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 ПРОМОЦИЈА 

  За промотивни активности, маркетинг и меѓународна соработка планирани се вкупно 

30.005.000,00 денари и тоа за:  

1. Подготовка, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал, брошури 

подготвени на 16 странски јазици и тоа: англиски, француски, германски, италијански, 

шпански, јапонски, руски, полски, холандски, чешки, арапски, кинески, турски, бугарски, 

српски и албански јазик, како и подготовка, печатење и дистрибуција на водичи, мапи, 

карти и друг промотивен материјал (пенкала, марами, кравати, привезоци, разни стаклени 

производи и др.). Планирани се  3.700.000,00 денари, а реализирани се 2.488.660,00, од 

ставките 425 и 421. 

1. Подготовка, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал: 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, со цел 

реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година, 

ги испечати следните принтани материјали:  

- Водич за препознатливи продукти, места, предели и настани во Македонија на 

бугарски, турски и англиски јазик и тоа за секој јазик по 3000 примероци. 

- Брошури 6 сетила- препечатување на турски јазик 6x300 примероци. 

- Водич за манастирите во Македонија на српски јазик 3000 примероци. 

- Брошури за 5 ( пет) градови: Скопје, Охрид, Крушево, Битола и Струга на 

англиски јазик по 5000 примероци и по 1000 CD за секој град. 

- Водич за спортско качување англиско-македонски во 2000 примероци. 

- Флаеар за саем во Римини во 300 примероци. 
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1. УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ,РЕГИНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ТУРИСТИЧКИ  

САЕМИ ВО 2017 ГОДИНА 

Учество на меѓународни, регионални и локални туристички саеми во Утрехт, 

Истанбул, Њујорк, Братислава, Цирих, Љубљана, Брисел, Тел Авив, Прага, Софија, 

Хернинг, Белград, Будимпешта, Берлин, Москва, Гетеборг, Загреб, Приштина, 

Тирана, Дубаи, Токио, Париз, Сингапур, Римини, Лондон, Варшава, Шангај, 

Барселона, Измир, Букурешт, Скопје и други, како и учество и организација на 

маѓународни, регионални, и локални инвестициски форуми од областа на туризмот 

во Дубаи, Истанбул, Лондон, Манчестер, Скопје и други, согласно потребите и 

барањата од туристичкото стопанство и Владата на Република Македонија; 

Планирани средства во вкупен износ од  18.300.000,00 денари, а реализирани од 

ставките 425, 426 и 420 во вкупен износ од 14.524.239,00. 

                                        ТАБЕЛА НА САЕМИ 

1 Vakantiebeurs     Холандија Утрехт    11 – 15 Јануари 

2 EMITT              Турција Истанбул  26 - 29 Јануари 

3 

Nature Alpe 

Adria Словенија Љубљана 01-04 Февруари 

4 

Brussels Holiday 

fair Белгија Брисел 02 - 05 Февруари 

5 IMTM  Израел Тел Авив 07-08 Февруари 

6 

HOLIDAY&SPA 

EXPO                                      Бугарија Софија 15 – 17 Февруари 

7 IFT Србија Белград 23 – 26 Февруари 

8 Ferie for Alle Данска Хернинг 25-26 Февруари 

9 Hungexpo Унгарија Будимпешта 02-05 Март 

10 ITB                Германија Берлин  08 – 12 Март 

11 Mitt Русија Москва 14 – 16 Март 

12 PLACE2GO Хрватска Загреб 17-19 Март 

13 

Mediteranean 

Tourism Fair Албанија Тирана 8-9 Април 

14 

International 

Travel Fair Косово Приштина 20 - 21 Април 

15 ATM ОАЕ Дубаи  24-27  Април 

16  ЈАТА Јапонија Токио 21-24 Септември 
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17 TTG Rimini Италија Римини 12-14 Октомври 

18 WTM Англија Лондон 06-08 Ноември 

19 TT Warsaw Полска Варшава 23-25 Ноември 

20 

Travel Turkey 

Izmir Турција Измир 07-10 Декември 

Табела 1: Реализирано учество на Саемски манифестации во 2017 година 

-Учество на Светскиот Самит за авантуристички туризам во Салта, Аргентина 16-19 

октомври. 

1.Меѓународниот саем за туризам Vakantiebeurs  Утрехт –Холандија кој се одржа од    

11 – 15 Јануари 2017 година, имаа земено учество 2 коегзибитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-121,573 посетители (бројот во 2017 се зголемил за 7,5% во споредба со 2016) 

-1226 излагачи 

-119 земји 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор секоја година учествуваат на овој саем за туризам. 

Туристичкиот сектор од Македонија детектираше интерес кај холандските бизнис 

субјекти, претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди 

можности за соработка и вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји.  

Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции Бохемија, Балканс 

Тиме преку прилагодена туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои 

ги има Македонија. Истата е насочена кон недопрената природа, богата култура и 

можностите за селективни, алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на 

холандскиот  пазар. 

Истите ги претставија атрактивните туристички производи од нашата земја и ги разгледаа 

можностите за зголемување на туристичкиот промет на холандските туристи, како и 

можно продолжување на туристичката сезона. 

На ова саемско претставување беа остварени средби со повеќе туристички новинари и 

агенции: Soundio Group, WellnessTraveling.nl, Aeroreps www.aeroreps.nl, Thomas Cook, 

Karin Bozuwa, Fiets Magazine, Kleine Wereldreiziger, MediterranneMagazine, Bema Travel, 

Nicole Bakker, Euporta - publisher of inspiring travel sites, Pour op reis- online travel magazine, 

http://www.aeroreps.nl/
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Clear Channel, 99 deals travel, Direct Mii, Reisbureau at Home, Baltus communication, Thomas 

Cook ,Macedonia Experience, Grayling grayling.nl, Europe Destination,Basis 

activatiemarketing.nl, Into the sails , IMC, Nippon express, Aeroflot, Creative Events, Donkey 

trails, The Travel Camel, TAV, Corendon, Bloggers, Travel agent и други.  

2.Меѓународниот саем за туризам  EMITT   Истанбул – Турција кој се одржа во 

период од 26 - 29 Јануари 2018 година, имаа земено учество 5 коекзибитори  од 

туристичкиот сектор.  

Општи информации за саемот: 

- 5,000 егзибитори  

- 46,670 посетители 

Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции беа Бадем Тур, 

Вардар Експрес, Генерал Турист, Балканс Тајм, Фибула Ер Травел  преку прилагодена 

туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги има Македонија. 

Истата е насочена кон недопрената природа, богата култура и можностите за селективни, 

алтернативни форми на туризмот,османлиски споменици ,а се во интерес на турискиот  

пазар. 

Истите ги претставија атрактивните туристички производи од нашата земја и ги разгледаа 

можностите за зголемување на туристичкиот промет на туриските туристи. 

На саемот во Туриција  беа остварени контакти со следниве туроператори, новинари, 

агенциии : mika tur, pronto tour, btb tours, atlas global, agr tur, chakra travel ,harem turizm, 

мutlu turizm, кaspi turizm, istanbul yildiz, ez holidays, deloitte, аspen vacations, мistral travel 

algeria, ptaa – philippine travel agencies association,gezimanya. 

3.Меѓународниот саем за туризам Nature Alpe Adria Љубљана - Словенија кој се 

оджа во период од  01-04 Февруари 2017 година, имаа земено учество 1 коекзибитор 

од туристичкиот сектор. 

Општи информации за саемот:  

-300 егзибитори  

-15.000 посетители 

На саемот беа претставени атрактивните туристички производи од нашата земја и се 

разгледаа можностите за зголемување на туристичкиот промет на словенскиот пазар. 
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На саемот во Словенија освен Агенцијата за промоција  и поддршка на туризмот зема 

учество и Бохемија. 

На саемот во Словенија беа остварени контакти со следниве туроператори, новинари, 

агенциии : Slovenia Explorer, Oscar Travel, Klub profesionalnih turisticnih vodnikov Slovenije, 

Elephant Travel, FIJET,Adria Airways ,ePrvak Group, Potovanja in stil, Dnevnik, XP Digital, 

Kreacija, Ekorna. 

4.Меѓународниот саем за туризам  Brussels Holiday fair Брисел – Белгија кој се одржа 

во период од  02 - 05 Февруари 2017 година, имаа земено учество 1 коекзибитор од 

туристичкиот сектор 

Општи податоци за саемот: 

- 600 излагачи 

Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции Бохемија кои преку 

прилагодена туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги има 

Македонија. Истата е насочена кон недопрената природа, богата култура и можностите за 

селективни, алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на белгискиот пазар.  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот оствари средби со туроператорите: VOS 

Travel,  BT Tours, Carolus Prima Tours. 

5.Меѓународниот саем за туризам IMTM  Тел Авив - Израел кој се одржа во период 

од 07-08 Февруари 2017 година, немаше учество на коекзибитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи информации за саемот: 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија за 

прв пат ја претстави туристичката понуда на саемот за туризам во Тел Авив, Израел 

(IMTM – Tel Aviv). 

Македонија на овој саем ги промовираше природните богатства и културното наследство 

на земјава, и се остварија бројни интервјуа и гостувања во специјализирани емисии за 

туризам како Ynet, со цел посилна промоција на земјава на овој нов пазар, со што упати и 

директна покана за посета на Македонија до потенцијалните израелски туристи. 

Делегација на АППТ за време на саемот оствари средби со израелските тур-оператори 

Arkia, Ofir Tours, Golden Tours, Tours 4 Groups, Gly Guy, NB Tours со што дел од нив веќе 

од оваа сезона се подготвени да ја вклучат Македонија во нивната туристичка понуда. 
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Штандот на Македонија беше посетен и од претставници на македонската амбасада во 

Израел, како и Н.Е. Амбасадорот Пајо Авировиќ, кои значително придонесоа за 

поефективна промоција на земајва во Израел. 

6. Меѓународниот саем за туризам HOLIDAY&SPA EXPO Софија - Бугарија кој се 

одржа во период од 15–17 Февруари 2017 година, имаа земено учество 6 коегизбитори 

од туристичкиот сектор. 

Општи информации за саемот : 

-  350 излагачи  

-  20.000 професионалци од туристичката индустрија - учесници, посетители и гости. 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор секоја година учествуваат на овој саем за туризам. 

Туристичкиот сектор од Македонија детектираше интерес кај бугарските  бизнис субјекти, 

претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди можности 

за соработка и вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји.  

 Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции Fibula Air Travel, 

NAITM - Национална асоцијација за дојдовен туризам, хотел Изгрев-Струга, хотел Сириус 

–Струмица, хотел Климетица-Охрид, хотел Гогов - Пехчево, преку прилагодена 

туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги има Македонија. 

Истата е насочена кон недопрената природа, богата култура и можностите за селективни, 

алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на бугарскиот пазар.   

Штандот на Македонија е место каде претставници од приватниот сектор меѓу кои  беа и 

хотелите Силекс, Мeтропол, Гранит - Охрид, Хотел Парк-Скопје, ЕЛЕМ турс, ЈСП турс, 

винарија Попова Кула, ТА Бадемтурс и други. 

Истите ги претставија атрактивните туристички производи од нашата земја и ги разгледаа 

можностите за зголемување на туристичкиот промет на бугарски туристи, како и можно 

продолжување на туристичката сезона. 
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7.Меѓународниот саем за туризам  IFT Белград- Србија кој се одржа во период од 23 – 

26 Февруари 2017 година, има земено учество 5 коегизбитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот 

-1100 егзибитори 

- 75,000 посетители.  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор секоја година учествуваат на овој саем за туризам. 

Туристичкиот сектор од Македонија детектираше интерес кај српските бизнис субјекти, 

претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди можности 

за соработка и вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји. 

Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции  Бадем Тур, Хотел 

Гранит, Хотел Климетица, Ресторан Острово и БТБ Турс, преку прилагодена туристичка 

понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги има Македонија. Истата е 

насочена кон недопрената природа, богата култура и можностите за селективни, 

алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на српскиот пазар. 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот оствари средби со туроператори: Balkan 

Break, Asteria Travel, ETC Travel, Uniline. 

8.Меѓународен саем за туризам Ferie for Alle  Хернинг - Данска кој се одржа во 

период од 25 - 26 Февруари 2017 година немаше учесници на коегзибитори од 

туристичкиот сектор. 

Општи податоци за саемот: 

- 1100 егзибитори 

- 61.885 посетители 

Учесници на штандот на Македонија од приватниот сектор немаше. 

Интересот не беше голем со оглед на тоа дека индивидуалците и фамилиите не знаат каде 

се наоѓа Македонија, а нема тур-оператор кој ја нуди Македонија директно во Данска. 

Дополнително како проблем е патувањето/конекциите до Макеоднија. Принтање на мапи 

на државата е неопходно за овој саем. Но тоа не е доволно, потребно е и мапа на Европа 

каде ќе се прикаже позицијата на Македонија во Европа. Неопходна е сорбаотка со 

поголем тур-оператор за да може да се отворат чартер летови до Хернинг или пак северна 
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Данска. Генерално данците се заинтересирани за сонце и море, но не го исклучуваат 

Охрид како дестинација за нивниот одмор. Цените кај нас им одат во прилог, но потрбно е 

учество на приватен сектор за да можат директно да остварат продажба/букирање, 

доколку нема посредство на голем дански тур оператор.  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот оствари средби со туроператорите: TUI 

DK,Apollo, Beach Tours, Detour и  BravoTours. 

Сите овие тур-оператори остварија средба со АППТ на иницијатива на АППТ за време на 

саемот. Сите овие ја имаат во својата понуда Хрватска, Грција и Турција, но одговорија 

дека во наредниот период ќе ја разгледаат Македонија како опција за продажба од 

следната година. 

9.Меѓународниот саем за туризам Hungexpo Будимпешта- Унгарија кој се одржа во 

период од 02-05 Март 2017 година, немаше  учество на коегизбитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-32,000 посетители 

Агенцијата за промоција и поддршка ан туризмот оствари средби со туроператорите: 

Szanto Maria (унгарски водич од Србија), Pelikan SK (тур оператор), Balkan Calling 

(Унгарска туристичка асоцијација), Ponders (Туристичка организација), Szilvia Szeszler 

(менаџер на туристичко списание), Dravucz Peter (унгарски блогер), Winkler & Stenzel 

(макетинг агенција), Hinernia (извадачка куќа), ECOLIFE (бизнис магазин). 

10. Меѓународниот саем за туризам ITB Берлин –Германија кој се одржа во период од 

08 – 12 Март 2017 година, имаа земено учество 7  коегизбитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

- 185 земји 

- 120.000 посетители 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор секоја година учествуваат на овој саем за туризам. 

Туристичкиот сектор од Македонија детектираше интерес кај овие  бизнис субјекти, 

претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди можности 

за соработка и вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји.  
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Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции: Го балканс, Бадем 

Тур, Вардар Експрес, Фибула, Глобус Травел, Балканс тиме, Буши.  

На саемот беа остварени контакти со бројни тур-оператори. Интересот не беше голем со 

оглед на политичките и економски збиднувања во земјата, но и со фактот дека аеродромот 

во Берлин штрајкуваше, и голем борој на посетители и излагачи беа оневозможени да 

присуствуваат 

Поголема активност на организираните настани од страна на самиот саемот но и лобирање 

за подобро позиционирање на Македонија во светската туристичка мапа.  Голем број на 

учества од таков тип беа остварени на овој саем, но тој тренд треба да продолжи. Средби 

со Светстката туристичка организација, ПАТА, пратеници од Бундестагот, JICA I JATA и 

други активности од овој тип се добредојдени и почетен чекор во промоција на 

Македонија на овој пазар и ширење на зборот за неа.  

 

11.Меѓународниот саем за туризам Mitt Москва – Русија кој се одржа во период од 14 

– 16 Март 2017 година, имаше земено учество 1 коегизибитор  од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-27,659 посетители 

-1.600 компании 

АППТ оствари средби и со значајни руски тур оператори, како: Anex Tour, paks,pegas и 

Natalie Tours, кои што покрај останатите балкански дестинации покажаа интерес за 

вклучување на Македонија во нивните туристички тури. 

12.Меѓународниот саем за туризам PLACE2GO Загреб - Хрватска кој се одржа во 

период од 17-19 Март 2017 година, немаше  учество на коегизбитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-15,000 посетители 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор секоја година учествуваат на овој саем за туризам. 

Туристичкиот сектор од Македонија детектираше интерес кај хрватските  бизнис субјекти, 
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претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди можности 

за соработка и вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји. 

На саемот беа остварени контакти со следниве тур-оператори,новинари и агенции: Btravel, 

Mediaturist, Punimjedrima, Marin Travel, Elite Travel, BDS – best digital solution, m>Star, 

tipTravel, Zagorje – intenationa, Ad brixx, Meridijani. 

13.Меѓународниот саем за туризам Mediteranean Tourism Fair Тирана- Албанија кој 

се одржа во период од  8-9 Април 2017 година, имаа земено учество 2 коегизбитори од 

туристичкиот сектор. 

Општи информации за саемот 

-70 егзибитори  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор учествуваше и  на овој саем за туризам. Туристичкиот 

сектор од Македонија детектираше интерес кај овие  бизнис субјекти, претставувајќи ја 

земјава како привлечна и потенцијална дестинација која нуди можности за соработка и 

вмрежување на туристичките фактори меѓу овие две земји.  

Покрај Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот учествуваа и Попова Кула, Тајм 

ту Травел.  

На саемот во Албанија а беа остварени контакти со следниве туроператори, новинари, 

агенциии : union travel, happy tours, berati tours albania, sippo, travellers point, tab _ tours 

albania and balkans, discover albania club, dream travel, alba travel. 

14.Меѓународниот саем за туризам International Travel Fair Приштина - Косово кој се 

одржа во период од  20 - 21 Април 2017 година, немаше учество на  коегзибитори од 

туристичкиот сектор. 

Oпшти податоци за саемот: 

- 80 егзибитори и коегзибитори  

- 15 000 гости 

За време на саемот, претставници на АППТРМ остварија состаноци со менаџерите на 

туристичките агенции“In Tours”и“Sharri eco tour”, со кои се разговараше за организирање 

на туристички пакети за Македонија во нивниот систем за резервирање и планирање на 

патувања. 
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За успешна туристичка размена и промоција на туристичките потенцијали од регионот на 

далечните пазари, но и за соработка на различни интернационални проекти за развој на 

туризмот во двете земји, како и за меѓуинституционална соработка посебно внимание 

изрази раководителот на сектор за туризам при Министерството за трговија и индустрија 

на Република Косово, г-дин Хисен Согојева. 

Македонскиот штанд беше посетен од амбасадорот на Република Македонија во Косово, 

Н.Е Илија Страшевски и градоначалникот на општина Струга, г-дин Мустафа Забзун. 

Оваа година туристичкиот производ на македонскиот штанд го претставија претставници 

од општина Струга и Хотел Скардус од Попова Шапка. 

15.Меѓународниот саем за туризам ATM ОАЕ Дубаи кој се одржа во период од 24-27  

Април 2017 година, имаа земено учество 2 коегзибитори од туристичкиот сектор. 

Општи податици за саемот: 

- 30 000 бизнис посетители  

- 2800 егзибитори  

Македонија успеа да го привлече интересот на домаќините кои видоа можност за 

проширување на својата понуда. Потенцијалот за соработка со Дубаи се зголемува поради 

фактот дека Македонија е поврзана со Дубаи со директната авионска линија Flydubai, како 

и новата линија до Доха, Катар, со Qatar Airways која почнува со работа од јули оваа 

година. 

На саемот за туризам во Дубаи на македонскиот штанд присутни беа  македонските тур-

оператори Фибула и Бохемија. 

16.Меѓународниот саем за туризам ЈАТА Токио- Јапонија кој се одржа во период од 

21-24 Септември 2017 година, немаше учество на коегзибитори од туристичкиот 

сектор. 

Ошти податоци за саемот 

- Повеќе од 191.500 посетители 

- Повеќе од 1310 егзибитори 

- Учесници од над 130 земји/региони 
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Организирани настани 

- На 20ти септември претсавниците на АППТ на РМ беа присутни на 

координативниот состанок кој се оддржа во Амбасадата на Република Србија во Токио со 

цел финално договарање на саемските активности на регионалниот штанд. Присутни на 

состанокот беа и останатите претставници од земјите кои учествуваат во иницијативата за 

заедничко претставување на регионален штанд, како и г-дин Тахакико Макино, 

претставник од JICA – Јапонската агенција за меѓународна соработка. 

- Директорот на АППТ на РМ на 21ви септември присуствуваше на Глобалниот 

форум за туризам и министерската тркалезна маса. Настанот беше организиран во склоп 

на саемот ЈАТА Експо на тема “Оддржлив туризам за развој”. 

- На 22ри септември 2017 година се оддржа презентација на балканската храна и 

вино на самиот регионален штанд, каде јапонските посетители ја имаа можноста да ја 

дегустираат македонската храна и вино. 

- На регионалниот штанд за време на саемската манифестација ЈАТА ЕКСПО на ден 

23ти септември 2017 година се оддржа презентација на јапонски јазик за  туристичките 

потенцијали на Република Македонија, како и квиз шоу преку кое на инвентивен начин се 

доближија убавините на Македонија пред јапонската публика. Презентацијата беше 

оддржана со помош на г-ѓа Марика Ишикава претставник од Амбасадата на Република 

Македонија во Токио, Јапонија. Пред почнување на презентацијата директорот на АППТ 

на РМ оддржа поздравен говор пред присутните. 

На регионалниот штанд  немаше учесници од приватниот сектор од Република 

Македонија. 

17.Меѓународен саем за туризам  TTG Rimini Римини - Италија кој се одржа во 

период од 12-14 Октомври 2017 година,имаа земено учество 3 коегизбитори од 

туристичкиот сектор. 

Општи податоци за саемот: 

- 69.207 бизнис професионалци од областа на туризмот  

- 1000 туроператори, 700 новинари, 300 блогери  

- Учесници од над 130 земји/региони 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во 

соработка со приватниот сектор четврта година по ред учествуваат на овој B2B саем за 
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туризам. Туристичкиот сектор од Македонија детектираше значаен интерес кај 

италијанските бизнис субјекти, претставувајќи ја земјава како привлечна и потенцијална 

дестинација која нуди можности за соработка и вмрежување на туристичките фактори 

меѓу овие две земји. Присуството на пригодниот доручек организиран од менаџерискиот 

тим на саемот е место каде претставниците од АППТ имаа прилика да разменат искуства и 

да се запознаваат со расатечките дестинации и новите трендови во саемското 

претставување на италијанскиот туристички пазар.  

Претставниците од приватниот секор, односно туристичките агенции Бохемија, ГоБалканс 

и Мацедонија Холидејс преку прилагодена туристичка понуда ги презентираа 

туристичките капацитети кои ги има Македонија. Истата е насочена кон недопрената 

природа, богата култура и можностите за селективни, алтернативни форми на туризмот, а 

се во интерес на италијанскиот пазар. 

18.Меѓународниот саем за туризам WTM Лондон –Англија кој се одржа во период од 

06-08 Ноември 2017 година, немаше учество на коегзибитори од туристичкиот 

сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-182 земји,  

-50.000  посетители ( директори и менаџери на компании, професионалци од областа на 

туризмот, инвестициите и голем број претставници на медиуми). 

Организирани настани 

На овој саем се остварија многу средби каде што ни беа доставени и покани од страна на 

CNN, се зама учество  на Ministers’ Summit – Ова е самит каде се споделуваат искуства, на 

Adventure Connect – ATTA Настан организиран од АТТА за networking, на International 

Travel Crisis Management Summit Самит за кризен менаџмент кај интернационалните 

патувања со едни од најинфлуентните луѓе во индустријата ги разговараме различните 

аспекти, искуства и предизвици, учествувавме и на Destination Showcase – Настан со тур-

оператори од Англија, презентација на Македонија. 

На регионалниот штанд  немаше учесници од приватниот сектор од Република 

Македонија. 
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19.Меѓународниот саем за туризам TT Warsaw Варшава - Полска кој се одржа во 

период од  23-25 Ноември 2017 година, имаа земено учество 1  коегизбитор од 

туристичкиот сектор. 

 Општи податоци за саемот 

 -134 изложувачи од 16 земји кои учествувале  во првото издание,  

- 450 изложувачи од 50 земји од Европа, Африка, Среден Исток, Азија, Америка и 

Карибите.. 

         Над 25 години ТТ Варшава стана познат бренд. Саемот придонесува за развојот на 

туристичката индустрија, поставува трендови и ја олеснува промоцијата на земјите и 

регионите. За време на Саемот , странските и полските партнери воспоставуваат вредни 

деловни контакти и успешно ги реализираат своите цели. Посетителите, од друга страна, 

добиваат сеопфатни знаења за светот, за да можат  да ги планираат  своите патувања. 

         Престижот на настанот е потврден со покровителство на водечките авторитети во  

државата, локалната власт и претставниците на туристичката  индустрија, како што се: 

Иренеуш Раш претседател на парламентарната комисија за спорт, физичка култура и 

туризам; Витолд Бања - министер за спорт и туризам; Марек Олшевски – претседател на 

полската туристичка организација, Адам Стрезик - маршал на војводството Мазовија и 

Павел Невиадоски - претседател на полската комора за туризам.  

Организирани настани 

Тимот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот  на Република 

Македонија(АППТ) во рамките на Саемот, во посебна конференциска сала, организираше  

презентација на Македонските туристички потенцијали. Презентацијата беше извршена 

пред поширок аудиториум на Полската туристичка индустрија како што се туроператори, 

медиуми и дипломатски претставници и истата заврши со дегустација на Македонски 

вина и ајвар. 

Претставниците од приватниот секор, односно туристичката агенција  Енџој  Балканс кои  

преку прилагодена туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги 

има Македонија. Истата е насочена кон недопрената природа, богата култура и 

можностите за селективни, алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на полскиот 

пазар.  

Штандот на Република Македонија во организација на АППТ беше посетен од 

претставници  на Македонската Амбасада, од В.Д. Амбасадор Г-ѓа  Горица Атанасова 

Ѓоревска и Г-дин Перун Јоргакиески кои ни дадоа поддршка за време на сите денови од 
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саемот. Преку компанијата која увезува македонски производи обезбедија вино и храна и 

истото резултираше со огромна посетеност на самиот штанд од потенцијални туристи. 

Претставниците од Амбасадата на Република Македонија во Варшава, Полска исто така 

ни дадоа поддршка и присуствуваа на презентацијата на Македонија како туристичка  

дестинација. 

20.Меѓународниот саем за туризам Travel Turkey Izmir  Измир- Турција кој се одржа 

во период од 07-10 Декември 2017 година, имаа земено учество 3 коегзибиотори од 

туристичкиот сектор. 

Општи податоци за саемот: 

-1179 излагачи од 38 земји  

-38.587 туристички професионалци од 77 земји 

Преставници од туристичкиот сектор беа туристичката агенција Енџој Балканс Скопје, 

туристичката агенција Бадем Тур – Скопје, туристичката агенција ХРФ турс – Охрид кои 

преку прилагодена туристичка понуда ги презентираа туристичките капацитети кои ги 

има Македонија. Истата е насочена кон, богата култура, недопрената природа и 

можностите за селективни, алтернативни форми на туризмот, а се во интерес на турскиот 

пазар. 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСЕТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

СТРАНСКИ ТУРОПЕРАТОРИ, НОВИНАРИ И СЛАВНИ ЛИЧНОСТИ  

 

Организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на 

македонски туризам во странство, презентации и роудшоуа во странство, организирање на 

информативни патувања во Република Македонија за странски туроператори и новинари 

(активности кои тековно произлегуваат од остварени средби и деловни контакти, барања 

на промоторите и амбасадите на Република Македонија), како и организација на 
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презентации и настани во Македонија. Планирани средства во вкупен износ од  635.000,00 

денари, реализирани од ставка 426 во вкупен износ од 359.938,00. 

Организацијата на ФАМ посети на Република Македонија за странски 

туроператори и новинари е инструмент кој им овозможува на истите одблиску да ги 

запознаат природните убавините на Македонија, културното богатство, обичаите, 

традицијата, фолклорот и дригите туристички потенцијали.  

 Анимирањето на странските туроператори и новинари, кои ќе направат промоција 

на Македонија во странство, соодветно во земјите од каде доаѓаат; новинарите преку 

електронските и печатените медиуми, а странските туроператори преку поставување на 

Македонија како дестинација во нивните програми, се овозможи зголемување на бројот на 

странски туристи и со тоа зголемување на приходи по основ на туризам. 

 АППТ ги поддржува логистички и организира B2B средби со туристичките 

субјекти, хотелиери и туристички агенции од Македонија, со цел започнување на взаемна 

соработка, добивање на информации за хотелските капацитети и туристичките понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

Држава/перио

д на инфо 

тура 

Новинари/Тур оператори Контакт 
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Словенија                                             

Јануари 27-29. 

 

1. Peter Irvan – преставник на медиумска 

куќа VISION.SI  

2.  Zelesinski Lukasz – преставник на 

медиум Onet.pl  

3. Brigita Pungarcic – преставник ADRIA 

AIRWAYS 

4.Mojca Mavec- преставник на TV Slovenia 

5. Gashper Petovar – преставник на Planet 

TV 

6. Damjana Osters – ADRIA AIRWAYS 

7.Ksenja Hoshevar- преставник на Druzina 

медиум 

АППТРМ 

      Англија    

26-28.02.2017                      

 1. Daniela vagner – Travel Weekly Group АППТРМ 

 

Холандија 

 Maj 2016 

1. Lars Waarden – преставниk на 

Columbus Travel 

2. Gerbert Van der Aa – преставник на 

Columbus Travel 

АППТРМ 

17-21 јули 1.Qatar Airways 

 

 

АППТРМ 

28 Ное – 03 

Дек 

1. Alex Crevar -  Новинар АППТРМ 

 

3.  МЕДИУМСКА КАМПАЊА ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2017  
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   Аутдоор кампањи (билборди, подвижни и неподвижни реклами), реклами во печатени 

медиуми, електронска промоција - интегрирана платена електронска промоција на 

туристичките производи на Република Македонија на најпознатите електронски медиуми 

(Facebook, Google, TripAdvisor, Youtube, Vimeo и други) во Република Србија, Словенија, 

Хрватска, Бугарија, Албанија, Косово, Франција, Велика Британија, Белгија, Полска, 

Чешка, Словачка, Австрија, Германија, Русија, Македонија и други. Планирани средства 

во износ од  6.615.000,00 денари, реализирани од ставка 425 во вкупен износ од 

6.606.615,00. 

1. Вовед 

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на 

Република Македонија за 2017 година го доставуваме следниов извештај за реализација на 

медиумските активноси за 2017 година. 

Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на 

следните наведени пазари оваа, 2017 година беа изготвени стандарди за истражување на 

таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања. 

1.1 Поставените стандарди за истражување се следните: 

1.1.1 Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја 

- Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка 

во кој период да се рекламираме 

- Споредбени статистички показатели на месечно ниво според земји 

- Посета на туристите според региони во Македонија 

- Посета на странски туристи според градови  

- Остварени ноќевања на туристи по години 

- Остварени ноќевања по региони во Македонија 

- Остварени ноќевања по земји на припадност 

- Просечен престој на стански туристи во Македонија по земји на припадност 

- Посетеност на страницата www.macedonia-timeless.com и аналитичките алатки 

за пребарување достапни од Google Analitics, број на посетеност, земја на 

припадност, содржини на пребарување, години на старост на пребарувачите, 

нови посетители, време на задржување и опсег на рударење содржини и др. 

 

1.1.2  Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај 

- Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно што доведува до 

зголемена динамика на патувања .  Зголемен број на нови отворени авиолинии 

на ниско буџетни компании  кои овозможуваат полесно поврзување на 

http://www.macedonia-timeless.com/
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Македонија со светот и одбратно .Доколку  Авионската линија е петок и 

вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд  

дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break 

дестинација.  

 

1.1.3 Генерални податоци за странската земја 

- Демографија,  

- Географска поставеност 

- Религија, 

- ГДП 

- Интернет корисници 

 

1.1.4   Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска 

земја 

- Менталитет 

- Култура 

- Обичаи 

- Години на старост 

 

1.1.5  Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?   

- Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат) 

- Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички 

податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од 

горенаведените податоци) 

 

 

1.1.6  Да се направи истражување на најчитани и најактуелини  

- Печатени медиуми (весници, списанија, магазини) 

- Интернет портали 

- Билборд компании 

- Маркетинг агенции 

- Најгледани телевизиски и радио емисии 

- Блогерски портали кои обработуваат туристички теми и патувања 

 

1.1.7   Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно 

од кои се бара мислење за одредени медиумски канали на рекламирање во одредена земја.  
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1.1.8  Податоци од туроператори со кои АППТ има остварено комуникација и работни 

состаноци, како и податоци од UNWTO и PATA. 

 

1.1.9 Согласно претходно наведените истражувања, 2017 година како таргет земји во кои 

што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се: 

- Србија 

- Албанија 

- Косово 

- Бугарија 

- Полска 

- Русија 

- Англија 

- Словенија 

- Шведска 

- Чешка 

- Романија 

 

1.2. Главна цел 

 Промоцијата во овие земји и да се зголеми свесноста за туризмот во Македонија, и 

запознавање на можностите за откривање на нови дестинации.  Промоцијата е насочена на 

веќе познатите туристички центри во Македонија надополнети со туристички содржини 

од авантуристички и активен карактер кои треба да ја мотивираат помладата генерација да 

не посети. Капмањите се интегрирани со еден слоган „Македонија неотктиено туристичко 

богатство“ и порака која е преставена на сите креативи, текстови и др.  

1.2.1 Туристички продукти кои што беа промовирани се следните: 

- Природа,авантура и активни форми на туризам во  Македонија 

- Гастрономија и вински региони 

- Верски  туризам 

- City break 

- Рурален туризам 

- Содржини покрај патниот правец Е75( Стоби, Вински тури, Дојран и др) за 

транзитните туристи  
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2. Медиумска кампања Бугарија 2017 

 

 Принт медиуми 

 

TRUD / Monday to Friday: 42 000, Saturday: 62 000    

- 8 објави x ½ страна                                                 

- Zhalt Trud / 45 000 копии, издание во среда  

- 3 објави x ½ page 

 

24 CHASA / 64.000 копии       

- 6 објави x ½ ads                                                 

- 2 објави x ½  PR article bonus 

- 2x1/1 страници во списание TREND 2017 Лято / 27.000 копии 

 

 

Standart / 50.000 копии/90.000 копии за изданието во петок 

  3 x 1/1 колор страна ПР текст                                       

 

БИЛБОРДИ 

KRIVICKI 

  12 billboards 4x3m highway Sofia-Plovdiv    

   16 billboards scroller 3, 65x2, 42m/4 billboards pizza 4, 10x3, 10m City of Sofia 
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2.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на бугарскиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Бугарија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

-  Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Бугарија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте, 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. 

 

2.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи од Бугарија 

 

• Возраст 18-65 години 

• Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни 

групи) 

• Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат 

помладите турсти за посета на Македонија 

• Со ниски и средни примања 

• Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени 

за предизвици, љубители на природата, храна и вино 

• Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

• Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

2.3 Статистички податоци за бугарски туристи во Македонија 

 

Старосна граница на бугарските туристи кои патуваат во Македонија е околу  40-50 

години. Патуваат организиранио, а го посетуваат Охрид и Скопје. Најчесто патуваат за 

рекреација и разглед на градови. Просечен број на ноќевање е 1,7. Патуваат континуирано 
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преку цела година но, забележано е зголемување на туристи во Мај кога се организираат 

екскурзии и за Нова Година. 

 
Табела 1. Посети и ноќевања на Бугарски туристи во Р.Македонија 2013-2017 година споредбено со 

проценти 

 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Бугарија кои ја посетиле Македонија 

и бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи во континуитет е во пораст и споредбено 2013/2017 

година изнесува 120%, додека ноќевањата се во пораст од 84%.  Бугарските туристи од 

вкупниот број на странски туристи кои ја посетиле Македонија за 2017 година учествуваат 

со 7%. 

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 2 се прикажани бугарските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот регион, втор по посетеност е Скопскиот, додека внимание привлекува и 

Југоисточниот регион на Македонија.  



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 46 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Бугарија. 

 

 

3. Медиумска кампања Словенија 2017 

 Принт медиуми: 

 

 DELO  / 112.000 читатели                                                                                                               

- 2 објави x 1/4 страна - TRIP tourism rubric        

- 2 објави x PR Article - TRIP tourism rubric        

                                           

 SLOVENSKE NOVICE / 314.000 читатели                                                                                                                                                

 3 објави x1/2страна-    Turistična tribuna (Thursday)      

- 3 објави xPR Article - Turistična tribuna (Thursday)       

                                   

 Online медиуми 

 

 TS media / 524.457 unique users January 2017   

- 2 x Premium advertorial article (2 weeks)                     

- Siol.net-Wallpaper – section siol.net/trendi – 86.000 impressions 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
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3.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на словенечкиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Словенија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а 

фактот да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи 

полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

- Блиската територијална поставеност,  

- Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија е позната како дестинација, но во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привечна дестинација за 

словенците. А, улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на 

купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира 

туристичкиот производ со збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. Оваа година ќе се комуницира со 

повикувачката реченица “Macedonia your next destination!” 

3.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

 Возраст 18-60+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни групи) 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

3.3 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на словенечките туристи кои патуваат во Македонија е околу  40-45 

години. Патуваат организиранио, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто 

патуваат  индивидуално практикуваат активности во природа,  посета на традиционални 

настани, гастрономија и бизнис. Просечен број на ноќевање е 2. Патуваат континуирано 

преку цела година но, забележано е зголемување на туристи во Април и Мај. 
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Табела 1.Посета и ноќевања на словенски турисити во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Словенија кои ја посетиле Македонија 

и бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи е во пораст во период од 2012 до 2014, во 2015 и 

2016 е забележан пад, за повторно во 2017 да има значителен посраст. Додека во однос на 

ноќевањата има пад од 2012 до 2016 година, додека во 2017 има значителен пораст.  

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 2 се прикажани словенечките туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Скопскиот регион, втор по посетеност е Југозападниот, додека внимание привлекува и 

Пелагонискиот регион на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската 

поврзаност, бројот на хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во 

туристичкиот сектор на Македонија.  
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Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Словенија најмногу се пребарувало во месеците април и 

мај, се забележува интерес за Скопје. Најголемиот број на пребарувачки локации од кои 

пристапувале е Љубљана, Марибор, Цеље, Крањ и Копер. 

 

4. Медиумска кампања Косово 2017 

 AMM/ имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни 

потреби 

5  билборди со димензии 4x3 во Приштина во период од два месеци. 

 

 Online медиум 

www.gazetaexpress.com    

Wallpaper лева и десна страна 600.000 импресии + 250.000 импресии за насловен банер 

728x90 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
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4.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на косовскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Косово 

 

Популација 

 2016 estimate/ Increase 1,816,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 

• Total 

$22.41 billion (145th) 

• Per capita 

$12,003  

Религија: 96 % Муслимани, Католици, Православни. 

77% од популацијата се интернет корисници. 
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Авионски конекции со Косово и Македонија нема воспоставено 

4.2 Профил Косовски туристи 

Поради фактот што Косово не е дел од шенген зоната и за патување во Европските земји 

им е потребна виза, Косовските туристи најчесто патуваат во Албанија, Црна Гора, 

Турција и Македонија. 

Најчесто патуваат за летен одмор, и за зимски спортови (Скијање). 

Во Македонија најчесто доаѓат за шопинг и викенд city tours (Скопје, Охрид, Струга), и за 

скијање во Попова Шапка и Маврово.  

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Косово. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

- Според статистичките податоци туристите од Косово се во привте 10 странски 

туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се оддржи и 

континуирано да расте. 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

4.3 Статистички податоци за косовски туристи во Македонија 

Табела 1.Посета и ноќевања на косовски туристи во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Косово кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи и ноќевања е во пораст во период од 2013 до 2017. 
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Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017 

Во табелата број 2 се прикажани косовските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот и Скопскиот регион.  

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Косово. 

 

 

 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/


Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 58 

 

5. Медиумска кампања Албанија 2017 

 

 Принт медиуми 

 

Gazeta shiptare/ 10 000 - 12 000 копии  

8x1/2 PR article колор формат /1300 euro   

 

Shekulli / 6000-8000 копии  

- 2 цели страни во годишното издание на магазинот "The World in 2017" 

публикација на “The economist” /1500 Euro.                                    

 

Panorama Newspaper/ 17.000 to 18.000 копии 

- 8 објави, колор формат ½ / 1.440 евра         

 

 

 Билборди 

 

ALBARTEX / имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни потреби 

Тирана 

Димензии 1.2x1.8  

Број на страни 2 

500 евра еден за еден месец вклучено принтање и ддв 

5x2=10 страни 
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Биллборди во Тирана  

 

 

 

 



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 68 

 

 

 

 



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 69 

 

 

 

 

 

5.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на албанскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Албанија 

 

Популација 

 2016 estimate/ Decrease 2,876,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 

• Total 

$36.524 billion (120th) 

• Per capita 

$11,928 (75th) 

62.8% Активни интернет корисници 

Религија – 59% Муслимани, Католици, Бекташии, Православни. 
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Авионски конекции со Албанија и Македонија нема воспоставено 

5.2 Профил Албански туристи 

Aлбанските туристи најчесто патуваат во Италија, Грција, Турција. 

Најчесто кога патуваат ги посетуват метополите на Европа, и зимно време за Скијање. 

Во Македонија најчесто доаѓат на еднодневни тури во Охрид и Струга,исто така го 

посетуват Скопје и зимно време за скијање во Попова Шапка и Маврово.  

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Албанија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Албанија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте. 

-  Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

 

5.3 Статистички податоци за албански туристи во Македонија 

Табела 1.Посета и ноќевања на албански туристи во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Косово кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи и ноќевања е во пораст во период од 2013 до 2017. 
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Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017 

Во табелата број 2 се прикажани албанските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот и Скопскиот регион.   

 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

 

 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/


Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 72 

 

6. Медиумска кампања Србија 2017 

                                                                                                                                                                        

Story magazine /35.000 копии, 262.497 читатели 

Lepa&Srećna magazine /40.000 копии, 73.936 читатели 

- 2x1/2 реклама Story, бенефит  4x1/4 PR text 

- 1x4 страни промо текст за Story Summer 

- 2x1/2 реклама Lepa&Srećna, бенефит 1x3 страни промо текст 
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Туристички свет  

- 3 x 1/1 – реклама 

- 2 x PR страна  

- 1 насловна + 2 PR страна 

- 2 страни ПР 

- Банер во Newsletter-u 2 x месечно)  600 x 200 px 

- Номинација за награда 

- Учество на форуми и конференции за две особи без котизација  

- Едиторијал за мекедонскиот бизнис сектор на 10  страни  
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Mediamax/ имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни потреби 

5 билборди во Белград / 4x3 за период од 6 недели  

6 билборди во јужна Србија, за период од 6 недели 
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6.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на српскиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Србија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

-  Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите Балкански земји,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Србија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте, 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 
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го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. Концепт кој ќе ги примами носителите 

на одлуки и слободните патувачи, како и потсетување на вечните вљубеници во 

Македонија.  

Оваа година ќе се комуницира со повикувачката реченица “Macedonia your next 

destination!” 

6.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

 Возраст 15-65 години 

 Фамилијарни одмори (Да станеме посакувана дестинација на секое семејство)  

 Пример за идеален одмор, земјата која ги менува навиките и перцепцијата 

 Задржување на Транзитни патници 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со ниски и средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

6.3 Статистички податоци за српски туристи во Македонија 

 

Старосна граница на српските туристи кои патуваат во Македонија е околу  35-45 години. 

Патуваат организирано и тоа 70 % се резервации преку туристички организации и 

самостојно (фамилијарни посети), а го посетуваат Охрид, Скопје, Дојран. Најчесто 

патуваат за посета на роднини, одмор и рекреација. Просечен број на ноќевање е 1,8. 

Патуваат континуирано преку цела година, но забележано е зголемување на туристи од 

јуни до септември. 

 
Табела 1. Посети и ноќевања на српски туристи во Р.Македонија 2013-2017 година споредбено со 

проценти 
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Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Србија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи во континуитет е во пораст и споредбено 2013/2017 

година изнесува 39%, додека ноќевањата се во пораст од 36%.  Српските туристи од 

вкупниот број на странски туристи кои ја посетиле Македонија за 2017 година учествуваат 

со 8,5%. 

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

Во табелата број 2 се прикажани српските туристи по регионите во Република Македонија 

од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има во 

Скопскиот регион, втор по посетеност е Југозападниот, додека внимание привлекува и 

Југоисточниот и Пелагонискиот регион на Македонија. 

 

 
Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

http://www.macedonia-timeless.com/
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7. МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО ШВЕДСКА 2017 

 

Онлajn www.Reseguiden.se  

                                                                
 

- Banner desktop: 980x120, 250x800 and Sticky250x480 /816 273 impressions 

- Mobile: 320x320 

- Banner XXL: 980x240   /35 000 impressions  

- PR article included during the period / 

 

 

http://www.reseguiden.se/
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Мобилна верзија Reseguiden.se 

 

Facebook Reseguiden.se 
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Инстаграм 

 

7.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на шведскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Шведска 

Членка на Европската Унија 

GDP (nominal) 2016 estimate 

 •  Total $ 517.440 billion 

 •  Per capita $ 51,603 

Скандинавска земја во Северна Европа. Се граничи со Норвешка на запад и Финска на 

исток, и е поврзана со Данска во југозападниот дел со мост-тунел низ Öresund. 

Популација 9,845,155 жители 

-  99% од населението е писмено 

- 85% од населението живее во градовите 

- 15.4% од населението е до 14 години, 64.8% од населението е од 15-64 години старост, 

19.7% од населението е над 65 години старост 

8,270,742 интернет корисници (91% од популацијата) 
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- Денес, Шведска е уставна монархија и парламентарна демократија, со монархот како 

шеф на државата. Главниот град е Стокхолм, кој исто така е најнаселениот град во земјата. 

Шведска е унитарна држава, во моментов поделена на 21 окрузи и 290 општини. 

- Религија- Според податоци од 2014 година, 64,6% од Швеѓаните припаѓаат на Црквата на 

Шведска (лутеранска). 92.000 од Швеѓаните се католици и 100.000 православни 

христијани. 

Летови/ четири  директни авио линии до Шведска 

 Скопје- Стокхолм Wizz Air  

 Скопје - Гетеборг Wizz Air  

 Скопје- Малме Wizz Air  

 Скопје – Ваксјо Wizz Air 

 

7.2. ТРЕНДОВИ КАЈ ШВЕДСКИТЕ ТУРИСТИ таа која одлучува за 

дестинација за одмор на семејството 

 Сонце и плажа се најважниот сегмент за излезен туризам во Шведска и нуди 

голем потенцијал за туристичките компании во топлите и сончеви земји кои 

се во развој. Повеќе од 73% од Швеѓаните се заинтересирани за сонце и плажа и 

21% се заинтересирани во комбинација сончање со активности. Шведските патници 

сеуште сакаат да се сончаат и пливаат за време на нивниот одмор, но тие сакаат да 

го комбинираат тоа со други активности како запознавање со локалните луѓе, 

пешачење, сафари, културни тури, медитација, или посета на еден од  поголеми 

градови во некоја земја. 

 Најважните трендови на шведскиот туристички пазар е дека се зголемува 

побарувачка за излезен туризам, барање автентични искуства, пократки патувања, 

зголемената побарувачка за  “all-inclusive” пакети, комбинирани  патувања, посета 

на градови како викенд дестинации, да има водич кој зборува шведски и зголемена 

употреба на интернет. Шведските туристи го планираат своето патување три до 

шест месеци однапред. 

Патувањето е голем дел од живот на Шведските патници. Тие сакаат да се соживеат со 

локалната култура, јазик и начин на живот. Одморот им дава чувство на авантура да ја 

задоволат нивната љубопитност. Тие се задоволни да се возат самостојно или да ги 

користат локалните транспортни услуги. Предизвикувачко за нив е да посетат земји пред 

тие да се откриени од премногу "туристи" - непознатото е дел од авантурата. 

 

7.3 Статистички податоци за шведски туристи во Македонија период 2013-2017 

година 

 

Табела 1: Посети на шведски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 
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Од табелата е воочливо дека шведските туристи во Македонија се во пораст континуирано 

од 2013 до 2017 година, што посебно се интензивира во текот на летните месеци (јуни, 

јули и август), но трендот не се намалува значително и во текот на зимските месеци.  

 

Табела 2: Број на шведски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на шведски туристи по региони од 

2013 та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Југозападниот 

регион и Скопскиот, а најмалку е посетен Североисточниот регион.  

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Шведска . 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
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8. МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РОМАНИЈА 2017 

WWW.LIBERTATEA.RO 

 10 articles with dedicated section (2 mil. Impressions) 

http://www.libertatea.ro/descopera-macedonia 

 10 facebook posts 

 10 newsletters 

5/6-2017 

                                         

http://www.libertatea.ro/
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Facebook Libertatea.ro 
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Објави на www.libertatea.ro 
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Newsletters 
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8.2 Ефекти од медиумската кампања и анализа на романскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Романија 

 

Популација 

 2016 estimate/  19,710,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 
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• Total 

$186.7 billion (41st) 

• Per capita 

$9,474 (2016)  

Религија: 86.5 % Православни, Католици. 

58% од жителите се активни интернет корисници. 

 

 

Авионски конекции со Романија и Македонија нема воспоставено 

 

8.1 Профил на романски туристи 

Романците кои се на возраст од 35-44 години најмногу преферираат да практикуваат 

туризам во рамките на својата држава, додека младите од 15 – 24 години да патуваат 

надвор од државата. Оние кои се постари од 65 години воопшто не префериррат патување, 

додека комнинирано патуваат најмногу оние кои се на возраст од 15 до 34 години (≈23 %). 

Најсилна причина според истражувањето на Еуростат се финансиите, а веднаш зад тие 

причини се работните и школските обврски. Ова е најизразено кај популацијата која е на 

возраст од 15 до 44 години, практично и најактивната популација на ниво на Романија.  

Во однос на учеството на секоја дестинација во вкупниот број на патување на ниво на 

Европа, Романија се рангира меѓу последните. Ова е резултат на преференцата на 

романците да патуваат во рамките на својата држава, со минимален процент на патувања 

надвор од неа. Таа е во предност само пред Норвешка и Швајцарија.  

Во поглед на Романија, бројките се импозантни  74.9% од популацијата не патува, а 65% 

од нив не патуваат поради финансиски причини. Мотивацијата и покрај тоа што е на 

високо ниво, здравствените причини како второстепени и обврските не им дозволуваат да 

излезат од земјата.  

 

8.3 Статистички податоци за романски туристи во Македонија 

 

Табела 1: Посети на романски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 
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Од табелата е воочливо дека романските туристи во Македонија се во пораст 

континуирано од 2013 до 2017 година, освен во 2015 година. 

 

Табела 2: Број на романски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на романските туристи по региони од 

2013 та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен  Југозападниот 

регион и Скопскиот. 

 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Романија. 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
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9. МЕДИУСМКА КАМПАЊА ВО ПОЛСКА 2017 

 Online медиум /www.tur-info.pl 

Banner- Special featured element W-2-L - in the left side of the column. 

Mailing to TO & travel agencies - 15,459 subscribers Mailing to tourists - 35,164 subscribers                     

Advertising insert ''B'' - 50,000 page views 

2 news on website tur-info.pl (news included in additional daily newsletter, and weekly 

newsletter) 

Facebook campaign 

+n ( 3 posts during 3 months) 

10.05 – 09.08.2017 

 

 WP.PL 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency May 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

1,006,494 impressions. 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency June 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

974,826 imressions. 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency July 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

519,480 impressions. 

 

Принт Медиуми:   

 

 KONTYNENTY 

 Two consecutive printed issues 

-issue 2/2017 full-page advertisement 

-issue 3/2017 full-page advertisement 

 

 PODROZE 

Three publications 

- 07.2017  1/1 SRP ( Full-page advertisement) 

- 08.2017  1/1 SRP ( Full-page advertisement) 
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Podroze Magazine /Issue 07/2017 

 

  

- WP.PL 

Turystyka.wp.pl 
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Банери 
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- ТUR-INFO.PL 

Банери 
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TUR-INFO.PL 

ОБЈАВИ 
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TUR-INFO.PL 

FB POSTS 
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9.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на полскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Полска 

 

Полска е членка на Европската Унија  

 

GDP (nominal) 2016 estimate 

 •  Total      $508.857 billion 

 •  Per capita $13,390  

 

Полска е земја во Централна Европа и се граничи со Германија на запад, Чешка и Словачка 

на југ, Украина и Белорусија на исток и Балтичко Море, Калининградска област (руска 

енклава) и Литванија на север. 

 

Популација 38,483,957 жители 

   

- 99.8% од населението е писмено 

- 61.5% од населението живее во градовите 

   

 



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 113 

 

- 14.8% од населението е до 14 години, 71.7% од населението е од 15-64 години старост, 

13.5% од населението е над 65 години старост 

 

- 25,666,238 интернет корисници (67.15% од популацијата)  

 

- Религија / Roman Catholic 87.5% од населението 

 

 

Летови (нема директни летови од Македонија до Полска) Ќе започнат од јуни 2018 

година преку полскиот оператор ЛОТ. 

Рего-Бис чартер Катовице-Охрид 

 

9 . 2Тр енд ови  и  што  и ск уст ва  б ар аат  пол ските тури ст и    

 

 

 Полските туристи претпочитаат културен и археолошки туризам, претпочитаат 

море, песок и сонце.  

 Во 2012 година, вкупно 330.000 полскиот туристи престојувале во Турција. Додека 

Шпанија е број еден дестинација за полските туристи проследено со Грција. Во 

2013 Турција за Полјаците е трета најбарана дестинација за патување. 

 Меѓу најпосетените земји се:  Германија, Велика Британија , Италија, Франција , 

Чешка и Шпанија. 

 Престој со семејствата и пријателите се задржи на ниво од околу 25% , додека 

учеството на деловните патувања 20 %.  

 Одмор, празници, тури низ европските земји се типични туристички цели и 

основни иницијативи за полскските туристички патувања  во странство.  

 Некои туристи  посетиле повеќе од една земја за време на нивните патувања. На 

пример, посетите во Германија се многу чести, но голем број од нив се поврзани со 

понатамошни патување во други земји од Западна Европа. Слично на тоа, полските 

државјани кои патуваат во Јужна и Југо - западна Европа обично одат преку Чешка 

и Словачка. 

 Сингл туристите одат на туристички патувања во просек 2-4 пати годишно, со 

користење на истите, докажани и веќе проверени туристички агенции. Исто така го 

користат интернетот да најдат добри понуди. И покрај порастот на популарноста на 

3XE туризам (Entertainment, Excitement, Education, забава, возбуда, едукација), 

повеќето сингл туристите се уште преферираат да се практикува туризам во смисла 

на 3xS патување (сонце, песок, море). 

 Парови без деца, исто така, одат на одмор во просек од 2-4 пати годишно. 

Мнозинството од испитаниците во оваа група претпочитаат пасивен туризам во 

странство. Најважните мотиви за туристичко патување во овој случај за одмор и 

избор на дестинација зависи од цената. 
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 Семејствата со мали деца обично бараат туристички агенции со повеќе атрактивни 

понуди, додека семејствата со возрасни деца контактираат туристичка агенција, чии 

услуги ги користеле порано. Семејства со мали деца преферираат реактивен 

туризам главно во лето. Сепак, во однос на зимскиот одмор кој е на второ место во 

случајот на семејствата со мали деца, додека во семејства со возрасни деца 

одлучуваат да патуваат вон-сезона. Несомнено причината за овие разлики е 

учебната година, која за семејства со малолетни деца е од огромно значење при 

планирањето на одморот. Додека семејствата со мали деца имаат пасивен одмор, 

семејства со возрасни деца ги трошат своите патувања поактивно, на пример ги 

истражуваат природните убавини. 

 Пензионери од 60-75 години обично одат на одмор со партнер и докажана 

туристичка агенција. Тие претпочитаат лето и патување надвор од сезона. 

Постарите луѓе претпочитаат пасивен туризм, со задолжителен туристички водич 

во нивната група. 

 

Старосна граница за полските туристи кои патуваат во Македонија е околу  30-45 години. 

Патуваат организиранио. Независните патувачи практикуваат активности во природа и 

традиционални настани. Просечен број на ноќевања е 3,3. Најчесто патуваат во период 

јуни-септември и има континуирано зголемување на туристи. 

9.3 Статистички податоци за полските туристи во Македонија 

Табела 1: Посети на полски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

Од табелата е воочливо дека полските туристи во Македонија се во пораст во 2017 година 

од дури 82%, што посебно се интензивира во текот на летните месеци (јуни, јули и 

август), но трендот не се намалува значително и во текот на зимските месеци.  



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 115 

 

Табела 2: Број на полски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на полски туристи по региони од 2013 

та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Југозападниот регион и 

Скопскиот, а најмалку е посетен Источниот регион. Значителен е бројот на ноќевањата, 

кои се во пораст, во југозападниот регион.  

 

 
Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Полска. 

 

 

 

 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
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10. Медиумска кампања во Чешка 2017 година 

Принт Медиуми:                                                                                         

 6x 1/3 page - Metro                                                                                     

 1/1 page editorial          

                                                              

    Online медиуми:                                                                                            

 metro.cz (4x 300x600/200000 impr)                                                          

 seznam.cz (480x300/345787 impr)                                                          

 novinky.cz (300x600/348432 impr)                                                                     

 + PR article Section: Traveling   1week        

 

Онлајн објава metro.cz 
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10.1 Статистички податоци за чешките туристи во Македонија 

 

Табела 1: Посети на чешки туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

Од табелата е воочливо дека чешките туристи во Македонија се во пораст особено во 2017 

година, после двегодишно опаѓање. 

Табела 2: Број на чешки туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на чешки туристи по региони од 2013 

та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Скопскиот и 

Југозападниот регион. 
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Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Чешка. 

11.Медиумска кампања Русија 2017/2018 

 Принт медиуми: 

 

Profi Travel   

 

     

Banner Location Period Views Click CTR 

Portal 

branding 

11 

countries 

05.03.-

11.03.2018 

92 

502 777 0,84% 

                                       

  

Portal placement at 

Profi.Travel 

    

 

 

 

  
  

  

 
 

  

 

 

  

Promo tool 

Date/ 

Period 

of the 

issue 

Screenshot Link to the site 

http://www.macedonia-timeless.com/
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Banner Skyscrapper 

22.05.2

017 - 

28.05.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/H

yMG2 

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://profi.trave

l/articles/23428/d

etails 

Individual e-newsletter 

22.06.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/z3

9J4 

  

Banner Skyscrapper 

26.06.2

017 - 

02.07.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/H

yMG2 

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://profi.trave

l/articles/23428/d

etails 

Top - Article 

30.06.2

017 (1 

issue) 

http://take.ms/eV

Rjb 

http://profi.trave

l/articles/28902/d

etails  

Portal branding  

03.07.2

017 -  

09.07.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/tO

IIL 

This banner 

leads to the site: 

http://macedoni

a-

timeless.com/rus  

Banner Skyscrapper 

31.07.2

017 - 

06.08.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/of

9Ow  

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://www.mac

edonia-

timeless.com/ 

Banner Skyscrapper 

21.08.2

017 - 

27.08.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/of

9Ow  

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://www.mac

edonia-

timeless.com/ 

Top - Article 

13.10.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/0F

Bvq 

http://profi.trave

l/articles/30862/d

etails  

Individual e-newsletter 

19.10.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/N

VwB0 

  

 

http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/z39J4
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http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/eVRjb
http://take.ms/eVRjb
http://profi.travel/articles/28902/details
http://profi.travel/articles/28902/details
http://profi.travel/articles/28902/details
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http://macedonia-timeless.com/rus
http://macedonia-timeless.com/rus
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http://take.ms/of9Ow
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http://profi.travel/articles/30862/details
http://profi.travel/articles/30862/details
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http://take.ms/NVwB0
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1. Banner Skyscraper  - 22.05.2017 - 28.05.2017 (1 week) 

 
 

2. Individual e-newsletter - 22.06.2017 (1 issue) 

 
 

3. Banner Skyscraper - 26.06.2017 - 02.07.2017 (1 week) 



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 134 

 

 
 

4. Top – Article - 30.06.2017 (1 issue) 
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5. Portal branding - 03.07.2017 - 09.07.2017 (1 week) 

 
 

6. Banner Skyscrapper - 31.07.2017 - 06.08.2017 (1 week) 
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7. Banner Skyscrapper - 21.08.2017 - 27.08.2017 (1 week) 

 
 

8. Top – Article - 13.10.2017 (1 issue) 

 
 

 

 



Извештај  2017 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 137 

 

9. Individual e-newsletter - 19.10.2017 (1 issue) 
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10. Profi Travel Article in March 2018  

 
 

 

11. Profi Travel Quiz in April 2018  
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11.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на словенечкиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија за прв пат се реализира во Русија. 

Ова е земја од втор круг според географска определеност, а фактот да се пласира во оваа 

земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во 

Македонија, пред се поради: 

- Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија не е позната како дестинација и во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привлечна дестинација за русите. 

Улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на тур-

операторите и потенцијалните туристи за тие потоа да го купат производот, 

односно да им се презентира туристичкиот производ со збогатена туристичка 

понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија.  

Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

Земја 
Старосна 
граница Тип на турист 

Просечен 
број на 

ноќевања 

Период од 
годината во кој 
патуваат 

Русија 44-55 

организирани 
Балкански тури и 
културни посети 2,6 мај-септември 

 

 Возраст 44-55+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни групи) 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: отворени за предизвици, љубители на природата, храна и вино, 

култура и религија 

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

11.2 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на руските туристи кои патуваат во Македонија е околу  50 години. 

Патуваат организирано, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто патуваат  
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практикуваат  посета на традиционални настани, цркви и манастири, гастрономија. 

Просечен број на ноќевање е 2,6 дена.  

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Русија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања.  

Руска 
Федерација 

2013 2014 % 2014 2015 % 2015 2016 
% 

2016 2017 
% 

Туристи 4538 4666 3% 4666 4325 -7% 4325 4213 -3% 4213 6555 56% 

Ноќевања 14221 13451 -5% 13451  12 496 -7%  12 496 11147 -11% 11147 18478 66% 

Табела бр. 2. Движење на руските туристи во период од 5 години 

Од табелата бр. 2 може да се забележи дека во последниот петгодишен период бројот на 

туристи се менува, во 2016 и 2017 е забележан пораст од 56%, што е проследено и со 

пораст во бројот на ноќевања. 

Руска Федерација Број на туристи и ноќевања по земји на припадност, по региони, по години 

година: 2013 2014 2015 2016 

  туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања 

Вардарски регион 174 394 133 216 183 310 167 452 

Источен регион 61 167 101 357 51 120 73 183 

Југозападен регион 1466 5888 1292 5205 1087 3943 1057 3445 

Југоисточен регион 153 293 339 992 197 523 226 874 

Пелагониски регион 637 2869 605 1976 316 1186 290 772 

Полошки регион 89 148 81 226 107 423 52 119 

Североисточен 
регион 20 25 81 105 25 36 40 72 

Скопски регион 1938 4437 2034 4374 2359 5955 2308 5230 

 

Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 3 се прикажани руските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот, додека внимание привлекува и Пелагонискиот и Југоисточниот регион 

на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската поврзаност, бројот на 

хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во туристичкиот сектор на 

Македонија.  
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Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Русија. 

 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Русија, најмногу се пребарувало во месеците Јули и август. 

 

12 Медиумска кампања Англија 2017/2018 

 Принт медиуми: 

 Aspire                                                             

Travel Weekly                                             

 

 
 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
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Online and Print: 
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Events: 

Destination Showcase - June 
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Destination Showcase November: 
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12.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на англискиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Македонија се реализира повремено во различни медиуми 

во Англија. Ова е земја од вториот круг според географска определеност, а фактот да се 

пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се 

одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

- Директната авионска нискобуџетна линија,  

- Големина на пазар,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија е позната како дестинација, но во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привечна дестинација за 

англичаните. Улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на 

купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира 

туристичкиот производ со збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија, а посебно тур-операторите.  
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Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

Англија 40-55 

независни патници кои 

бараат традиционални 

манифестации, 

рекреација и активности 

во природа 2,3 

континуиран 

број цела 

година/ без 

осцилации 

London 

Luton/Wizz 

Airдиректна 

линија  

 

 

 Возраст 40-55+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија , млади кои сакаат да искусат 

нешто поразлично 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

12.2 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на англиските туристи кои патуваат во Македонија е околу  40-50 

години. Патуваат самостојно, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто патуваат  

индивидуално практикуваат активности во природа,  посета на традиционални настани, 

гастрономија и бизнис. Просечен број на ноќевање е 2. Патуваат континуирано преку цела 

година но, забележано е зголемување на туристи во Април и Мај. 

 Велика Британија 2013 2014 % 2014 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 %
Туристи 6935 7317 6% 7317 8465 16% 8465 8856 5% 8856 23544 166%
Ноќевања 16891 15920 -6% 15920  19 096 20%  19 096 20456 7% 20456 73064 257%  
Табела 1.Посета и ноќевања на англиски турисити во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Англија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи е во пораст, во период од 2016 до 2017, има 

значителен пораст од 166%, што е проследен со пораст во бројот на ноќевања од 257%.  
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Велика Британија
година:

туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања

Вардарски регион 160 225 284 441 270 661 256 479

Источен регион 141 435 218 818 115 294 245 841

Југозападен регион 1099 2924 905 2171 1144 3367 1345 3633

Југоисточен регион 246 833 221 484 452 1022 570 1355

Пелагониски регион 368 771 482 859 530 1190 519 1234

Полошки регион 226 677 314 657 388 975 382 987

Североисточен регион 29 37 39 72 43 90 59 99

Скопски регион 4666 10989 4854 10418 5523 11497 5480 11828

Број на туристи и ноќевања по земји на припадност, по региони, по години

2013 2014 2015 2016

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 2 се прикажани англиските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападен, втор по посетеност е Југоисточен, додека внимание привлекува и 

Пелагонискиот регион на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската 

поврзаност, бројот на хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во 

туристичкиот сектор на Македонија.  

 

Графикон 3: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Англија. 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Англијаа најмногу се пребарувало во месеците март и 

април, а се забележува интерес и во текот на целото лето.  

 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
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Топ 10 странски туристички пазари 

 

# Пазар Посети # Пазар Ноќевања

1 Турција 129708 1 Турција 185628

2 Србија 53121 2 Холандија 141675

3 Бугарија 45958 3 Србија 100692

4 Грција 44931 4 Бугарија 79370

5 Холандија 26889 5 Грција 74272

6 Германија 23544 6 Полска 73064

7 Полска 22281 7 Германија 46899

8 Албанија 21194 8 Албанија 44928

9 Косово 17494 9 Косово 36857

10 Други азиски земји17183 10 САД 33968

ТУРИСТИ И НОЌЕВАЊА СТРАНСКИ ПАЗАРИ 2017 

ТОП 10 

 
Табела 1. Топ 10 странски туристички пазари за 2017 година 

 

Од табела 1 може да се забележи кои земји спаѓаат во Топ во топ 10 пазари за 2017 година 

по остварени посети и ноќевања. 

 

4. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И 

ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

  Изработка на IOS, Android и Windows базирани софтверски мобилни апликации – 

туристички електронски водичи и нивна дистрибуција преку соодветни електронски 

пазари на апликации (Play store, Apple store и други), како и хостирање на истите и нивна 

промоција. Планирани средства во вкупен износ од 455.000,00 денари., реализирани од 

ставка 425 во вкупен износ од 452.892,00. 

5.1 Одржување и промоција на macedonia-timeless.com / macedonia.travel веб страната 

Macedonia-timeless.com е националата веб страна за промоција на туризмот во 

Македонија. Изглед на официјалната веб страна за промоција на туризмот во Република 
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Македонија е пуштена во  во употреба на почетокот на 2015 година, кој во континуитет се 

подобрува и ажурира и првите шест месеци од 2017 година.  

Страницата   се подобрува со воведување на повеќе јазици и во периодот јануари- 

јуни 2017 година е дополнета со Словенски, Шпански, Германски  покрај веќе 

поставените   македонски, англиски, албански, бугарски,српски, туриски, шпански, руски, 

италијански, франција со кои досега е адаптирана на тринаесет јазици од предвидените 

петнаесет за 2017 година. 

Редизајнирање насловната страна од страницата www.macedonia-timeless.com со 

поставување на кратки видео материјали за туристичките убавини на Македонија, како 

сегменти од видеото во произвоство на АППТ 2016 година  „ Македонија Неоткриено 

Туристичко Богатсто“ овозможувајки надополнување на маркетинг кампањата.  

Воведување на КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ И МАНИФЕСТАЦИИ кои се значајни 

за туристичкиот сектор и овозможување на нивно пребарување и класифицирање според 

ТИП НА НАСТАН, НАСТАНИ ОД КУЛТУРАТА, ФЕСТИВАЛИ, СПОРТСКИ 

НАСТАНИ, ТРАДИЦИОНАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ. Пребарувањето е овозможено и 

преку месеци, дати и региони во кои се одржуваат. За секој од нив е наведен соодветен  

текст и неколку фотографии со што се овозможува поголема информираност и можност за 

планирање на посета од туристите. 

Главното мени се состои од: ЗА НАС, АКТИВНОСТИ, ГРАДОВИ И РЕГИОНИ, 

ИСПЛАНИРАЈТЕ ГО СВОЕТО ПАТУВАЊЕ  и додадена е нова содржина ЧЕСТО 

ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА  во кои се содржани голем број на под содржини со текст и 

илустрации во вид на фотографии и др. 

Во делот ЗА НАС  се содржат следните содржини: 

- Културни –историско наслество 

- Основни информации 

- Време 

- Валута 

- Што кажува светот за Македонија? 

- Корисни линкови 

- Брошури на десет јазици 

- Водич до манастирите во Р.Македонија на македонбски, српски, бугарски, 

англиски и руски јазик 

- Водич низ регионите во Р.Македонија на македонски јазик 

http://www.macedonia-timeless.com/
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- Водич за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во 

Р.Македонија на македонски јазик,турски и бугарски јазик  

- Водич за Градот Охрид на англиски јазик 

- Брошури за активен туризам во Охрид на англиски јазик 

  Во овој дел се због трите водичи кои се во форма да можат да се спуштат и 

прелистуваат со прикладна македонска музика, овозможувајки на посетителите повеќе 

информации за туристичките можности, локалитети и предлог за нивна посета. 

 

Во делот АКТИВНОСТИ се следните содржини: 

- Почуствувајте ја Македонија 

- Активности 

- Атракции 

- Тури 

- МИЦЕ 

Во овој дел се овозможени сите промотивни материјали на АППТ за промоција во 

ПДФ формат , и можност да се спуштат како и континуирано подобрување на 

содржините, информациите и фотографии во останатите содржини. 

Во делот ГРАДОВИ И РЕГИОНИ  се содржани сите градови во Република 

Македонија со информаци, фотографии, специјалитети  значајни за туристичкиот сектор и 

потенцијалните туристи. Исто и овој содржински дел континуирано се збогатува со 

соддржини во соработка со градовите и ЛЕР.  Овој дел е збогатен во градовите Скопје, 

Охрид, Струга, Битола и Крушево со дополнително поставување на брошури во издание 

на АППТ за наведените градови и овозможување на прелистување со „Флип Бук“и нивно 

спуштање. 

Во делот ИСПЛАНИРАЈ ГО СВОЕТО ПАТУВАЊЕ се понудени голем број на 

можности со испланирани дневни, дводневни и повеќедневни ескурзии во градовите, 

археолочки локалитети, специјалитети  и останати можности за активен и алтернативен 

туризам. 

Содржината ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА овозможува одговори на 

најчесто поставуваните прашања кои се пристигнати во Агенцијата за Промоција и 

Поддршка на Туризмот преку електронска пошта од страна на туристите кои сакаат да ја 

посетат Македонија. Информациите се надополнети со линкови кои водат до одредени 

страници со дополнителни конкретни информации за дадената проблематика. 
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Сите содржини во посебните делови најдоле имаат можност за линкови кои водат 

до повеќе информации , доколку има заитересираност од пребарувачот 

Во одредените делови на страницата www.macedonia-timeless.com се овозможува 

информации за сместувачките  капацитети,туристички агенции, турисички водичи, 

активни тури организирани од туристичките агенции, ресторани, винарии, rent a car 

компании, такси компании и настани.  

Начини на кои се собираат и објавуваат информациите, е следниот: 

 На интернет странaта, во делот “Promote your service” објавен е формулар со кој 

при самото пополнување се аплицира за внес на податоци. Овие податоци се 

одобруваат од страна на администраторите на веб страната, или ; 

 Врз основа на листата за категоризација на угостителски објекти од Министерство 

за економија, во делот регистрирани хотели и ресторани, се потврдуваат 

информациите на интернет страните на самите угостителски објекти и се 

објавуваат на страната на macedonia-timeless.com/macedoni.travel. 

Целта на постоењето на овој тип на информации на интернет е пред се да се промовира 

приватниот  туристички сектор при што на овој начин потенцијалниот турист полесно 

може да го испланира своето патување. Покрај основните информации за туристичкиот 

производ на Македонија, ќе има и дел каде што веднаш ќе можат да се разгледаат и 

услугите кои ги нудат туристичките работници (со линк до нивните веб страни). 

Пристапот до информации на странските тур оператори на овој начин ќе биде олеснет, со 

самото постоењето на листи за угостителски капацитети во Македонија. 

Дополнително страницата www.macedonia-timeless.com се оддржува во кондиција со 

катадневни проверки на линкоците, нивната функционалност, дополнување со свежи 

информации, содржини и фотографии, видео презентации и кратки видеа на Youtube  

channal каналот од Macedonia-timeless. 

Страницата е синхронизирана со Фан страницата на Facebook  

https://www.facebook.com/Macedonia.Timeless, која се ажурира секој ден со нови содржини 

достигнувајќи 49.000 допаѓања, и синхронизирано се промовираат  

Исто така се ажурира и фан страницата Share Macedonia, Twitter, Istagram профилите кои 

постигнуваат значаен број на следбеници. 

 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
https://www.facebook.com/Macedonia.Timeless
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5.2 Оддржување и промоција на tourismmacedonia.gov.mk веб страната 

Страницата www.tourismmacedonia.gov.mk,  е националата веб страна за промоција 

на туризмот во Македонија како и активностите на Агенцијата за промоција и поддршка 

на Република Македонија.  

Нејзиното одржување се состои од објавување на информации за проектите за подршка на 

АППТРМ 2017, Програмата на Агенцијата за 2017, инвестициски можности,  правилник за 

субвенционирање , објава на статистики, јавни повици, планираните настани на 

Агенцијата, самеските учества на АППТ, правилници за информативни патувања, проекти 

кои се реализирани и се во фаза на реализација, поддршка на туристичкиот сектор, 

промотивни материјали, контакти остварени од АППТ со туроператори ,туристички 

агенции од саемските манифестации и законска легислатива. 

На страната е поставена нова содржина ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА со 

кои се овозможува дополнителни информации значајни за нашиот туристички сектор 

овозможувајки олеснување и достапност на одредени документи и др.  

  Оваа страница нуди  место од каде што можат да ги добијат формуларите за 

учество на саем за тековната 2017 и остварените контакти по земји на туриператори и 

туристички компании со кои АППТ има остварено контакт, подстратегии, статистики, 

можности за субвенционирање и др. 
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                   II.АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

                                                       ПРОЕКТИ 

Согласно програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017та година (Службен 

весник бр. 192/2017), за активностите на сектор поддршка на туризмот се предвидени 

средства во износ од  10.000.000,00 денари, од кои за проектот Планинарски патени се 

реализирани 13.858 денари, за изработка на водич за Отоманските споменици се 

потрошени 125.845.00денари, за проектот “Развој на алпинизмот и негово ставање во 

функција на туризмот“ се реализирани 141.600,00 денари, за членарина за ПАТА 

асоцијацијата се реализирани средства во вредност од 5000 долари или  322.170,00 денари 

од ставка 425 и 426. 

Согласно Програмата за измена и дополнување на програмата за промоција и поддршка на 

туризмот за 2017та година (Службен весник бр. 191/2017) вкупниот износ предвиден за 

сектор за поддршка на туризмот е 352.000,00 денари       

Проект „Планинарски патеки”  

Со овој проект треба да се постигне уредување, означување и обележување на постојни и 

создавање на нови планинарски патеки, како и промоција на истите со цел збогатување на 

туристичката понуда на Република Македонија и развој на руралниот туризам, активниот 

и севкупниот туризам во државата.  

Проектот, произлезе од Програмата за работа на Владата на Република Македонија и од 

Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година.  

 

Во 2017 година требаше да се изработат вкупно 11  патеки за пешачко планинарење. Се 

отпочна постапка за нивно целосно комплетирање од поставување на ознаки и 

информативни табли до ,маркирање на истите патеки, но процедурата беше поништена од 

причина што имаше техничка влада и неможноста за објавување на јавен повик, а подоцна 

со ребаланс на Буџетот средствата беа одземени. 
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Но дел од вработените во сектор поддршка во ноември остварија работен состанок со 

Федерацијата за планински спортови каде што целта беше продлабочување на соработката 

и реализација на 11 патеки. На состанокот беше констатирано дека треба да се даде 

финансиска поддршка и да се изберат домаќини кој ќе ги одржуваат патеките како и  да се 

подигне соработката со локалните самоуорави  во градовите и општините. 

 

 Проект „Планински велосипедски патеки”  

 Со овој проект треба да се постигне уредување, означување и обележување на постојни и 

создавање на нови велосипедски патеки, како и промоција на истите со цел збогатување 

на туристичката понуда на Република Македонија и развој на руралниот туризам, 

активниот и севкупниот туризам во државата. 

Проектот Планинско велосипедски патеки , произлезе од Програмата за работа на Владата 

на Република Македонија и од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 

година.  

Во 2017 година требаше да се изработат вкупно 5  велосипедски патеки. Се отпочна 

постапка за нивно целосно комплетирање од поставување на ознаки и информативни 

табли до маркирање на истите патеки, но процедурата беше поништена од причина што 

имаше техничка влада и неможноста за објавување на јавен повик, а подоцна со ребаланс 

на Буџетот средствата беа одземени. 

 

Проект „Македонска источна пешачка патека“ 

Прва пешачка патека во Република Македонија која треба да влезе на картата на европски 

патеки, на потегот од влезот кај Прохор Пчински, до излез кај местото Ново село и до 

излез кај планината Беласица. Проектот опфаќа утврдување на европските стандарди за 

оваа намена, мапирање на патеката, започнување со уредување и одбележување на истата 

и врзување со постоечки патеки, како и изградба на пропратни објекти, како и промоција 

на истата патека преку изработка на посебна карта за оваа намена 
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Според Планот за јавни набавки со реализација овој проект отпочна во втората половина 

од 2017 година, но поради недостиг на  финансиски средства и со ребалансот на Буџетот 

не постоеше можност за негова реалзизација. 

Проект „Реконструкција на ловно рекреативниот дом Смоларе“ 

Проектот е со туристичко рекреативен карактер, и кој произлегува од изработена Студија 

за проценка на капацитетите за развој на ловен и планински туризам, во соработка со 

Јавното претпријатие,, Македонски шуми,,- Скопје. и кој требаше да биде пилот проект за 

реализација на оваа студија. Беа направени неколку состаноци со Јавното Претпријатие 

Македонски шуми и се собрани податоци од терен со посетата на самиот објект. Истиот 

требаше да се реализира во втората половина од 2017 година, но поради немање 

финансиски средства и со ребалансот на Буџетот немаше можност за негова реалзиција. 

 Финансиска поддршка на препознатливи културни, забавни, спортски, 

гастрономски и еколошки манифестации на локално организирани туристички 

настани избрани преку објавување на јавен повик, а со цел зголемување и 

потикнување на туристичката понуда на Република Македонија; 

Овој јавен повик беше поништен по самата објава и требаше да се објави во втората 

половина на тековната година но поради немање финансиски средства и со ребалансот на 

буџетот не бевме во можност за повторно објавување и реализирање на истото. Повикот 

беше објавен во јавните медиуми и од страна комисијата беше извршена селекција но 

истиот повик беше стопиран од страна на тогашниот директор. 

 

Водич „In your pocket“ проект  

Проектот беше наменет за позицирање на туризмот на Република Македонија, во еден од 

светските реномирани туристички водичи, каде на специфичен начин на презентација 

согласно стандардите на овој реномиран бренд, ќе биде целосно изработен и испечатен 

водич од страна на компанијата „In your pock,, 
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Од причина што имаше техничка влада и неможноста за објавување на јавен повик 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не беше во можност да пристапи кон 

негова реализација. 

Изработка на водич за Отоманските споменици  

Во 2017 година се изработи Водичот за отомански споменици на македонски и албански 

јазик како и на неколку странски јазици, англиски, турски, арапски и др. Целта на овој 

проект е користење на овие културно историски споменици и нивно ставање во функција 

на туризмот за целна група на посетители. 

За овој проект во 2017 година беше објавен јавен повик, истиот беше изработен но од 

страна на директорот не се даде дозвола да се испечати. Ова активност за печатење беше 

реализирана во 2018 година. 

 Формирање, развој, оградување и означување на туристички развојни зони 

(Љубаништа 1, Љубаништа 2, Градиште, Калиште, Треска, Стар Дојран, Нов Дојран, 

Крушево и Берово). 

Ова активност не се реализираше од причина што зоните согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање престанаа да важат и потребно е промена во овој закон во 

одредени членови. 

 Јакнење и развој на туристичката понуда на Република Македонија  

Според Планот за јавни набавки со реализација овој проект отпочна во втората половина 

од 2017 година, но поради недостиг на  финансиски средства и со ребалансот на Буџетот 

не постоеше можност за негова реалзизација. 
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 Остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации, 

членување во истите, како и вклучување во заеднички проекти за промоција и 

развој на туризмот; 

За оваа активност беше платена членарината за ПАТА асоцијацијата во вредност од 5000 

долари или  322.170,00 денари.           

 

 Формирање на авто кампови  

Со влегување во сила на Законот за автокампови (Сл. Весник бр.13/13) започнаа 

надлежностите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) по овој 

Закон. Агенцијата ги врши работите во врска со формирањето, развојот и следењето на 

автокамповите предвидени на земјиште во сопственост на Република Македонија. 

Во 2017 година од Македонијтурист А.Д. (автокамп Белви) добивме Барање на добивање 

согласност за формирање на автокамп согласно член 7 од Законот за автокампови и 

Барање за одобрување на план за уредување на просторот согласно член 33 од Законот за 

автокампови. По истите е соодветно постапено во согласнот со Законот за автокампови. 

Меѓутоа согласно дописите на Министерството за транспорт и врски потребно е нови 

документи за легализација на истиот камп. 

Исто така добиен е допис од Деспина ДООЕЛ со кој не известуваат за нивната 

заинтересираност за формирање на автокамп на територијата на општина Петровец и  како 

погодна локација е избран дел од КП 91/1, КО Катланово, општина Петровец во чија 

околина има изработена ЛУПД за викенд населба и во изработка е ЛУПД за етно село. 

После тие средби согласно Законот за автокампови зпочнавме постапка за основање на 

автокамп на земјиште во сопственост на Република Македонија. Во моментов се чека 

точно дефинирање на парцелата за автокамп од страна на општина Петровец.  

Исто така добиен е допис од страна на фузичкото лице Емил Михаилов за формирање на 

автокамп во Општина Велес, езеро Младост 1 и 2. Постапено е согласно Законот за 
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автокампови и за овој камп на крајот од 2017 година Владата на Република Македонија 

донесе одлука за формирање на авто камп. 

12. „Создавање мрежа на кластери за развој на нови туристички производи„  

Проект кој се аплицира во новата ЕУ програма “BALKANMED”, за развој на вински 

патишта и друг вид на туризам поврзан со виното и органската преработка, со учество од 

15% кофинансирање на средства предложени во проектот  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја пополни апликацијата за истиот но 

добивме информација од страна на Европската Унија дека не е прифатен проектот и на тој 

начин нема можност за негова реализација. 

 

 Проект „Откривање на Балкански рути“ 

Проектот кој се аплицира во ИНТЕРЕГ ИПА прекуграничната програма Грција –

Македонија 2014-2020, за развој на туристички рути, нивна промоција и друг вид на 

регионален туризам, со учество од 15% кофинансирање на средства предложени во 

проектот.  

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја пополни апликацијата за истиот но 

добивме информација од страна на ИНТЕРЕГ ИПА дека не е прифатен проектот и на тој 

начин нема можност за негова реализација. 
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Проект “Развој на алпинизмот и негово ставање во функција на туризмот“  

 

Во 2017 година како активност наследен од 2016 година,  во склоп на овој проект беше 

испечатен мал водич за спортско качување на македонски и англиски јазик во тираж од 

2000 примероци. 
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III. СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТРАНСКИОТ ОРГАНИЗИРАН ТУРИСТИЧКИ 

ПРОМЕТ 

До Комисијата за субвенционирање на странски организиран туристички 

промет (основана со решение бр.04-433/2 од 11.08.2016 год. од страна на 

директорот на АППТ) за 2017 година, пристигнати се вкупно 741 барање за 

субвенции. Планирани средства за Субвенционирање на странски 

туристички организиран промет од буџетска сметка – 637 се 66.00.000,00 

денари, од кои реализирани се  55.107.728,00 денари. 

Доставените предметни барања се примени и обработени согласно 

одредбите на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/13,  147/14, 50/15 и 

32/16) и Законот за општа управна постапка (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.124/15). 

Во прилог податоци за барањата претставени според различни критериуми, 

изработени врз основа на електронски регистар за предметните барања за 

2017 година. 

- Број на поднесени барања за субвенции, број на целосно/делумно 

одобрени и број на одбиени барања според видот на превоз односно 

видот на барање на доставената предметна документација за 2017 

година 
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Ред

.бр

ој 

Вид на превоз/вид на 

барање 

Број на 

поднесени 

предметни 

барања 

Број на 

целосно/ 

делумно 

одобрени 

Број на 

одбиени 

барања 

1 СУ1 автобуски превоз 63 51 12 

2 СУ2 авионски превоз 182 167 15 

3 

СУ6 кружни и 

комбинирани тури 496 261 235 

  Вкупно 741 479 262 

 

 

 

- Број на странски туристи за кои се поднеле барања за субвенции, 

број на странски туристи за кои се одобрила субвенција и број на 

странски туристи за кои не се одобрила субвенција, според видот на 

превоз односно видот на барање на доставената предметна  

документација за 2017 година 

 

Ред. 

Бр. 
Вид на превоз/вид на барање 

Број на 

лица за 

кои се 

поднеле 

барања  

Број на 

одобрени 

лица 

Број на 

одбиени 

лица 

1 СУ1 автобуски превоз 2772 2071 701 

2 СУ2 авионски превоз 23697 17883 5814 

3 

СУ6 кружни и комбинирани 

тури 17694 8759 8935 

  Вкупно 44163 28713 15450 
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- Број на странски туристи за кои се поднеле барања за субвенции, 

број на лица за кои се одобрила субвенција и број на лица за кои не 

се одобрила субвенција според земјата на доаѓање на странските 

туристи, за 2017 година 

 

Ред. 

Бр. 

Земја на 

потекло на 

странските 

туристи 

Број на 

лица за 

кои се 

поднеле 

барања  

Број на 

одобрени 

лица 

Број на 

одбиени 

лица 

1 Австрија 30 29 1 

2 Америка 81 78 3 

3 Англија 48 23 25 

4 Белгија 1263 965 298 

5 Бугарија 1190 1039 151 

6 Германија 18 0 18 

7 Данска 319 290 29 

8 Иран 34 0 34 

9 Италија 40 0 40 

10 Полска 3655 3028 627 

11 Словенија 96 68 28 

12 Србија 258 0 258 

13 Турција 17250 8590 8660 

14 Холандија 19485 14590 4895 
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15 Хрватска 376 13 363 

16 Шведска 20 0 20 

  Вкупно 44163 28713 15450 

 

Поднесените 741 барања за субвенции, се примени, обработени и за истите 

се донесени решенија.  

Од нив, 462 решенија станале правосилни (до ден 07.06.2018, кога  се 

поднесува извештајот), од кои одобрените решенија се пратени до 

одделение за финансии на АППТ Скопје за исплата, а останатите барања се 

одбиени и за истите не била поднесена жалба во дадениот рок. 

За 2 решенија не е сеуште поминат датумот за стекнување правосилност. 

За 171 барање, донесени се решенија за одбивање, кои сеуште не се 

пратени до апликантот од познати причини. (Конкретните барања се од 

апликантот Abir Turizm преку ТА Вија Травел и бројката од 6.746 странски 

туристи дојдени од Турција со кружна тура на СУ6 образец се влезени во 

пресметката на лица претставени во приложените табели). 

За 106 решенија, вложени се жалби/тужби поради што решенијата се 

сеуште во второстепена постапка и истите не се стекнале со право за 

правосилност. 

За донесените решенија по основ барања за субвенции за 2017 година, 

поднесени се 110 жалби до Државна комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен однос во втор степен. Државната комисија 

донела 101 решение со диспозитив за отфрлање на жалбата како 

неоснована. За 78 решенија се вложени тужби до Управен Суд. Само за 2 

решенија, прстигнала пресуда од Управен суд дека тужбите се неосновани. 
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До Комисијата за субвенционирање на странски организиран туристички 

промет на 01.05.2018, од страна на ТУИ и неговиот ленд оператор ТА 

Охрид Холидејс, пристигна е-маил со кој известуваат дека ги повлекуваат 

сите жалби и тужби за донесените решенија од 2017 година.  

Исто така до Комисијата за субвенционирање на странски организиран 

туристички промет, пристигна допис на 30.05.2018 од подносителот ТА 

Corendon преку Фибула Ер Травел, со кој известува дека ги повлекуваат 

сите жалби и тужби за донесените решенија од 2017 година. 
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IV. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА 

                

 

 

 

 

Расходи по ставки 

# Програма - Ставка Одобрен план Реализација Остаток 

1 401 и 402 - плата и придонеси 14,067,110.00 14,045,681.00 21,429.00 

2 420 - патни и дневни расходи 1,500,000.00 1,469,589.00 30,411.00 

3 421 - комунални услуги 1,800,000.00 1,797,397.00 2,603.00 

4 423 - материјали и ситен инвентар 350,000.00 282,525.00 67,475.00 

5 424 - поправки и тековно оддржување 950,000.00 758,104.00 191,896.00 

6 425 - договорни услуги 26,721,157.00 23,712,331.00 3,008,826.00 

7 426 - други тековни расходи 4,760,000.00 4,384,361.00 375,639.00 

8 462 - субвенции 66,000,000.00 55,107,728.00 10,892,272.00 

9 464 – Разни трансфери 30,000.00 30,000.00 0.00 

10 465 – Исплата по извршни исправи 188,843.00 188,843.00 0.00 

11 480 - купување на опрема и машини 300,000.00 294,300.00 5,700.00 

12 482 – градежни објекти 0,00 0,00 0.00 

13 483 - купување на мебел 0.00 0.00 0.00 

  Вкупно 116.667.110.00 102,070,859.00 14,596,251.00 


