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1. Вовед 

Овој план за развој на туристичката дестинација е создаден во консултација и со придонес 

од заинтересираните субјекти од областа на Река, Маврово и околината. Планот за развој 

на дестинацијата е изготвен со цел да се опфатат клучните активности во спроведувањето 

кои ќе ја зголемат конкурентноста и со кои ќе се подобри искуството на посетителот.  

 

 

 

1.1 Опис на дестинацијата 

'Дестинацијата' не е дефинирана со административни граници, туку преку клучните 

елементи кои ја сочинуваат дестинацијата од аспект на посетителот. Според тоа, оваа 

дестинација вклучува природни, 

културни и вештачки атракции, објекти, 

услуги и ресурси кои го сочинуваат овој 

центар на туристичка дејност, 

позициониран околу централната 

атракција на планините Бистра и Кораб и 

на Маврово1. Оваа дестинација вклучува 

атракции и туристички добра во 

следниве туристички подрачја: регионот 

Река, Планината Бистра и околината, 

Планината Кораб и околните подрачја, и 

Маврово со околината. Овие атракции се 

заедно поврзани во една дестинација 

бидејќи се во рамките на гравитационото 

подрачје (еднодневна екскурзија) од Маврово, и тие нудат атракции кои се комплементарни 

и добро прилагодени за пазарните сегменти кои се приоритет за овој регион. 

  

                                                 
1 Дел 2 од Том 1 дава натамошни детали за тоа како се идентификувани и избрани дестинациите 

Дефиниција: Дестинација 
"Туристичка дестинација е физичкиот простор во кој еден посетител поминува најмалку 
едно деноноќие. Опфаќа туристички производи како што се сервиси за поддршка и 
атракции, и туристички ресурси за патување и враќање во еден ден. Има граници со кои 
се дефинира управувањето, како и слика и перцепција со кои се дефинира неговата пазарна 
конкурентност.”  

- СТООН (Светска туристичка организација при Обединетите нации) 

 



2. Визија,ЕПП и стратешки цели2: 

2.1.  Визија 

Следново е графичка претстава на зачестеноста на поими кои ги користат чинителите за 

да го опишат туризмот во дестинацијата во 2030 година3.  Ова може да се протолкува како 

Може да се толкува и како амбициозен единствен продажен предлог (ЕПП). 

Овие зборови се аспирации и ја одразуваат амбицијата на чинителите да развиваат и 

надградуваат силна кооперативна дестинација со инфраструктура, авантури, зимски 

спортови и угостителство. 

Според тоа, подготвена е следнава визија за дестинацијата: 

Визија:  Во 2030 година, Река ќе биде позната кај посетителите кои се љубители на 

природата и културата од Македонија, Балканот и пошироко, поради своите целогодишни 

разнообразни и интензивни искуства поврзани со природата и наследството, кои го 

покажуваат изобилието на локалната флора и фауна, во комбинација со автентична 

кулинарска понуда заснована на старите земјоделски традиции и исклучителен број на 

природно здрави билки кои растат во ова подрачје. 

 

Стратешки цели  

                                                 
2 Податоците кои се користат во овој дел се собрани на работилницата за управување со дестинациите одржана на 17 
јануари 2018 во Маврово. 
3 Податоците кои се користат во овој дел се собрани на работилницата за управување со дестинациите одржана на 12 

јануари 2018 во Велес 



Чинителите ги утврдија следниве цели за дестинацијата: 

1) Подобрени и проширени објекти и инфраструктура за жителите 

2) Повеќе можности за МСП 

3) Подобро зачувување на екосистемите и подобро управување со природните 

ресурси 

4) Зачувување на локалните традиции и културата вклучувајќи ги тука занаетите и 

објектите на културното наследството 

5) Зголемена свесност за важноста на заштитата на животната средина 

Конкретните цели кои се однесуваат на конкретната дестинација треба да се формулираат 

за да се обезбеди постигнување на општите цели.  Ова треба да го направат чинителите во 

дестинацијата, заедно со временска динамика и акционен план. 

 

3. Преглед на дестинацијата и карактеристики на понудата 

Понуда на туристички добра на дестинацијата 

Маврово е еден од најпознатите региони за скијање во Македонија. Инфраструктурата на 

ски-центар и таа за скијање, меѓутоа, е застарена и со пониски снежни врнежи во 

изминатите неколку години и силна конкуренција во регионот, атрактивноста како 

дестинација за зимски спортови и  е намалена. 

Додека потенцијалот за традиционалните зимски активности во областа е во опаѓање, 

подрачјето на Маврово ужива растечката популарност како дестинација на отворено во 

текот на топлите сезони. Успешна операција на јавање коњи привлекува и домашни и 

странски туристи кон подрачјето. Можности за пешачење, велосипедизам и други 

активности во природа привлекуваат сé поголем број на домашни и меѓународни активни 

туристи во Маврово и Националниот парк Маврово, кој е најголемиот национален парк во 

земјата. 

Само на 20 км на Маврово е Регионот на планината Бистра, која вклучува грозд на 

атрактивни високо-планински села: Лазарополе, Јанче и што е најважно, познатиот 

Галичник, кој е дом на традиционалната свадба Галичник. Јанче е дом на една од најдобрите 

примери на операции на руралниот туризам во земјата. 

Овој регион исто така ја вклучува Планината Кораб, која се наоѓа на границата со Албанија. 

Ова е област каде што мега патеката Виа Динарика влегува во Македонија. Регионот на 

Кораб, исто така, се идентификува како таков што имаат многу поволни услови за слободно 

скијање иако се уште не постојат такви операции. 

Важно е да се напомене дека во голем број интервјуа локалните засегнати страни во 

индустријата изјавија дека ова е една од ретките дестинации во земјата која има добра за 

водење туризам преку целата година, особено во сегментот на активности на отворено.  

Регионот на националниот парк на Река и Маврово нуди богати добра кои се темелат на 

разновидна и добро сочувана природа во комбинација со материјалното и нематеријалното 

културно наследство. Портфолиото на атракции во овој регион е забележано и анализирано 



во детали и во претходните извештаи, кои овој план нема да ги повтори4. Следниве групи 

на атракции во областа се означени едноставно за да се даде скица на профилот на понудата 

на дестинацијата, особено во контекст на приоритетни сегменти разгледани подолу во овој 

документ:  

• Националниот парк Маврово и активности на отворено 

• Манастири: Св. Јован Бигорски, Рајчица, Лешочки Манастири 

• Села во Регионот на планината Бистра: Јанче, Лазарополе, Галичник 

• Кораб (преку Динарица) 

 

Регионот има релативно скромно портфолио за сместување со неколку големи објекти 

концентрирани околу Маврово и голем број помали ноќевалишта со појадок и пансиони. 

Приватно сместување и рентирање се исто така на располагање, вклучително и преку 

Airbnb.  

 

Табела 1: Онлајн портфолио на сместување во Река и Маврово* 

Хотели 11 

Пансиони 2 

Пансиони 1 

Ноќевалишта со појадок 1 

Хостели  2 

Апартмани 2 

Одморалишта 2 

Белешка: *врз основа на податоци од Booking.com 

Близината на Скопје е една од главните можности за вкрстени врски на дестинации. Со 

оглед на сличностите во понудата постојат природни врски помеѓу Реканскиот крај и 

дестинацијата Маврово и Шар Планина и Тетово. Ова е пограничен регион, па така постојат 

можности за прекугранична понуди кои се примамливи до претставниците на целните 

сегменти, особено оние кои се во посета од оддалечени дестинации. Патеката Виа Динарика 

е извонредна прилика за позиционирање на регионот како дестинација во најмала рака од 

регионално значење.  

 

Развоен тек на моментална понуда и прилики 

Портфолиото на постојните атракции и неразвиени добра, како и постојните услуги на 

дестинацијата нудат силна мешавина на понуди кои одговараат на спецификите на 

побарувачката од приоритетни сегменти разгледувани подолу во овој план. Во прилог на 

тоа, постојат некои скорешни случувања и карактеристики на дестинацијата кои 

претставуваат особени прилики за подобрување на понуди за приоритетни сегменти на 

дестинацијата:  

                                                 
4За листа на стратешки документи и извештаи разгледувани како дел од работата на плановите за развој, 

види Том 1 на овој документ. 



• Близината до Скопје и врска до главниот пат помеѓу Скопје и Охрид обезбедува 

лесен пристап и можност за поврзување на локалните атракции на правци за 

туристите кои ги посетуваат двата главни туристички центри во земјата. Нејзината 

локација ја прави погодна дестинацијата за кратка посета дури и за туристите кои не 

се упатиле таму. 

• Постоењето на живи села во областите во целиот регион нуди можности за развој 

на рурални, традиционални и кулинарски понуди од висока вредност. Ова е дом на 

познатото село Галичник, кое нуди едно од најатрактивните искуства во  

Македонија. Успехот на руралниот развој во другите делови на земјата е показател 

за потенцијалот во оваа насока.  

• Природата на Планината е одлично и недоволно искористено добро. Природата и 

пределите на Кораб нудат многу можности за активности на отворено, кои во 

моментов се неразвиени. 

 

4. Трендови на пристигнување и побарувачка 

Регионот Река и Маврово е едно од туристичките подрачја помалку активни во смисла на 

обемот. Според официјалните податоци за пристигнување во 2015 година привлече 

помалку од 4% од сите пристигнувања и 3% од сите ноќевања. За споредба, обемот на 

туристичкиот проток е околу половина на тој на Пелагонија.  

Слика 1: Пристигнувања во Полог, Охрид и Република Македонија 

 

Извор: Државен завод за статистика 
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Слика2: Ноќевања во Полог, Охрид и Македонија 

 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Регионот има атракции и добра што ветуваат, но тие не се добро интегрирани во 

постоечката туристичка понуда и се повеќе неповрзани, на тој начин привлекувајќи 

различни видови туристи на индивидуални локации и за пократок временски период. 

Традиционалните села на Планината Бистра привлекуваат регионални туристи на краток 

престој, како и организирани и самостојни активни туристи за на отворено. Селото 

Галичник, а особено Галичката свадба, е една од првите работи кои треба да се видат и 

искусат во Македонија. Многу од посетителите во Регионот на планината Бистра се вклучат 

во пешачење по подрачјето и го истражуваат сочуваниот локален рурален начин на живот. 

Маврово привлекува слични мешавина од меѓународни, регионални и домашни туристи на 

кратки паузи кои би можеле да комбинираат одмор и храна со некои активности на 

отворено, како на пример пешачење, велосипедизам и јавање. Областа привлекува 

самостојни и организирани активни туристи, а врз основа на спорадични докази се повеќе 

му се зголемува популарноста како место за искуства на отворено.  

Табела 2: Број на ноќевања и пристигнувања на туристи во Маврово, 2010 и 2015 

 

Број на ноќевања 

Број на пристигнувања Просечна 

должина 

престој 

  
2010 

 

2015 

% 

промена 2010 

 

2015 % промена 

2015 

Странски 18.601 16.955 -9% 10.020 9.055 -10% 1,87   

Албанија 6.834 4.576 -33% 3.455 2.367 031% 1,93  

Косово 2.575 4.545 77% 1.496 2.230 49%  2,04 
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Турција n/a 1.612 - n/a 723 - 2,23  

Холандија n/a 681 - n/a 428 - 1,59  

Домашни 25.658 19.952 -22% 12.832 9.861 -23%  2,02  

Извор: Државен завод за статистика 

5. Пазарни сегменти со висок потенцијал 

Подрачјето на Регионот Река и Маврово нуди големи можности за конкурентни понуди 

што може да им се допаднат на различни профили на туристи. Маврово е популарна 

дестинација за домашните и странските туристи заинтересирани за активни искуства на 

отворено. Селата на Планината Бистра исто така привлекуваат гости заинтересирани во 

традиционален рурален стил на живот.  

Трите високо потенцијални пазари за Регионот Река, Маврово и околината се: 

 

Организирани активни туристи се дел од група во 

организирана тура  (големина се движи од 5-25 лица) која патува 

со специјализиран оператор во Македонија. За нив Регионот 

Река и Маврово е од интерес заради достапната мешавина на 

искуства со културни и природни добра. Иако многу од 

атракциите на дестинацијата се недоволно развиени или под 

пазарната подготвеност, постои доволно добра понуда за да се 

привлечат во регионот. Специјализирани тур-оператори кои 

работат со овој сегмент имаат експертиза и способност да 

идентификуваат нови и недоволно исползувани добра, и да ги 

вткаат во распореди на тури, така збогатувајќи го пазарот, што 

може да игра улога на катализатор во унапредување на 

портфолиото на дестинацијата. Многу од инвестициите што ќе 

ги задоволат потребите на овие патници ќе бидат примамливи и 

за претставници на други сегменти, па така тоа ќе има силен 

ефект на прелевање. Овој сегмент е со висок приоритет за 

целиот регион. 

Проникнување во клучните сегменти и контекст за утврдување приоритети: Овој сегмент 

е приоритет за регионот Река и Маврово поради повисоката потрошувачка моќ, неговиот 

интерес за понуди за активности на отворено и понуди во културата, интерес за купување 

локални производи и услуги, и свесен однос кон природните и културните добра. 

Искуството покажува дека организираните активни посетители посветуваат, во просек, 4 до 

7 дена за истражување на земјата и трошат помеѓу 150 и 300 долари на ден.  Во исто време, 

овој сегмент има големи очекувања во однос на култура на услугата и квалитетот на 

искуства. Ова значи дека развојот на туризмот со приоритетно таргетирање на 

организирани активни туристи бара инвестиции во инфраструктура и услуги кои 

соодветствуваат на нивните очекувања и бара да се направи регион на Река и Маврово да 

биде посакувана дестинација за посета и искуство. Меѓу приликите за подобрување на 

постојната понуда како двигател на раст во овој сегмент се подобрениот квалитет на 

туристичката инфраструктура, повеќе пазарно релевантни производи и подобрен квалитет 



на услугите. 

 

 

Самостојни активни туристи (вклучително и 

домашни)природно се привлечени кон Регионот Река и 

Маврово. Тие патуваат на своја рака и се грижат за своите 

резервации и збиднувањата на маршрутата. Тие се со 

авантуристички дух и нив ги привлекуваат нови и помалку 

конвенционални искуства, како и области со различни искуства 

на отворено. Тие се водечки на пазарот за руралните понуди, 

вклучувајќи ги и традиционалните ноќевалишта со појадок, 

традиционални ресторани, кулинарски искуства, во комбинација 

со активности на отворено, како што се возење велосипед, 

пешачење, планинарење, итн.  

Тие имаат значителен потенцијал за раст во смисла на 

пристигнувања, како и должина на престојот и трошоци кои 

директно се со локални добавувачи. Во моментов самостојните 

туристи се повеќе активно присутни во и околу националниот 

парк Маврово. 

Проникнување во клучните сегменти и контекст за утврдување приоритети: Овој сегмент 

е приоритет за Река и Маврово поради потрошувачката моќ и затоа што претпочита 

директно трошење кај локалните даватели на услуги и производи. Искуството покажува 

дека независните активни туристи трошат, во просек од 35 до 65 долари дневно.  Тој има 

голем потенцијал за раст во смисла на пристигнувања, како и во смисла на должината на 

престојот и трошењето ако постојат повеќе активности на отворено, и интересни културни 

и кулинарски пригоди. Со подобра инфраструктура, повеќе пазарно ориентирани понуди и 

подобрување на квалитетот на услугите, растот во овој сегмент може да генерира значајни 

економски придобивки. 

 

 

 

Туристи кои бараат интензивни авантури (вклучувајќи ги и 

домашните) кои претставуваат приоритет за регионот се 

скијачите во слободен стил и туристите кои се страсни за зимски 

спортови, како што се нордиско скијање и шетање по снег на 

снежни обувки. Иако овие активности во моментов не се 

развиени, експерти за зимски спортови укажуваат на тоа дека 

условите и добрата на планината Кораб се одлични за развој на 

такви искуства. Со оглед на тоа планинските области кои нудат 

совршени услови за овој брзо растечки зимски спорт со висока 

вредност се достапни само во овој дел на Европа - развојот на 

такви операции има силен потенцијал за креирање на нови 

бизнис можности и нови високо-квалификувани работни места. 

Ефективното функционирање на работата на слободното скијање 

на Попова Шапка, е доказ за економските потенцијали на таквите 

збиднувања. 



Проникнување во клучните сегменти и контекст за утврдување приоритети: Овој сегмент 

е приоритет за Река и Маврово бидејќи е веќе активно присутен во одредени подрачја од 

дестинацијата. И покрај фактот дека туристичките сегменти за авантура се релативно ниш 

сегменти, тие се карактеризираат со значителна потрошувачка моќ, директно трошење кај 

локални добавувачи и вонредна должина на престојот. Според искуството од другите 

дестинации во земјата кои привлекуваат посетители од овој сегмент, тие остануваат во 

дестинацијата од 5 до 7 дена во просек и трошат помеѓу 150 и 250 долари дневни.  Според 

тоа, инвестирањтое во развојот на постојните добра во понуда за овој сегмент може да 

доведе до значителен пораст, поголема должина на престој и просечна потрошувачка. 

Проширување на понудата на слободното скијање во Македонија исто така ќе ја 

позиционира како еден од лидерите во овој сегмент 

Возвратни согледувања од специјалист во слободно скијање 

‘Во Европа не постојат ратрак ски операции за слободно скијање; на многу места нема терен 

за да се поддржи тоа и тие користат хеликоптери, но тоа е многу скапо и времето е многу 

голем фактор што може да се промени во секој миг. Има некои ратрак ски операции во 

Киргистан, но тие работат само на еден врв, што е многу ограничено. Услугата исто така е 

многу базична.  

САД и Канада имаат операции, Канада е лидер, но тие се многу скапи дестинации за 

Европејците. Со Виз летови и со услови кои Македонија ги има, таа се наоѓа во одлична 

позиција за висок квалитет на понуди и за понуди што овозможуваат на Европејците 

(главниот пазар) да дојдат на настан за време на викендот.’ 

6. Недостатоци и предизвици 

6.1. Предизвици за развој на дестинацијата 

Во моментов, главни предизвици за развој на туризмот во областа на Регионот Река и 

Маврово се неискористеноста на значајни туристички потенцијали и потребата за развој на 

производи и идентитет вон репутацијата како поранешен скијачки центар. Одредени делови 

на регионот привлекуваат многу внимание и посети (Галичник, Јанче и Маврово), но 

постојат неколку врски кои придонесуваат кон постоење на кохерентно и богато портфолио 

на атракции, кои може да ги задржат туристите од приоритетни сегменти на неколку дена. 

 

Маврово е дом на некои успешни понуди на отворено, но постојат разлики во квалитетот 

на искуството и ограничената достапност на сигурни услуги за поддршка. Поради ниските 

посети и сиромашните одржување, некои сајтови и атракции често не се во добра состојба. 

Постои значаен проблем за управување со отпад, особено во Регионот на планината Бистра.  

 

На овие предизвици може  да се даде осврт преку привлекување на посетители, кои се 

подготвени да потрошат повеќе време и пари на истражување на помалку посетените 

природни и културни атракции во регионот. Зголемена посетеност низ целата дестинација 

може да го зголеми позитивното социоекономско влијание на туризмот и да доведе до 

повеќе балансиран развој. 

 



6.2. Недостатоци во искуството на приоритетните пазарни сегменти 

Разновидноста на природните ресурси во комбинација со културни и историски атракции 

ја прави оваа атрактивна за Организирани и Самостојни Активни Туристи, како и за туристи 

во потрага по интензивни авантури. Релативно лесен пристап од и до главниот туристички 

центар Охрид и Скопје е исто така дополнителна поволност. Сите три приоритетни 

сегменти имаат прилики да посетат нови места, со извонредна природна убавина, интересна 

култура и богата историја. Додека постојните добра во туризмот имаат силен потенцијал да 

ги привлечат приоритетните сегменти, анализата на вредносниот синџир на искуства откри 

недостатоци во тековната понуда и испорака, како и неискористени прилики.  

 

Следниов дел дава преглед на недостатоците и можностите за подобрување на искуството 

на туристите кое дестинацијата во моментов го нуди во сите три приоритетни пазарни 

сегменти. Тие се организирани во шест делови, претставени подолу, и тоа: сместување и 

угостителство, активности и искуства, капацитети, бренд односно слика и 

инфраструктура. Ова е проследено со опис на активностите кои може да дадат осврт на 

истите и да доведат до зајакната конкурентност оваа дестинација.  

 

Битно е да се забележи дека иако одредени предизвици се поитни од другите, сепак реално 

и видливо зајакнување на конкурентноста на дестинацијата е единствено можно само 

доколку се опфати целиот опсег на недостатоци и предизвици. 

 

6.2.1 Сместување и угостителство 

Недостаток1: Постојат недостатоци достапното сместување кое цели кон приоритетните 

пазари 

Детали и објаснувања 

• Стилот на постојните капацитети за сместување не е усогласен со очекувањата на 

приоритетните пазари (внатрешно уредување и амбиент, мебел, квалитетот на 

душеци, итн.) 

• Многу капацитети за сместување не нудат услуги кои се важни за приоритетни 

сегменти (флексибилни опции за служење храна, услуги на перење алишта, паркинг 

велосипед, итн.) 

• Достапноста на вонпансионско сместување е соодветна за некои од приоритетните 

сегменти (тие што бараат тешки авантури и самостојните), но повеќето од нив се во 

неформалниот сектор, кој води кон неконзистентен квалитет и услуга, недостаток на 

стандарди, неможност да се поведе грижа за безбедноста. 

Овие проблеми се јавуваат затоа што; 

• Постои ограничен претприемачки и инвестициски капацитет за развој на нови 

сместувачки капацитети 

• Многу даватели на сместување ефективно конкурираат со цена, а не со квалитет. 

Постојат докази дека, сепак, дека патниците од приоритетни сегменти ќе бидат 

подготвени да платат повисоки цени за подобар производ 



• Давателите на услуги немаат разбирање за потребите и барањата на целните туристи, 

а не се навикнати директно да се обраќаат или да го модификуваат производот 

според очекувањата на туристот или возвратните согледувања 

 

Надминување на недостатоците 

1a. Да се обезбеди достапност на објекти со посоодветно сместување кои ги исполнуваат 

очекувањата на целниот пазар 

Постои потреба да се прошири понудата на сместување во регионот, особено таква која е 

втемелена во локалните традиции и култура и е насочена кон активните сегменти. 

Сместување по куќи или по локалните ноќевалишта со појадок се подобро се вклопуваат во 

профилот на дестинацијата и целните сегменти. Тие исто така обезбедуваат повеќе врски 

со локалната економија и насочување на економските придобивки директно на локалните 

заедници. Важно е да се напомене дека објектите за сместување исто така може да се 

прошират преку развој на терени за кампување, планинарски домови и структури со 

седиште во природата кои имаат мало влијание како алтернатива. Таквите решенија за 

сместување често се многу одржливи и прераснуваат во атракции кои се двигатели на 

дополнителната побарувачка сами по себе (види илустрација). 

Индикативни активности:  

a. Поддршката на нови проекти за сместување треба да се фокусира на мали објекти 

(бунгалови, шумски колиби и објекти до 20 соби) со традиционален или специфичен стил 

и чувство.  

б. Поддршка за пристап до постојните мали имоти, кои се во функција, но не се 

регистрирани или имаат ограничен пристап до пазарот. Ова може да вклучува помош со 

развојот на онлајн маркетинг канали (веб-страница, присуство на социјалните медиуми) и 

дистрибутивни канали (присуство на Booking.com и други). Овие може да бидат само во 

руралните подрачја вон скопскиот регион. 

в. Диверзификација ( и надградба) на имоти со повеќе традиционални и рурални имоти во 

оваа област да се поврзе со градењето капацитети кои обезбедува усогласеност со 

очекувањата и потребите на целните сегменти. Ова се разгледува во недостатоците во 

главите кои не се конкретно поврзани за градењето капацитети на дестинација и во главите 

за националните прашања.  



Илустрација: Село Јанче  

Пример за рурално сместување со традиционален македонски дизајн и автентично чувство во 

регионот Река.  

    

 

 

 

1б. Да се поведе грижа дека стилот на сместувачките 

капацитети ги исполнува очекувањата на целните сегменти 

од пазарот 

Постои потреба за усогласување на дизајнот и стилот на 

постојните сместувачки капацитети со очекувањата на 

приоритетни сегменти. Ова вклучува подобрување на 

дизајнот на ентериерот и на амбиентот, како и достапноста 

на одделни елементи: квалитетни кревети и душеци, 

функционална бања со едноставен туш што работи (наместо 

или заедно со када на пример), стабилно греење / ладење, 

вода и електрична енергија, итн. 

Возвратни согледувања од туроператор специјализиран за 
авантуристички активности: 
"Најважните работи во соба се квалитетот на креветот (душек) и квалитетот на тушот. 

Сопствениците понекогаш фрлаат пари на прибор и опрема, но не успеваат во овие две 

едноставни нешта. Кога креветот и тушот не се со добар квалитет, ништо друго не е важно. 

Ако тие се добри, а потоа сè друго може да биде многу едноставна и чисто ". 

Индикативни активности:  

a. Подобрувања и одржување на постојните мали, традиционални и рурални имоти кои 

нудат сместување во куќи или ноќевалиште и појадок. Подобрувањата треба да се 

остварат во доведување на постојните мали имоти (до 20 соби) до сегашните пазарни 

стандарди, како што се обезбедување на квалитетни бањи, подобрување на квалитетот на 

креветите и душеците, додавање или Надминување на опрема во собите, подобрување на 

зелените површини околу имотот (за повеќе детали види листа во прилог).  

б. Подобрувањата исто така може да го поддржат развојот на дополнителни инсталации 

кои се потребни за да се задоволат потребите на целните пазари. Овие можат да 

вклучуваат:  паркинг за велосипеди или области за складирање, перална, подобрување на 

кујна за да се овозможи дополнителна или подолга услуга, итн. 

Слика 1:Пример за мал 

сместувачки капацитет кој е 

одржлив и привлечен за 

природните подрачја 



 

Недостаток 2: Постои ограничена и невоедначена достапност на понуда на храна насочена 

кон вкусовите и потребите на приоритетни сегменти 

Детали и објаснување 

• Постојат неколку локации за исхрана, и многу од нив немаат карактер која ги 

нагласува локалните кулинарски традиции и квалитетот на локалните состојки. Ова 

е многу важно за самостојните и организираните активни туристи за кои приоритет 

се кулинарски искуства, како дел од нивните патувања. 

• Постои јаз помеѓу достапните понуди на исхрана и квалитетот на локални производи 

и кулинарски традиции на регионот 

• Дизајнот и презентацијата на храна не е во согласност со очекувањата и новите 

трендови во дизајн на кулинарски искуство (постои фокус на прекумерен дизајн 

отколку на  едноставност) 

• Културата на локалните провајдери кон големите количини на послужената храна 

може да даде негативен впечаток кај меѓународни туристи зашто тие може да го 

квалификуваат како со непотребно расфрлање со храна 

• Постои ограничена подготвеност да се понудат опции на храна кои ги исполнуваат 

потребите на луѓето со ограничувања во исхраната 

Овие проблеми се јавуваат бидејќи; 

• Многу даватели на услуги на храна имаат ограничено разбирање на потребите и 

барањата на приоритетните сегменти и очекувањата на меѓународни туроператори.   

 

Надминување на недостатокот 

2a. Да се поведе грижа за тоа приоритетните пазари да имаат пристап до повеќе даватели на 

услуга на храна со подобар квалитет, со силен акцент на локалните состојки и традиција 

Постои потреба да се зголеми бројот на даватели на услуги на исхрана во регионот, особено 

оние кои се втемелени во локалната традиција и култура. Фокусот треба да се постави врз 

понуди кои се локални и едноставни наместо такви што се обидуваат да ги имитираат 

меѓународните кујни (види илустрација). Мали локални традиционални ресторани кои 

служат традиционални јадења или толкувања на традиционални јадења и ќе ги задоволат 

очекувањата на приоритетните сегменти, и ќе ги зајакнат врските со локалната економија и 

земјоделство и ќе обезбедат посебност на македонското искуство.  

Индикативни активности: 

a. Инвестиции во развој на нови капацитет за услуга на исхрана треба да се охрабруваат во 

целиот регион. Тие треба да бидат различни по карактер и фокусирани на интерпретација 

на локалната кулинарски традиција. За време на првата фаза треба да се стави приоритет на 

развојот на неколку капацитети за услуги на исхрана во ова подрачје, а особено во места 

каде што има потенцијал за туризам, но нема постојна услуга на храна во близина.  

Слика 2:Едноставна 

презентација за 

традиционално локално 

сирење во локален 

ресторан 



2б. Да се збогати достапноста на кулинарски искуства надвор од услуги со стандарден оброк 

Постои потреба за раст и проширување на кулинарски понуди достапни за туристите. 

Одличната локална храна и традиции имаат огромен потенцијал за дизајн кулинарски 

искуства со високо додадена вредност кои може да вклучуваат демонстрации на подготовка 

на храна со локални специјалитети, часови за готвење, искуства на фарма, градинарски 

искуства со зачин и свежи производи итн. Диверзификацијата може да дојде и од формат 

во кој се нудат услуги на исхрана, на пример, преку воведување на искуство од фарма-до-

вилушка или на излети на отворено наместо стандарден ручек во ресторан. Овие може да 

се вградат и како компоненти на услуги на исхрана и како атракции.  

Индикативни активности:  

б. Инвестиции во развој на нови искуства поврзани со храна, кои го диверзифицира 

форматот во кој се презентираат јадењата (додавање флексибилност за распоредот) и кои 

придонесуваат за диверзификација на туристичките искуства. Примери може да 

вклучуваат, но не се ограничуваат на: дегустации на вино и сирење на отворено, понуди 

на пикник, искуства од фарма-до-вилушка, итн. За време на првата фаза, инвестициите 

треба да поддржат неколку проекти за алтернативни и уникатни кулинарски искуства.  

 



 

2в. Да се поведе грижа дека давателите на услуги се подобро подготвени за барањата на 

посетителите и нивните прехранбени потреби 

Постои потреба да се подобри разбирањето на давателите на услуга на храна за 

потенцијалните ограничувања во исхраната и начини за нивно решавање. Тие треба да 

развијат посебни вештини и да ги внесат потребните услуги (како што се обезбедување на 

информации за состојките или потекло на производот) за да се исполнат очекувањата на 

приоритетните туристички сегменти.  

Индикативни активност:  

 

в. Инвестиции во развој и спроведување на програми за обука или за подобрување на 

вештини, кои ги користат релевантните приоди кон работата. Релевантни активности може 

да вклучуваат сесии за информации и размена на искуства со меѓународни оператори. На 

Студија на случај: Од фарма до маса  

Ова е искуство е дел од рурална тура за храна во Тоскана и е вклучена во плановите на 
патувањата на специјализираните авантуристички туроператори од повисоката класа. 

Во фокусот на турата: Тура на органска градина, час за готвење тестенини/десерти, 
пешачење во опатија од 13-ти век, час за демистификација/дегустација на виното 

Ова е еднодневно искуство започнува со тура низ градина со зеленчук. Домаќинот го опишува 
циклусот на различните култури во текот на годината и методите за снабдување на кујната со 
свежи, вкусни производи. Потоа се оди во кујната, каде, под водство на домаќинот, групата 
подготвува тоскански тестенини и десерти со користење на состојки од фармата.  

По релаксираниот ручек каде уживаат во сопствените кулинарски креации, групата ја посетува 
опатијата Сан Гаргано, за попладневна прошетка. Изграден како Цистеријански манастир во 13 
век, опаѓањето на Сан Галгано започна во 15-тиот век и сега стои без покрив, како споменик 
односно една од највпечатливите локации во цела Италија. Монументалниот комплекс на Свети 
Галгано е сместен околу 30км (околу 19 милји) западно од Сиена, помеѓу селата Монтичијано и 
Кјуздино, во нерамен, но преубав природен пејзаж терен. 

Попладневниот час за демистификација и дегустација на виното е винска тура со посебен вкус – во 
Спанокиа.  Што е точно виното? Што значи тероар? Што е супер тосканско? Од шишиња до 
контролирано означување на потеклото, групата ја демистифицира културата на виното, со мала 
помош од  визуелно убаво приготвена и ароматична храна. Дегустацијата на вино вклучува вина 
од најмалку пет вински региони во Италија. 

                       
Извор: http://www.wholejourneys.com/trips/tuscan-farm-to-table-italy 

http://www.wholejourneys.com/trips/tuscan-farm-to-table-italy
http://www.wholejourneys.com/trips/tuscan-farm-to-table-italy


ова се дава осврт во повеќе детали во делот национални/ вкрстени дестинации, но 

илустрациите се дадени во Анекс 

 

6.2.2 Активности и искуства 

Недостаток 3: Не постојат доволно производи и атракции кои се специјално насочени кон 

приоритетните сегменти 

• Сегашните прилики за искуства кои тежнеат кон различните приоритетни сегменти 

се ограничени, вклучувајќи можности да се вклучат во основни искуства (како на 

пример пешачење / велосипедизам за организирани и самостојни активни туристи и 

слободно скијање за интензивни авантуристи), како и можности за поддршка и 

дополнителни искуства 

• Постои недостаток на развиени понуди за интензивни авантури кои користат добра 

од врвен квалитет 

• Активностите на отворено како на пример пешачење, велосипедизам, планинарење 

и други се неразвиени и на пати со квалитет кој е понизок од очекуваниот 

• Постои многу ограничена достапност на искуства кои се темелат на локалната 

култура и историја, локални прослави, кулинарски традиции, итн.  

Овие проблеми се јавуваат затоа што; 

o Многу локални оператори во туризмот имаат ограничено разбирање на 

потребите и желбите на приоритетните сегменти и очекувањата на 

меѓународни туроператори.   

o Постои ограничен инвестициски капацитет кај претприемачите во туризмот 

кои ги разбираат можностите на пазарот и имаат капацитет да развијат 

релевантни понуди. 

o Постои ограничен пристап до познавање на пазарот кое може да ги насочува 

бизнисите во туризмот во одлуки да инвестираат во нови искуства и понуди. 

o Ограничени се јавните инвестиции во инфраструктурата која се токми кон 

целните сегменти поради недостаток на приоритети на форми на туризам на 

отворено.  

Надминување на недостатоците 

3a. Да се поведе грижа посетителите кои бараат интензивни авантури да имаат пристап до 

квалитетно искуство во слободното скијање: 

Според специјалисти, Планината Кораб нуди одлични услови за развој на слободно скијање. 

Инвестициите може да ги прошират ограничените понуди за слободно скијање и да 

генерираат многу привлечен економски развој во регионот. Недостатокот на 

традиционалните зимски одморалишта и инфраструктурата на одморалиштата се смета за 

предност во слободното скијање, па недостатокот на претходен развој на Кораб не создава 

сериозни пречки. Главните елементи кои се потребни за да се постави операција на 

слободно скијање на нова локација се пристап до објекти за сместување и прехранбени 

услуги, ратрак возила и добро обучен професионален тим (човечки капацитет). 

Индикативни активности: 

a. Инвестиции во одржување и проширување на опрема, инфраструктура и услуги за 



поддршка на слободно скијање. Ова мора да вклучува инвестиции за подобрување на 

квалитетот на услугите и конзистентноста на услуги, опрема за слободно скијање, како и 

маркетинг и друга релевантна инфраструктура. Исто така се потреби активности на 

маркетинг и пристап до пазарот.  

 

3б. Да се поведе грижа посетителите да имаат пристап до нови производи и искуство на 

отворено низ целата година 

Добрата во регионот даваат можности за разновидни понуди на отворено, како што се 

прошетки по природата, пешачење, велосипедизам, планинарење, набљудување на 

животни и други. Дополнителни зимски активности може да вклучуваат одење по снег во 

снежни обувки и нордиско скијање.  

Индикативни активности: 

б. Инвестиции во развој на нови искуства, вклучувајќи ги и искуствата на отворено , како 

на пример пешачење, велосипедизам, јавање, набљудување на животните, итн. Ова 

вклучува инвестиции во потребната инфраструктура за посетителите, како и развој на 

релевантни програми и услуги.  

 

3в. Да се поведе грижа посетителите да имаат пристап до инфраструктура во пределите на 

природа во регионот за да се овозможат активности на отворено 

Развојот на патеките за пешачење, велосипедизам и јавање коњи е важен за дестинацијата 

од неколку причини за да им се овозможи на посетителите да се вклучат во активно 

истражување на природата преку активности на отворено. Нивното практикување бара 

обележани патеки, патеки и придружна инфраструктура, која во моментов е ограничена на 

некои делови на Националниот Парк Маврово. Маршрути и патеки, исто така 

овозможуваат лесно и бавни (не-моторизирано) движење во целиот регион, што 

овозможува уживање во различни делови на дестинацијата и ги охрабрува посетителите 

да искусат повеќе места и да останат подолго. Инфраструктура сама по себе може да го 

подобри начинот на кој патниците уживаат во природата, што ќе доведе до 

позадоволително искуство.  

Индикативни активности:  

в. Инвестиции во проектирање и монтажа на инфраструктура која овозможува пешачење, 

велосипедизам и јавање: инвестиции во природните области на Националниот парк 

Маврово и околината, како и регионот на Планината Бистра. Активностите може да 

вклучуваат подобрување и одржување на постојната инфраструктура за посетители, како 

и развој и инсталација на нови.  

 

3г. Да се поведе грижа посетителите да имаат пристап кон повеќе понуди од повисок 

квалитет околу локалната култура, фармите и кулинарските традиции 

Постојат само неколку искуства за посетители во подрачјето кои се базирани на локалната 

култура, кулинарската традиција, земјоделските практики или други карактеристични 

елементи од културното наследство на регионот. Постои потреба да се даде поддршка во 



идентификација на овие добра и да се развијат и да се спакуваат во релевантен пазарен 

формат. Соработка со специјализирани тур-оператори исто така може да помогне во 

решавањето на некои од капацитетите што недостасуваат. 

Индикативни активности:  

г. Да се инвестира во развој (предводен од приватен сектор) на искуства за туристот кои се 

засноваат на уживање на отворено, природа, култура и локални традиции. Да се користат 

поефикасно природните и културни богатства на Македонија како што се природни и 

културни предели за да им се понудат искуства кои овозможуваат на туристите да се 

запознаат и да ја "вкусат" локалната култура, традиционалните начини на кои 

македонскиот народ стапува во интеракција со природата, нивните културни и кулинарски 

традиции. 

 

3д. Да се поведе грижа посетителите да имаат пристап до производи од локални занаети, 

сувенири и дополнителни производи кои се поврзани со локалните традиции: 

Постои ограничена достапност на производи и сувенири кои се типични за Македонија или 

конкретни региони. Згора на посебно дизајнирани штандови за сувенири инсталирани 

околу туристички места, постои потреба да се прават локални сувенири, ракотворби и 

прехранбени продукти кои се лесни за носење и достапни во повеќе места кои туристите ги 

посетуваат. Ова може да бидат туристички места, но, исто така, хотели и други сместувачки 

капацитети, ресторани, различни атракции, одморишта, итн. Купување на локално 

произведени занаетчиски производи, сувенири, прехранбени продукти може да генерира 

повеќе економски придобивки отколку туристичките такси, па ова е важна можност за 

повеќекратност на влијанието од туризмот. Подобрената достапност треба да се комбинира 

со активности насочени кон поттикнување на развојот на овие производи, вклучувајќи 

подобрување на вештини за дизајн, пакување, брендирање, цена, итн.  

Индикативни активности: 

д. Да се инвестира во развојот на локалните капацитети за производство на подобри и 

повеќе сувенири, кои се веродостојни и релевантни за искуството на патникот во 

Македонија . Ова може да вклучува напори за да се генерираат идеи за потенцијалните 

сувенири, како и градење на капацитети (овозможување) за нивно производство од страна 

на локалните заедници.   

Илустрација 

Ајвар е еден од симболите на македонското земјоделство и кулинарска традиција. Локален оператор 
нуди специјализиран план на патување за посетители во текот на сезоната на правење ајвар. Постојат 
уште цела низа слични понуди поврзани со производство за сирење, правење ракија и вино, правење 
џемови и друг вид природна храна. 

 



 

3ѓ. Да се поведе грижа активностите да се дизајнираат за подобро да се задоволат 

очекувањата на посетителите 

Растечката побарувачка за потрошувачка на искуства бара вклучување на повеќе пристапи 

кон услугата и дизајнот на производи кои создаваат искуства со ангажирање на туристите 

преку нивните сетила, емоции и ум. Активни кулинарски искуства се одличен пример за 

дизајн за искуствено доживување каде што патниците имаат можност да ги помирисаат 

состојките, да ги чувствуваат производите и да направат со обид да подготват некои 

локални јадења. Техниките на дизајн на искуството може да го трансформираат квалитетот 

на атракциите, кои се во моментов статички, вклучувајќи музеи, изложби, итн. Техниките 

на толкување и раскажување приказни се од суштинско значење и ќе се разгледаат подоцна 

во овој дел. 

Индикативни активности:  

ѓ. Да се инвестира во развој и испорака на програми за обука и градење на капацитетите 

фокусирани на принципите на дизајн на искуство и искуствено ангажирање на клиенти. 

Студија на случај: Хаваи и врски помеѓу туризмот и земјоделството 

Иако во многу случаи, развојот на туризмот се смета за закана на земјоделството, искуството на Хаваи 

покажува дека поврзувањето на двата сектори може да ја зголеми економската успешност и на двата 

сектори. Анализата на практиката на поврзување на земјоделството и туризмот во Хаваи, објавена во 

1995 година (Кокс и сор. 1995) укажува дека постојат две главни придобивки од посилни поврзувања 

помеѓу руралниот и земјоделскиот живот од една страна и туризмот.  Првата е дека земјоделството стана 

уште посилен извор на производи за локалните хотели и ресторани, бидејќи туристите очекуваат свежа и 

локална храна. Втората е дека земјоделството придонесува за диверзификација на портфолиото на 

атракции на дестинацијата. Студијата утврди дека искуствата и локациите поврзани со земјоделството  

привлекоа 6,3 милиони посетители и генерираа приходи од 31,9 милиони долари.  Најважните наоди се 

дека најголемиот дел од искажената добивка не е генериран од турите и посетите, туку од продажбата на 

производи и услуги произведени на посетената локација.  

Извор: Cox, L., Fox, M., & Bowen, R. L. (1995). Does Tourirms Destroy Agriculture? Annals of Tourism 

Research , 22 (1), 210-213. 

 



 

 

6.2.3 Атракции 

Недостаток 4: Непостојано е одржувањето на локалитети и атракции, што негативно влијае 

на искуството на посетителите 

Детали и објаснување: 

• Регионот има некои атракции кои не се добро одржувани и бараат поправки 

• На некои од постојните атракции потребна е надградба и модернизација во смисла 

на услуги на толкување за посетителите 

• Некои атракции и локалитети страдаат од лошо собирање отпад и присуството на 

отпадот лошо влијае врз искуството на туристот 

Овие проблеми се јавуваат бидејќи; 

o Постои ограничено разбирање на важноста на добро одржување на атракции и 

фактот дека тие се главната причина заради која патниците ја посетиле 

дестинацијата. 

o Постојат ограничени ресурси за активности на одржување и реновирање 

 

 

 

Дефиниција: искуствен консумеризам 

Искуствена потрошувачка е потрошувачка која вклучува ангажирање на чувства, емоции и имагинација 
на потрошувачите (Хиршман и Холбрук, 1982), на начин што создава значење за нив (Бор и Гилмор, 
1999). Современото размислување за искуствената потрошувачка и искуствен дизајн на комерцијални 
понуди беше воведен од страна на Бор и Гилмор (1999) кои официјално ни посакаа добредојде во 
Економијата на Искуство со нивната позната книга објавена во 1999 година за воведување на идејата 
дека потрошувачите сакаат искуства, додека бизнисите одговараат со дизајнирање и промовирање 
услуги и стоки, кои "ги ангажираат индивидуалните корисници на начин што создава еден незаборавен 
настан". 
Во литературата искуствата се дефинираат како форма на потрошувачка "која вклучува постојан проток 
на фантазии, чувства и забава" (Холбрук и Хиршман, 1982). Во поновите теории искуствената 
потрошувачка исто така е претставена како манифестација на пост-модернизмот каде што се замаглува 
линијата помеѓу потрошувачката и производството и потрошувачот зема активно учество во процесот на 
производство (Хопкинсон и Пуџари, 1999). 
 
 
Извори:  
Хиршман, Е. В., и Холбрук, М. Б. (1982). Хедонистичка потрошувачка: Новите концепти, методи и 
пропозиции. Журнал за Маркетинг, 46 (3), 92-101 
Хопкинсон, Г. В., и Пуџари, Д. (1999). Фактор аналитичка студија на извори на значење во хедонистичка 
потрошувачка. Европскиот Журнал за маркетинг, 33 (3), 273-290. 
Бор, J. P., и Гилмор, Ј Х. (1999). Економијата на искуство: Работата е театар и секој бизнис е сцена: Стоките 
и услугите веќе не се доволни. Бостон: Harvard Business School Press. 

 



Надминување на недостатоците: 

4a. Да се поведе грижа атракциите и локалитетите да бидат рехабилитирани до состојба 

која ги исполнува очекувањата на посетителите 

Постои потреба да се подобрат некои од локалитетите на културно наследство во оваа 

област, со цел да се привлечат постојните и нови посетители. Згора на подобрување на 

целокупната нивната физичка состојба, постои потреба за подобрување на толкување 

(вклучувајќи и со инкорпорирање на некои современи технолошки решенија онаму каде 

што тоа е можно) и целокупното искуство на посетителот. Претходно разгледаната потреба 

за подобрување и развивање на инфраструктура за посетители е исто така во врска со овој 

недостаток / интервенција.  

Индикативни активности:  

a. Атракциите на дестинација треба да се подобрат и да се освежат за да одговараат на 

современите очекувања за искуство. Фокусот треба да биде ставен на целокупната состојба 

на посетените места (како што се селата во регионот на Бистра, локации и атракции во и 

околу Националниот Парк Маврово), Надминување на несакани или лошо дизајнирани 

елементи, подобрување на состојбата или инсталирање на нова инфраструктура за 

посетители, поставување на ознаки и елементи за толкување. 

4б. Да се поведе грижа локациите да бидат чисти и да се управува со нив како што треба и 

во согласност со очекувањата на посетителите 

Постои потреба да се чистат подрачјата од постојниот отпад, како и да се воведат мерки за 

поефикасно собирање на отпадот. Ова може да вклучува физичка инфраструктура 

(одредување и поставување на канти за отпадоци), како и некои процеси поврзани со 

ефикасно и редовно управување со отпад. Други соодветни мерки може да вклучуваат 

тактики во однос на однесувањето, што доведува до правилно однесување за управување со 

отпад од страна на граѓаните, патниците и бизнисите во регионот.  

4в. Вон нивото на дестинацијата, постојат голем број други начини за решавање на овој 

недостаток, на некои им е потребна поддршка и соработка од национални или централно 

ниво. 

Овие се подетално разгледани во Глава 2. 

Повеќе информации за овие општи недостатоци, може да се најдат во Глава 2 од Том II – 

Планови за развој на дестинациите 

 

6.2.4 Градење капацитети 

Недостаток 5: Постои јаз помеѓу нивото на понудените услуги и очекувањата на 

приоритетните пазари 

Детали и објаснување 

• Давателите на услуги низ дестинацијата покажуваат неконзистентни услужна 

култура во испораката на услуги на посетителите 



• Недостаток на чувствителност кон очекувањата и потребите на различни групи 

туристи, како и недостаток на способност да се разбере и да одговори на 

очекувањата и потребите на туристите 

Надминување на недостатоците 

Овој проблем е сложен и ќе треба да му се пристапи на различни нивоа и на ниво на 

дестинација, но исто така и на регионално или национално ниво.  

6a. Да се поведе грижа локалните водичи на дестинацијата да имаат добро разбирање на 

потребите и желбите на тур-операторите и приоритетните сегменти од пазарот.  

Постои потреба нововлезените, како и поетаблираните давателите на туристички услуги да 

добијат насоки за очекувањата на тур-операторите и индивидуалните туристи.  

6б. Вон нивото на дестинацијата, постојат голем број други начини за решавање на овој 

недостаток, на некои им е потребна поддршка и соработка од национални или централно 

ниво. 

Овие се подетално разгледани во Глава 2. 

Повеќе информации за овие општи недостатоци, може да се најдат во Глава 2 од Том II – 

Планови за развој на дестинациите. 

Недостаток 6: Постои недостаток на соодветна капацитети и вештини на водичи за да се 

исполнат очекувањата на двата сегменти од пазарот 

Надминување на недостатокот 

Овој проблем е сложен и ќе треба да му се пристапи на различни нивоа и на ниво на 

дестинација, но исто така и на регионално или национално ниво.  

6a. Да се поведе грижа локалните водичи на дестинацијата да имаат добро разбирање на 

потребите и желбите на тур-операторите и приоритетните сегменти од пазарот.  

6б. Вон нивото на дестинацијата, постојат голем број други начини за решавање на овој 

недостаток, на некои им е потребна поддршка и соработка од национални или централно 

ниво. 

Овие се подетално разгледани во Глава 2. 

Повеќе информации за овие општи недостатоци, може да се најдат во Глава 2 од Том II – 

Планови за развој на дестинациите 

6.2.5 Маркетинг, брендирање и пристап до информации 

Недостаток 7: Ограничени се содржините на интернет за промоција и / или информации 

на ниво на дестинација. Ова влијае на искуството на посетителите во смисла на пристап до 

навремени информации. 

Детали и објаснување 

Ограничени се и некоординирани информациите онлајн за различни настани, атракции, 

активности и локации во и околу регионот. Посетителите имаат потреба од основни 

информации како насоки за специфични атракции, работното време или можни влезници, 

како и повеќе софистицирани онлајн алатки како календар на настани, генератори на 



маршрута, итн. Ова е особено важно кога се привлекуваат самостојни домашни, 

регионални и меѓународни туристи.  

Надминување на недостатоците 

Овој проблем е сложен и ќе треба да му се пристапи на различни нивоа и на ниво на 

дестинација, но исто така и на регионално или национално ниво.  

7a. На дестинацијата, да се поведе грижа дека самостојните туристи имаат лесен пристап до 

информации, со цел да се резервира сместување, како и информации за локалните 

ресторани и активности, како на пример пешачење и велосипедизам.  

7б. Вон нивото на дестинацијата, постојат голем број други начини за решавање на овој 

недостаток, на некои им е потребна поддршка и соработка од национални или централно 

ниво.  

Овие се подетално разгледани во Глава 2. 

Повеќе информации за овие општи недостатоци, може да се најдат во Глава 2 од Том II – 

Планови за развој на дестинациите 

 

6.2.6 Пристапност и инфраструктура 

Недостаток 8: Постои недостаток на ознаки и попатни информации кои се неопходни како 

водичи за приоритетните сегменти од пазарот 

 

Детали и објаснување 

 

• На дестинацијата недостасуваат попатни информации и знаци на англиски јазик кој им 

овозможуваат на самостојните туристи да се движат низ регионот сами со моторни 

возила или велосипеди (сами свои водичи).  

• Регионот има ограничени и неконзистентни ознаки за посетителите во градовите и 

населените места, како и на рекреативните површини со кои се олеснува навигација на 

самостојните туристи. 

 

Надминување на недостатоците 

Овој проблем е сложени ќе треба да му се пристапи на различни нивоа и на ниво на 

дестинација, но исто така и на регионално или национално ниво.  

8a. Да се поведе грижа посетителите да бидат подобро водени до атракциите на 

дестинациите и во градовите и населените места 

На локално ниво или на ниво на дестинација, откако ќе се утврди одговорноста за клучните 

знаци, треба да се воведе план за да се реши овој проблем, што опфаќа каде да се стават 

знаци, типот на знаци, постојаност на дизајн, одржување на знаци итн. Првиот чекор може 

да биде да се направи брза проценка и да се подготви приоритетна листа на знаци кои во 

моментов недостасуваат како и ознаки за кои има потреба од замена 

8в. Вон нивото на дестинацијата, постојат голем број други начини за решавање на овој 

недостаток, на некои им е потребна поддршка и соработка од национални или централно 

ниво.  



Овие се подетално разгледани во Глава 2. 

Повеќе информации за овие општи недостатоци, може да се најдат во Глава 2 од Том II – 

Планови за развој на дестинациите. 

 

6.3 Резиме на јазовите и предложени интервенции 

Табела 3: Резиме на недостатоци 

Бр. Опис на недостатокот 

1. Постојат недостатоци достапното сместување кое цели кон приоритетните пазари 

2. Постои ограничена и невоедначена достапност на понуда на храна насочена кон 

вкусовите и потребите на приоритетни сегменти 

3. Не постојат доволно производи и атракции кои се специјално насочени кон 

приоритетните сегменти 

4. Непостојано е одржувањето на локалитети и атракции, што негативно влијае на 

искуството на посетителите 

5. Постои јаз помеѓу нивото на понудените услуги и очекувањата на приоритетните 

пазари 

6. Постои недостаток на соодветна капацитети и вештини на водичи за да се 

исполнат очекувањата на двата сегменти од пазарот 

7 Ограничени се содржините на интернет за промоција и / или информации на ниво 

на дестинација. Ова влијае на искуството на посетителите во смисла на пристап 

до навремени информации 

8. Постои недостаток на ознаки и попатни информации кои се неопходни како 

водичи за приоритетните сегменти од пазарот 

 

Табела 4:  Резиме на индикативните интервенции за надминување на недостатоците* 

 

Интервенција 

Сместување и угостителство 

 Да се прошири достапното портфолио на сместување со фокус врз малите рурални и автентични 

капацитети а сместување (до 20 соби) 

 

 

 

 

 услугите на постојните капацитети за сместување 



 

 

 

 

 Да се прошират достапните даватели на прехранбени услуги 

 

 

 

 

 Да се збогати достапноста на кулинарските искуства вон услугите на стандардните јадења 

 

 

 

 

 Да се подобри културата на давателите на прехранбени услуги и подготвеноста да ограничувања во 

исхраната на туристите* 

 

 

 

 

Активности и искуства 

6 Да се развие и подобри квалитетот на услугите на слободно скијање 

 

 

 

 

7 Да се развијат нови производи за искуства на отворено за понуди низ целата година 

 

 

 

 

8 Да се развие систем на инфраструктура за посетителите во природните предели во регионот за да се 

овозможат активности на отворено 

 

 

 

 



9 Да се развијат нови производи и искуства околу локалната култура, земјоделските активности и 

кулинарските традиции 

 

 

 

 

10 Да се развие и подобри пристапот до локално произведени занаетчиски производи и сувенири и 

дополнителни производи поврзани со локалните традиции 

 

 

 

 

11 Да се подобри искуствениот дизајн на активностите 

 

 

 

 

Атракции 

12 Реновирање и реставрација на атракциите и локалитетите 

 

 

 

 

13 Да се подобри собирањето отпад и културата на управување со отпад 

 

 

 

 

Градење капацитети 

14 Да се унапреди културата на давање услуги и квалитетот на услугите* (национално) 

 

 

 

 

15 Да се модернизираат и диверзифицираат достапните програми за градење капацитети и развој на 

вештини за водичите* (национално) 

 



 

 

 

Маркетинг, Брендирање и пристап до информации 

16 Да се создаде и да се одржува современо онлајн присуство на регионот 

 

 

 

 

17 Да се зголемат вештините за дигитална комуникација и социјални медиуми на операторите во 

туризмот (национално) 

 

 

 

 

18 Да се развијат современи дигитални услуги за самостојни патници и други приоритетни сегменти 

(национално) 

 

 

 

 

Пристап и инфраструктура 

19 Да се подобрат ознаките и информациите на патиштата* (национално) 

 

 

 

 

20 Да се подобрат ознаките и информациите во градовите, населените места и рекреативните подрачја* 

(национално) 

 

 

 

 

21 Да се развие попатна инфраструктура за посетителите* (Национално) 

 

 

 



 

* Овој план предвидува само индикативни интервенции, недостатоците можат да се надминат и со бројни 

други иновативни решенија спроведени од страна на најразлични чинители 

 

7. Следни чекори 

 

Овој план за развој е работен документ и треба да се прилагодува на одредени временски 

интервали (1-3 години).  Ова треба да се прави преку процесот за управување со 

дестинациите во кој се вклучени главните чинители во туристичкиот сектор. Примарните 

цели за оваа дестинација, се туризмот: 

1) Подобрени и проширени објекти и инфраструктура за жителите 

2) Повеќе можности за МСП 

3) Подобро зачувување на екосистемите и подобро управување со природните 

ресурси 

4) Зачувување на локалните традиции и културата вклучувајќи ги тука занаетите и 

објектите на културното наследството 

5) Зголемена свесност за важноста на заштитата на животната средина 

Овие цели треба да бидат проследени со низа јасни таргети и акционен план со конкретни 

чекори кои ќе доведат до остварување на овие таргети во одреден временски период.  

Дадена е индикација на активностите кои треба да се  спроведат, временската рамка во која 

треба да се остварат, чинителите кои треба да ги спроведат и вложувањата кои ќе бидат 

потребни. 



 

Слика 3:  Циклус на планот за развој на дестинациите 

 

Редоследот на активности за надминување на недостатоците зависи од целите, нивото на 

приоритет и итноста и трошоците за надминување на недостатокот.  Резултатите ќе се мерат 

и оценуваат во текот на и по спроведување на активностите.  Партнерството за управување 

со дестинациите е одговорно за развојниот плат и неговото редовно ажурирање. 

При утврдувањето на редоследот на активностите за надминување на недостатоците, важно 

е да се направи разлика помеѓу она што претставува ‘предуслов’ кој секоја дестинација 

треба да го има за да ги задоволи посетителите и ‘мотивацијата’ која ги привлекува 

посетителите.  Предусловите се донесуваат на основните објекти и услуги кои секоја 

дестинација треба да ги има доколку сака делотворно да се натпреварува на туристичкиот 

пазар.  Ова не се факторите кои ќе ги мотивираат луѓето да дојдат во дестинацијата, туку се 

основите кои луѓето ги очекуваат додека престојуваат во дестинацијата – храна и пијалаци 

од одреден вид и со определен квалитет, сместувачки капацитети од одреден стил, 

достапност на водичи, безбеден транспорт итн.  Различните пазарни сегменти имаат 

различни основни барања и треба да се води сметка за потребите на приоритетните целни 

пазари.   

Мотиваторите се оние аспекти од дестинацијата кои ги привлекуваат луѓето да одат токму 

таму, наместо во било која (од многуте) друга дестинација која им стои на располагање.  

Овие би можеле да бидат големи, добро познати атракции и настани, единствени 

автентични културни искуства, исклучителни пејзажи и природни обележја, градови и 

гратчиња со добар амбиент, исклучителната храна и пијалаците, можностите за 

активности/авантури, бањски води кои даваат здравје итн. 

 

Конкурентно 
сценарио

Визија

Цели и 
таргети

Недостатоци, области за 
интервенирање

Активности

Спроведување на 
актционен план

Мерење и 
оценување



Слика 4:  Односот помеѓу квалитетот на синџирот на вредности и целите за 

дестинацијата 

 

Како што е прикажано погоре, некои од недостатоците се покритични од некои други и 

треба да бидат надминати прво.  Сепак, сите идентификувани недостатоци треба да бидат 

надминати за да се подобри искуството на посетителите и со тоа да се постигнат општите 

цели кои дестинацијата ги поставила за туризмот. 

Управувањето со дестинациите е постојан процес каде чинителите планираат и управуваат 

со дестинацијата во насока на заедничка цел.  Оттука, следењето и оценувањето се клучни 

компоненти на планот за развој и може да се искористат за да се покаже вредност, т.е. до 

кој степен активностите придонеле кон остварување на општите цели.  Во текот на секој 

нов циклус на планот за развој, ќе биде важно постојано да се проценува конкурентското 

сценарио и да се преоценат општите цели и конкретните цели на дестинацијата. 

 

  

Мотиватори

• Атракции/искуства

• ‘Што може да се прави’

Услуги за посетители:

•Капацитети за сместување, угостителски 
објекти и пазарување

•Информации и резервации

Предуслови -Основна инфраструктура:

•Транспорт до и во рамките на дестинацијата

•Патишта, паркинзи, тоалети, патокази, итн.

Поголема потрошувачка 
трошоци ќе придонесат 
за целите за развој на 

туризмот 

Подобреното искуство 
доведува до поголема 

потрошувачка 

Функционален синџир 
на вредности го 

подобрува искуството 
на посетителите 

Надминување на 
недостатоците во 

синџирот на вредности 



АНЕКС 

1) Детални податоци за понуда и побарувачка 

 

Табела 3: Приказ на понуда и побарувачка во Полог (2015) 

Показатели Полог Вкупно за Македонија 

Вкупни пристигнувања  30.200 816.067 

 - Домашни 14.565 330.537 

 - Странски 15.635 485.530 

Вкупно поминати ноќи 60.574 2.394.205 

 - Домашни 29.041 1.357.822 

 - Странски 31.533 1.036.383 

Број на соби 1.128 27.812 

Број на легла 3.443 72.021 

  



2) Потсетник на водечките проблеми со квалитетот на сместувањето 

(Врз основа на возвратните согледувања од меѓународните оператори и возвратните 

согледувања на патниците во Booking.com и Trip advisor). 

 

✓ Удобноста на креветот и квалитетот на душекот е една од најважните работи 

кои го одредуваат квалитетот на искуството со сместувањето. Дури и ако 

уредувањето на собата е едноставно, квалитетот на креветот е од суштинско 

значење и треба да биде една од првите работи во која давателите на сместување 

инвестираат. 

✓ Квалитет на тушот и бањата е уште еден основен фактор за определување на 

квалитетот на искуството. Многу сопственици на сместувачки капацитети 

погрешно претпоставуваат дека е подобро да се инвестира во кади, наместо во 

едноставен туш. Во многу места, вклучително и во Скопје и Охрид, тоалетните 

простории и опрема се со лош квалитет и лошо функционираат, што доведува до 

слаб проток на вода, истекување и севкупно едно лошо искуство. Едноставно, но 

добро функционирачка бања е многу попосакувано за пазарот. 

✓ Услугите на доток на вода, струја и греење треба да бидат стабилни и сигурни. 

Во некои места има прекини предизвикани од лошата комунална инфраструктура 

во населбите, но во многу случаи тоа се должи на лошо проектирани или поставени 

системи за комунални услуги во сместувачкиот капацитет. 

✓ Основните удобности во собата како што се ноќните светилки, столиците и 

масите се чини дека недостасуваат во некои капацитети, особено во руралните 

средини. Иако се ова мали детали, тие придонесуваат кон основните погодности во 

искуството на сместувањето во собите 

✓ Достапноста и флексибилноста на мени услугата се исто така многу важни во 

атрактивноста и удобноста на сместувањето. Дури и ако сместувачкиот капацитет 

нема просториите кои нудат угостителска услуга, може да стане партнер со некој 

кој нуди храна, со што би се задоволиле некои основни потреби за храна (како што 

се обезбедување доцна вечера во случај на задоцнето пристигнување или 

дополнителен оброк помеѓу главните оброци). 

✓ Посебните погодности што се насочени кон задоволување на специфичните 

потреби на специјализираните сегменти. Овие може да вклучуваат 

• перална/тоалетен дел (може и само-услуга) за активни туристи кои сакаат 

да патуваат со помалку облека, но сакаат тоалетна услуга по возењето 

велосипед, пешачење итн. 

• простор за паркирање на велосипедите како и простор за 

чување/складирање на опремата, кои се сигурни и безбедни 

✓ Сигурноста и безбедноста се суштински важни за искуството на патникот. Во 

многу случаи чувството за безбедност зависи од основните работи, како што се 

осветлени влезови и ходници, функционални брави на врати и надворешни порти, 

итн. 

✓ Амбиентот и дизајнот/уредувањето се она што го дава карактерот на 

сместувањето. Со користење на традиционални додатоци или дизајнерски елементи 

со кои се создава традиционален локален амбиент е еден од начините да се изгради 

специфичен карактер на местото за сместување. Дури и ако не се директно 

поврзани со локалните културни традиции, многу успешни и добро 



функционирачки објекти за сместување (особено малите) користат оригинални 

елементи и интересен дизајн за да создадат идентитет кој ќе ги издвоите од 

останатите. 


