агенции кои вршат промоција на 

нашата држава како и промоција и презентација на културно-историските вредности и 

природни убавини со кои изобилуваат нашите градови. За жал, но и голем недостаток е 

тоа што во градот Битола сеуште нема патничка агенција која што ги врши тие услуги, 

иако градот и околината располагаат со голем број на можности кои се сеуште 

неискористени и неактивирани од страна на агенциите.  

Патничките агенции во Битола во иднина треба да заземат поголемо учество на 

меѓународните туристички пазари, да ги следат современите туристички трендови. Во 

овој контекст особено е важно да се потенцира потребата од нивна ориентација во 

креирање туристички аранжмани кои ќе вклучат услуги и содржини што че се засноваат 

на промовирање на природните и културните туристички вредности на Битола, и 

нејзиното окружување. Ова значи дека нивната улога на продажба и промоцијата на 

културни и природните туристички врдности треба да се поизразени. На овој начин ќе 
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дојде до израз и промотивната функција на агенциите која е од суштинско значење за 

претставување на Битола на туристичкиот пазар како туристичка дестинација.  

Според податоците до кои се дојде во  трудот се заклучува дека вкупниот број на туристи 

во Пелагонискиот регион изнесува 322.762 од кои 133.652 се во градот Битола, каде 

настанува разлика од 189.110 посетители разгрането во останатите општини на овој 

регион. Тоа значи дека Битола со ваквото учество во вкупниот број на посетители 

претставува доминантна туристичка дестинација. Во структурата на странските 

посетители  доминираат од Грција, Турција, Албанија, Србија и Австралија, меѓутоа во 

иднина потребно е да се обрни повеќе внимание и кон привлекување на туристи и од 

останатите европски земји поради хетерогеноста на туристичките потреби и заситеноста 

од веќе посетените атрактивни туристички дестнации. За сето тоа е потребно да се даде и 

подобра туристичка понуда од страна на туристичките агенции во градот и патничките 

агенции да се насочат кон креирање, откривање и активирање на нови и поразлични од 

досегашните туристички простори и дестинации. 
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