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                                                 ВОВЕД 

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка на 

туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08, 

156/10, 59/12, 187/13 и 41/14) Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 5.1.2016 

година, ја донесе Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година (“Службен 

весник” на Република Македонија бр. 2/2016). 

Oва програма е наменета за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија  за 

2016 година.  

          Потребните средства за реализација на програмата изнесуваат 205.950.000,00 денари и 
истите се планирани во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
категорија 42- стоки и услуги и 46- субвенции и трансфери и и 48 - капитални расходи. 

Средствата се наменуваат за промотивни активности и активности на поддршка на туризмот и тоа: 

а) За промотивни активности маркетинг и меѓународна соработка се наменуваат вкупно 

48.250.000,00 денари  и тоа за следните активности: 

- подготвување, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал,  

- Учество на меѓународни, регионални и локални туристички саеми: Утрехт, Истанбул, Брисел, 

Софија, Белград, Љубљана, Будимпешта, Берлин, Москва, Лондон, Хелсинки, Токио, Римини, 

Мадрид, Париз, Варшава, Келн, Женева, Ниш, Скопје и други согласно потребите и барањата 

од туристичкото стопанство и Владата на Република Македонија; 

- Организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонски 

туризам во странство и организирање на информативни патувања во Република Македонија 

за странски туроператори и новинари; 

- Аутдоор кампањи (билборди, подвижни и неподвижни реклами), реклами во печатени 

медиуми, електронска промоција и телевизиски кампањи; 

- Изработка на IOS, Android и Windows базирани софтверски програми, мобилни апликации - 

туристички електронски водичи и нивна дистрибуција преку соодветни електронски пазари на 

апликации како и хостирање на истите; 

- Туристички слоган тренд во туристичката индустрија; 

- Туристички рекламни спотови, документарни филмови, локации за снимање на туристички и 

филмски продукции и други медиумски реклами и организација на фестивал за туристички 

филм 
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б) За активности за поддршка на туризмот се наменуваат вкупно 10.949. 000,00 денари и тоа за: 

- Проект „Активен туризам“ во соработка со УСАИД (Агенција за меѓународен развој на САД) и 
АТТА (Асоцијација за активен туризам) 

- Учество на инвестициски форуми за туризам, угостителство и хотелиерство, како и организација и 
учество на прв домашен инвестициски форум за 2016 година. 

- Проект „Развој на алпинизмот и негово ставање во функција на туризмот“ 

- Проект „Летање во природа” 

- Проект „Планинарски патеки” 

- Проект „Планински велосипедски патеки” 

- Проект „Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење 
за туризмот во Република Македонија“ 

- Проект „Мапирање на патот Виа Егнација“ 

- Проект „Подобрување на условите за сместување во планинарски и ловни домови/куќи“ 

- Формирање, развој, оградување и означување на туристички развојни зони 

- Јакнење и развој на туристичката понуда на Република Македонија 

- Остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации, членување во 
истите, како и вклучување во заеднички проекти за промоција и развој на туризмот 

- Формирање на авто кампови и нивна промоција 

- „Создавање мрежа на кластери за развој на нови туристички производи во Република 
Македонија проект кој се аплицира во новата ЕУ програма „BALKANMED” 

- Изработка на Подстратегија за развој на активен туризам 

 

в) За субвенционирање на странскиот организиран туристички промет се наменети вкупно 
91.000.000,00 денари, а остатокот на средствата во висина од 45.000.000,00 денари се 
обезбедуваат од игри на среќа. 
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      Агенцијата за промоција и поддршка на туризам доставува Извештај за реализација на 

Програмата за промоција и поддршка на туризам  кој што се однесува на првите 6 месеци од 2016 

година. 

                                         I ПРОМОЦИЈА  

                     КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ 

ПОДГОТВУВАЊЕ, 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 2016 година отпочна со издавање на Водич 

за манастирите во Република Македонија на руски и англиски јазик, кои овозможуваат 

дополнителна промоција на можностите за Верски туризам во Република Македонија.  

Агенцијата за Промоција и Поддршка на Туризмот на Р.Македонија  продолжува со превод 

и издавање на трите водичи на повеќе јазици според програмата за 2016 година кој ќе биде 

реализирам во вториот дел на 2016 година.  

  Реализирано учество на Саемски манифестации во првите 6 (шест) месеци од 2016 година 

1 Vakantiebeurs     Холандија Утрехт    12 - 17 јануари 

2 EMITT              Турција Истанбул  28 - 31 јануари 

3 
Nature Alpe 
Adria Словенија Љубљана 27-30 јануари 

4 
Brussels Holiday 
fair Белгија Брисел 04 - 08 февруари 

5 
HOLIDAY&SPA 
EXPO                                      Бугарија Софија 11 - 13 февруари 

6 IFT Србија Белград 18 - 21 февруари 

7 Hungexpo Унгарија Будимпешта 03-06 март 

8 ITB                Германија Берлин  09 - 13 март 

9 Mitt Русија Москва 23 - 26 март 

10 
International 
Travel Fair Косово Приштина 21 - 22 април 

11 ITF Србија  Ниш 26-28 април 
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Туроператори и новинари 

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/период 

на инфо тура во 

Македонија  

Новинари/Тур оператори Контакт 

Норвешка                                            

15-17 Април 

2016 

 

1. Arne Sundt Bjerck – претставник од Норвешка 

асоцијација за туризам ATOR 

2.  Lene Johansen – претставник од туристичка 

агенција Temareiser Fredrikstad AS 

3. Reidar Otto Dieserud - претставник од 

туристичка агенција Travel Invest 

4. Per Christian  Terkelsen - претставник од 

туристичка агенција Aktive Fredsreiser 

5. Tor Bertil Petterson - претставник од 

туристичка агенција Tele-Tur AS 

 

Марија Ковачевиќ 

Ѓошева – Економски 

промотор во Норвешка 
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 Кина         

20 – 25 Мај     

2017                       

 1. Pan Xiaoming  - претставник од тур 

операторот Guang Zhi Lu Travel Service 

2. Wei Qiaofeng – претставник од  Nan Hu Guo Lu 

Travel Service 

3. Ge Lei – претставник од агенцијата  Zhong Qing 

Lu (China Youth Travel Service CYTS Co., Ltd. 

4. Lin Hua – претставник од агенцијата Shanghai 
Spring International Travel Services, Ltd.  
5. Wang Daofeng  - претставник од China Internet 

Information Center 

6. Wu Chaoqun - - претставник од China Internet 

Information Center 

7. Yang Zhimin  - претставник од China Travel 

Magazine 

 

Ангел Цветков, 

Економски промотор во 

Гуангџоу, Кина 

 

Казахстан 25-27 

Maj 2016 

1. Vassiliy Kuzmenko – претставник од 

агенцијата Premier Travel Astana 

2. Inna Rey – претставник од агенцијата  

Sayat Travel Astana 

3. Andrey Bashkiro - претставник од 

агенцијата HRG Kazakhstan Almaty 

4. Olesya Kiriyenko - претставник од 

агенцијата Global Air Almaty 

5. Dinara Assatullina - претставник од 

агенцијата Transavia Almaty 

6. Maral Atygayeva  - претставник од 

агенцијата Otrar Travel Almaty 

7. Yuliya Sharobaiko  - претставник од 

агенцијата Travel Express Almaty 

8. Yelena Khon - претставник од агенцијата 

Илија Псалтиров, 

Амбасадор на Р.М во 

Казахстан 
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Be Star Almaty 

9. Elmira Kazhimova - претставник од 

агенцијата Tem Tour Almaty 

10. Rashida Shaikenova- претставник од 

асоцијацијата  Kazakh Tourist Assosiation 

11. Aigul Korzhumbayeva – новинар од 

Delovoy Kazakhstan newspaper    

12. Altyngul Meiramgaliyeva- новинар од 

Turan TV 

13. Adil Unerbayev - новинар од  STV channel 

14. Bauyrzhan Zhaxymbet - новинар од STV 

channel 

15. Zhibek Kamshibayeva - новинар од THY 

ALA 

Израел  

23-26 Јуни 2016 

 1. Aflalo Ariela – новинар од Wolla Portal  

2. Peles Mizrachi Orly – претставник од Arkia  

3. Fistakin Goy – нвинар од Passport News  

4. Graziel Inna – новинар од Lametayel  

5. Carmeli Gilad – новинар  од Ynet  

6. Roman Zipora – новинар од Laisha Magazin 

 Orly Peleg Mizrachi – 

Arkia Israeli airlines 

Јапонија 1-6 

Септемвери 

2016 

Yuya Matsuo - Photographer and Travel Influencer Yuya Matsuo 

Холандија 12-17 

Септември 2016 

1. Kerstin Jauk - Tourism Student 

2. Marita van Overbeek - Tourism Student 

3. Kai Stam - Tourism Student 

TUI Holland 
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Дубаи 04-07 

Октомври 2016 

Anjaly Thomas -  Новинар/Travel Blogger  

 

Амбасадор на Р.М во 

Дуаби, Сашо Ташевски 

 Кина 6-11 

Октомври 2016 

 Sindy Chan – Новинарка во China Daily   Sindy Chan 

 

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА    2016 

(  ПРИНТ, БИЛБОРД И ОНЛИНЕ ПОРТАЛИ) 

 

1. Вовед 

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република 

Македонија за 2016 година го доставуваме следниов полугодишен извештај за реализација на 

медиумските активноси за 2016 година. 

Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на овие пазари 

оваа, 2016, година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при 

изготвување на план за медиумска кампања. 

Поставените стандарди за истражување се следните: 

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 

 

2. Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај 

- Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно. Ако 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.  

 

3. Генерални податоци за странската земја 

- Демографија,  

- Географска поставеност 

- Религија, 

- ГДП 

mailto:vipcomerce@mail.ru
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- Интернет корисници 

 

4. Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја 

- Менталитет 

- Култура 

 

 

 

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) 

 

6. Колку финансиски средства вложила АППТРМ за маркетинг во дадената земја во 2013, 

2014 и 2015 година  

 

 

 

7. Да се направи истражување на најчитани и најактуелини  

- Печатени медиуми (весници, списанија, магазини) 

- Интернет портали 

- Билборд компании 

- Маркетинг агенции 

- Најгледани телевизиски и радио емисии 

 

8. Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно.  

Согласно претходно наведените истражувања, оваа година како таргет змји во кои што се 

промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се: 

- Србија 

- Албанија 

- Косово 

- Бугарија 

- Полска 

- Русија 

- Англија 

- Словенија 

- Белгија 
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Главна цел на промоцијата во овие земји и да се зголеми свесноста за туризмот во Македонија 

како и да се задржи интересот на оние пазари каде што Македонија е добро позната и посетена 

туристичка дестинација. 

Туристички продукти кои што беа промовирани се следните: 

- Природа и авантура во природа во Македонија 

- Храна и вино 

- Религиозен туризам 

- City break 

- Рурален туризам 

- Македонија како дестинација за луксузен туризам 

 

 

2. Резултати од медиумска кампања (полугодишни) 

 

2.1 Медиумска кампања Русија 2016 
- Вкупно потрошени средства за Русија – 6.440 евра 
 
 
 

 Онлајн портал www.profi.travel – 6.440  euro 

 
- 1 Интервју на диркеторот на АППТРМ  
- 1 ПР артикл за Македонија 
- 3x онлајн банери кои што водат до руската верзија на веб страната 

www.macedonia-timeless.com 
- 1 Portal Branding (брендирање на порталот на profi.travel со креатива од 

Македонија) 
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- 2 x Newsletters испратени до базата од 115.780 конткати од туристичката 
индустрија во Русија и CIS. 

 
 
 
Interview  
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Newsletter 1  

 

 

 

 

 

 

 

PR Article 
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Newsletter 2 
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Banners 
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Portal Branding 
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2.2 Медиумска кампања Велика Британија  

- Вкупно потрошени средства за Велика Британија – 10.170 евра 

 Connecting Travel (Travel Weekly и Aspire) – 10.170 евра 

 
 

- 2 x ½ страни реклама во Travel Weekly магазинот 

- 2 x Newsletters – Quiz “ How much do you know Macedonia?” 

- 1 објава во Aspire -Destination  (магазин за луксузно патување) 

- Онлајн банер на travel weekly 

- Објава на травел блогерка за храната во Македонија на travelweekly.com 
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Објави во Travel Weekly 
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Објава вo Aspire – Destination 
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Banner 
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Newsletter – Quiz #1 
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Newsletter – Quiz #2 
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Travel Blogger from Travel Weekly, Katie McGonagle – Blog-Post 
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2.3 Медиумска кампања Словенија  

Вкупно потрошени средства за Словенија – 8.068 евра 

 24ur.com – 4.400 евра 

 
 

- Објава на 24ur.com – 7 дена на почетна страна 

- Објава на 24ur.com 

- Објава за Македонија на zadovoljna.si 

- Објава за Македонија на moiskisvet.si 

- Онлајн банер на 24ur.com 

 

 

Објава за Македонија на почетна страна на 24ur.com 
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Објава за Македонија на 24ur.com 
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Банер на 24ur.com 
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Објава за Македонија на zadovoljna.si 

 
 

 

 

 



Извештај јануари-јуни 2016 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 39 

 

Објава за Македонија на moskisvet.com 
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 Dnevnik.si – 3.668 евра 
 
 

- 1/2 страна во Dnevnik  

- 3x 1/8 објави во делот Free Time во Dnevnik – дел за патување  

- банер на dnevki.si  

- 1 страна во магазинот Nika  

- 5 x 1 страна фотографија во Crossword Razvedrilo 

Објави во Dnevnik: 
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1 страна во Nika Магазин 
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Банер на dnevnik.si 
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Објави во Crossword Razvedrilo 
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2.4 Медиумска кампања Бугарија 

 15 публикации во дневен весник 24 часа+ онлајн банер+ Тренд магазин  

 

Банаер на 24chasa.bg 
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Тренд Магазин  
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Објави на 24 часа – Дневен весник 
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10 Билборди во Софија  
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2.5Медиумска кампања Албанија  2016  

Вкупно потрошени средства за Албанија – 9.430 евра 

 

 
 

  Весник Gazeta Sqiptare- 2.500 евра   
 

- 15 објави по 1/2 страна 
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-   

 Весник Shekulli- 2.430 евра  
 

15 објави по 1/2 страна 
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 онлине Balkanweb – 3.500 евра                         
банер 2 месеца 
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  Магазин Bota Ne Vitrin – 1.000 евра                         
                         објавa во годишен магазин 
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2.6  Медиумска кампања Косово 2016  

Вкупно потрошени средства за Косово – 5.625 евра 

 

 
 

Онлајн страна www.telegrafi.com – 3.000 евра 

3 месеца банер leaderboard and rectangle banner 

 

 Весник Zeri 2.625 евра –   
- 10 објави по 1/1 страна 
- 5 објави по 1/2 страна 
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 Telegrafi- онлине  
3000 евра 

 
- 3 месеца банер leaderboard and rectangle banner 

 

OБЈАВИ 
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2.7 Медиумска кампања  Полска 2016  

 

 

 

 Магазин Podroze - 5.000,00  euro                         
- 3 објави во месечниот магазин во мај, јуни и октомври 
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 Онлине портал www.wp.pl - – 5.000,00  euro  
следните банери за 3 месеци 

           Megaskyscraper (half page): 300x600px  

        Double billboard:  750x200px 

        Rectangle: 300x250px 

 
ОБЈАВИ 
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2.8 Медиумска кампања Србија 2016  

Вкупно потрошени средства за Србија – 13.239 евра 

 

 Весник и онлajн Politika – 4.879 евра                          
            

6x 1/2 страна во Магазин Политика во период од 3 месеци 
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6x 1/2 страна во Политички кутак во период од 3 месеци 

Банер 300x600 за период од 3 месеци 

 

 

 Магазин City Magazine – 4.890 евра                         
             2 x1/2 страна во магазинот 
             2 x1/1 страна во магазинот 
             2 видео набери на онлине 

 

 

 Онлајн портал www.blic.rs - – 3.470 евра  
 Blic.rs банер 300x250 за 45 дена 
 superodmor.rs  банер 300x250 за 10 дена 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЈАВИ 
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2.9 Медиумска кампања Белија 

Вкупно потрошени средства за Белгија – 2.000 евра 

 

Neckerman – 2.000 евра 

- 84 постери од Македонија во нивните претставништва 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РМ 

 

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



Извештај јануари-јуни 2016 

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

 

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

Македонија. Изглед на официјалната веб страна за промоција на туризмот во Република 

Македонија беше пуштен во употреба на почетокот на 2015 година, кој во континуитет се 

подобрува и ажурира и во 2016 година.  

Страницата е преведена на десет странски јазици ( македонски, англиски, албански, 

бугарски,српски, туриски, шпански, руски, италијански, франција) и во континуитет се дополнува 

со туристички содржини.   

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

ГО СВОЕТО ПАТУВАЊЕ ,  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 

- Водич до манастирите во Р.Македонија 

- Водич низ регионите во Р.Македонија 

- Водич за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Р.македонија 

 Во овој дел се збогатени со 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. 
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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. 

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. 

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. 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
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Страницата е синхронизирана со Фан страницата на Facebook  

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

достигнувајќи 39.000 допаѓања. 

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

постигнуваат значаен број на следбеници.  

Оддржување и промоција на tourismmacedonia.gov.mk веб страната 

Tourismacedonia.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 2016, Програмата на Агенцијата за 2016, инвестициски можности, субвенции, објава на 

статистики, јавни повици, планираните настани на Агенцијата, самеските учества на АППТ. 

  Оваа страница нуди  место од каде што можат да ги добијат формуларите за учество на 
саем за тековната 2016 и остварените контакти по земји на туриператори и туристички компании 
со кои АППТ има остварено контакт, подстратегии, статистики, можности за субвенционирање и 
др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/Macedonia.Timeless
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II-ПОДДРШКА 
 

ПРОЕКТ 
СТЕПЕН НА РЕЗАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ОД ДЕЛОТ НА ПОДДРШКА 

 

 

Проект Активен туризам. 

По едногодишно договарање и напор за добивање на значајната прва конференија и самит На 

балканот за активен туризам, Република Македонија ја доби честа, побдувајќи ја република 

Хрватска и Црна Гора и во месец мај беше реализирана во Охрид овој голем и прв ваков настан на 

просторот на Балканот. 

Конференцијат се организира во соработка помеѓу Агенцијата за промоција и поддршка на 

туризам на Република  Македонија и Интернационалната асоцијација за активен туризам 

АТТА.Настанот  привлече околу 300 лидери и носители  на одлуки од областа на туризмот 

вклучувајќи и дел од најзначајните интернационални туроператори, медиуми и регионални 

чинители од областа на туризмот, вклучувајќи и 12 дестинации од Југоисточна Европа. 

Конференцијата за активен туризам стави специјален фокус на дестинации во Југоисточна Европа: 

Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, 

Романија, Србија, Словенија и Турција. Целта на овој меѓународен собир е да поттикне 

прогресивна форма на туризам која има позитивно влијание врз локалната економија, а 

истовремено помага во заштитата и промоцијата на културното наследство и природните 

богатства пред патниците од целиот свет. 

 Освен овие 12 дестинации од Југоисточна Европа кои имаа претставници на конференцијата и од 

јавниот, и од приватниот сектор, на конференцијата ќе присуствуваат клучни чинители од 

туристичкиот синџир на добавување: туроператори, водичи, сместувачки капацитети, 

транспортери, одбори за туризам, развојни агенции и министерства за економија, трговија и 

туризам. 

Под мотото „Знаење. Партнерство. Раст.“, присутните  ја искористија конференцијата како 

платформа за градење на свест, истражување, соработка, бизнис развој, инсирација и долгорочно 

планирање. Агендата на АдвенчрНЕКСТ вклучува регионални експерти од Македонија, Албанија, 

Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, заедно со меѓународни експерти кои 

инвестираат време и енергија во регионот. Од конференцијата се очекува понатаму да стимулира 

иновации и нови прекугранички дијалози кои ќе водат до поблиска соработка меѓу дестинациите 

на Балканот. 
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 Пред деновите на конференцијата, 11-12 мај, повеќе од 50 меѓународни туроператори и 

патописни новинари од 17 земји  ги истражуваа Македонија, Косово, Хрватска, Црна Гора и 

Албанија преку седум уникатни 3 до 5 дневни тури. На 10 мај, повеќе од 150 делегати  ја  започнаа 

конференцијата со учество на 20 активни тури во близина на Охрид, организирани од домашни  

туроператори. Турите вклучуваа културни активности и активности во природа, како пешачење во 

НП Галичица, експедиција за конзервација на флората и фауната на Охридското езеро, 

фотографски тури, вински тури и археолошко-историски тури во Охрид. 

 Покрај поддршката од Светската туристичка организација (UNWTO) која беше присутна на 

конференцијата, Регионалниот совет за соработка (Regional Cooperation Council – RCC) исто така ја 

препознава важноста на настанот и ќе одржи состанок на Групата на експерти за туризам (кој се 

одржува еднаш на две години) за време на Адвенчр НЕКСТ 

 УСАИД и Владата на Швајцарија се исто така клучни развојни партнери на настанот и работат на 

стимулирање на локалниот економски развој, особено кај малите бизниси, преку развивање на 

активниот туризам. 

 

Проект Инвестициски Форум за туризам, угостителство и хотелиерство 

Овој проект не се реализиран во 2016 година, од причина што не се покажа никаква 

заинтересираност од страна на некоја поголема меѓународна консултантска куќа која организира 

веќе постоечки и препознатливи вакви инвестициски форуми. Инаку Агенцијата требаше да биде 

само коорганизатор или помишник на Министерството за транспорт и врски за организација на 

овој форум. 

 

Проект „развој на алпинизмот  и негово ставање во функција на туризмот„ 

 

Согласно Програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година беше 

предвиден и проектот Подобрување на условите за сместување на планинарските и ловните 

домови/куќи. 

Се отпочна реализација на овој проект со објава на јавен повик за заинтересираните страни за 

пријавување за отпочнување со реализација на овој проект и тоа за набавка на материјали за 

качување по карпи на три локации, Кадино-зелениково, Матка и Маврово, како и печатење на 

водич за алпинизам во Република Македонија. Се очекува проект да заврши до крајот на 2016 

година. 
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Проект Летање во природа 

За Проектот “Летање во природа“  заинтересираност покажаа општините Карпо на локација 

планината Водно, како и Националниот Парк Маврово во нивниот сеопфатен дел. Врз основа на 

одржаниот состанок со Градоначалникот  на “Општина Карпош“ – Стевче Јакимовски а со цел за 

реалзиација на проектот “Летање во природа“ беше констатирано и одобрено за вметнување на 

проектот во нивната годишна програма за 2016 година., меѓутоа до крајот на годината не беше 

испочитуван рокот и нивната заинтересираност за реализација на овој проект. Исто така и од 

страна на директорот на националниот парк за кој беше изработен Урбанистички план уште во 

2015 година не се испочитуваа роковите за реазлизација на овој проект. На тој начин прекината е 

сорабоката со двете институции. 

 

 Проект-Мрежа на планинарски патеки во Република Македонија “ 

Проектот Планинарски патеки, произлезе од Програмата за работа на Владата на Република 
Македонија и од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2015 и 2016 година. Опфаќа 
собирање на информации за постоечки патеки, нивно трасирање, чистење и обработка, како и 
поставување на сигнализација за истите и изработка на водич за патеките. 
 
Поради постоење на Закон за патеки, се појави  потреба од регулирање на подзаконски акти како 
дел од  законот  за  Планинарски патеки кој го изготви Министерството за  животна средина и 
просторно планирање . Подзаконските  акти ги изготви  агенцијата  се поднесоа во 
Министерството  на  усогласувањето  помеѓу министерството и  законодавство .  Се започна со 
преработување на  елаборатите   за секоја  патека  поединечно и параметрите и податоците од  
секоја  предходно предложена  патека  во проектот поединечно се  внесуваат во нов  образец  кој 
е  предложен со подзаконските  акти.   
 
Во тековниот период се  започна со прибирање на   податоци од  планинарските  здруженија кои  
на терен сработиле   до фаза дефинирана , маркирана и  уредена патека, помината  со  ГПС  уред  
и  припремена  мапа   на секоја  патека  во КЗМ  формат . ( КЗМ  форматот  овозможува на  “ 
GOOGLE  EARTH “  да  може да се  види патеката и да се  добијат комплетни информации за 
патеката  каде се протега  и да се  види се  што има  во близина на патеката .  Тековно имаме  
податоци за  над  60 патеки  со вакви податоци  кои  се  обработуваат и се  внесуваат  на  една  
заедничка мапа на која ќе бидат прикажани сите  изготвени патеки, остантите кои се во фаза на  
уредување  и  планираните  од  проектот   кои сеуште не  се  соодветно уредени . 
 
Во 2016 година се изработија вкупно 39 патеки за пешачко планинарење. Се отпочна постапка за 
нивно целосно комплетирање од поставување на ознаки и информативни таблеи до ,аркирање на 
истите патеки. Се очекува да бидат целосно завршени до крајот на 2016 година. 
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Проект- ,,Национална мрежа на планинско велосипедски  патеки  во    Македонија,, 

Со  реализација  на  проектот  се  очекува  да  се  уредат постојните  и да се создадат нови 

планински велосипедски патеки, со што би се заокружил еден нов туристички производ. На тој 

начин ќе се збогати  туристичката понуда ќе се овозможи забрзан развој на туризмот во  

Македонија. 

 

Овие патеки ќе бидат уредени, мапирани,  маркирани  и обележени, што ќе создаде основа за 

креирање и маркетинг на нов туристички производ;  сите планински велосипедски патеки – 

постојните и оние креирани како резултат на овој проект, ќе се мапираат во една единствена 

национална мрежа на планински велосипедски патеки. Мапата на патеките, заедно со описните 

податоци за должината, тежината, како и податоците за природните и културните атракции покрај 

или во близина на патеките, ќе бидат достапни во електронска форма на туристичкиот портал на 

“Macedonia Timeless” и во печатена форма како “Водич за планинскиот велосипедизам во 

Македонија” (на македонски и англиски јазик). За оваа намена се пристапи кон целосна изработка 

на вкупно 15 велосипедски патеки на територијата на Република Македонија. 

 

Проект -,,Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење 

за туризмот во Република Македонија“ 

Според програмата за 2016 година на АППТРМ започна со реализација на активностите од 

проектите  „Манастирски туризам“ , „Евидениција на сите туристички потенцијали во Република 

Македонија“ и Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од 

значење за туризмот во Република Македонија 

За потребите на овие три проекти е предвидено дизајн и печатење на водич, печатење на мапа и 

изработка на веб страни.   

Изготвена и реализирана  е јавна набавка за услуги за дизајн и печатење на водич за 

„Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти и настани од значење на 

туризмот„. 

Постапката за јавна набавка беше реализирана, договорите потпишани и реализацијата за 

печатење на истите беше планирана за 2016 година. 

Беа отпечатени вкупно 2000 водичи на македонски јазик, а во тек е негово преведување на 

англиски јазик, а потоа и петаење на истиот јазик. 
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  Проект -,,мапирање на патот Виа Егнатиа,,  

Согласно Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година една од активностите 

беше реализација на проектот Виа Егнатиа 

За оваа немана се распиша тендер за набавка на 5 миокази и 13 големи табли кои ке бидат 

поставени на влезната траса и во градовите Струга, Охрид, Битола и излезната точка од државата. 

Миоказите треба да бидат поставени во градовите Струга , Охрид, во општината Дебарца и  во 

градовите Битола и Ресен.За таа цел е разговарано со Музејот во Битола кој што имаат најдобри 

можности за изработка на Миоказите и се најстручни за изведба на истите. 

До министерството за култура управа за културно наследство е доставено барање да ни посочат 

кои значајни места од областа на културното наследство поврзани за трасата Виа Егнација можат 

да стојат на таблите за да може да се изработи мапа која ке може да стои на информативните 

табли. Овој проект ќе се реализира до крајот на 2016 година.                                     

 
Проект “Подобрување на условите за сместување во планинарски и ловни  домови/куќи 

 
 

Согласно Програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2016 година беше 

предвиден и проектот Подобрување на условите за сместување на планинарските и ловните 

домови/куќи. 

 

Се отпочна реализација на овој проект со објава на јавен повик за заинтересираните страни за 

пријава за изработка на Студија за оваа намена за 15 објекти во Република Македонија, како и 

пилот на најдобри примери за ваква намена, а во сосработка со ЈП Македонски Шуми на кого 

Владата на Република Македонија претходните години им беа доделени во нивна сопственост 

голем број на објекти за оваа намена. 

 

 
Проект,, Развој на туристичките развојни зони,, 
 
Проектот за туристички развојни зони  започна со утврдење на локациите за 9 туристички развојни 
зони: 

• 1. ТРЗ Љубаништа 1 
• 2. ТРЗ Љубаништа 2 
• 3. ТРЗ Градиште 
• 4. ТРЗ Калишта 



Извештај јануари-јуни 2016 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 145 

 

• 5. ТРЗ Стар Дојран 
• 6. ТРЗ Нов Дојран 
• 7. ТРЗ Крушево 
• 8. ТРЗ Берово 
• 9. ТРЗ Треска 
Целта на формирањето на туристичките развојни зони е забрзување на економскиот 

развој со привлекување на странски и домашен капитал за развој на туризмот и националната 

економија, зголемување на конкурентноста и зголемување на вработувањето. 

1. ТРЗ Љубаништа 1 - планот е усвоен, зоната е формирана со Одлука на Владата на 

Република Македонија.  

2. ТРЗ Љубаништа 2 – е во фаза на изработка на планот, се чекаат одговори од надлежни 

институции, поднесено е барање за Услови за планирање на просторот и се чека координација за 

изработка на истите, како би се усвоила планската програма и планот би продолжил со изработка. 

3. ТРЗ Градиште – планот е во фаза на изработка 

4. ТРЗ Калишта – планот е усвоен. 

5. ТРЗ Стар Дојран – планот е усвоен, зоната е формирана со одлука на Владата на 

Република Македонија. Пуштена е една објава за отуѓување на државно градежно земјиште за 

туристичка развојна зона на која не се јави ниту еден понудувач. 

6. ТРЗ Нов Дојран – планот е усвоен и се чека на издавање на документацијата потребна за 

донесување на Одлука за формирање на туристичка развојна зона 

7. ТРЗ Крушево – планот е усвоен 

8. ТРЗ Берово – планот е усвоен 

9. ТРЗ Треска – планот е во фаза на изработка. 

 
Остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации, членување во 
истите, како и вклучување во заеднички проекти за промоција и развој на туризмот 
 
Преку оваа активност Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија 

ја искористува можноста за учество на маѓународни организации како поплноправна или 

придружна членка. За сега Агенција е полноправен член на ПАТА, Асоцијацијата за туризам на 

Пацифик Азија. 

 
 
Формирање на авто кампови и нивна промоција – зголемување на туристичката понуда, развој 
на автокапмперскиот туризам, нивна промоција и привлекување на странски и домашен 
капитал за формирање на автокампови. 
 

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. АППТ ги врши работите во 

врска со формирањето, развојот и следењето на автокамповите предвидени на земјиште во 

сопственост на Република Македонија. 



Извештај јануари-јуни 2016 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Р.М. 146 

 

Целта на овој проект е развој на туризмот со привлекување на странски и домашен капитал за 

формирање на автокампови. Преку овој проект планирано е создавање на автокампови во секоја 

општина на територијата на Република Македонија и модернизирање и ревитализирање на веќе 

постоечките автокампови. 

До овој момент започната е постапка за изработка на урбанистичко-планска документација за 

следните автокампови: 

- Автокамп „Градиште“, општина Охрид 

- Автокамп „Елешец“, општина Охрид 

- Автокамп „Андон Дуков“, општина Охрид 

- Автокамп „АС“, општина Струга 

- Автокамп „Ливадиште“, општина Струга 

- Автокамп „Треска“, општина Струга. 

Со заклучок на Владата на Република Македонија ја прекинавме постапката за изработка на 

урбанистичко планска документација за следнита автокампови: 

- Автокамп „Градиште“, општина Охрид -  на таа локација ќе се формира Туристичка 

развојна зона 

- Автокамп „Елешец“, општина Охрид – на таа локација ќе се градат бунгалови, 2 мотели и 1 

мал хотел 

- Автокамп “Андон Дуков, општина Охрид – предвидена е изградба на објекти за викенд 

домување 

- Автокамп „Треска“, општина Струга – на таа локација ќе се формира Туристичка развојна 

зона 

Во меѓувреме одобрена е урбанистичко планската документација за автокампот „Ливадиште“. 

 

Во 2016 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. 
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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 бараат информација за државно 

земјиште предвидено за автокамп. Во наредниот период имавме неколку средби со 

градоначалниот на општина Петровец, г-дин Борче Митевски на кои се разговараше за погодна 

локација за автокамп. 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. 

 

На 01.09.2015 година добивме допис со кој се пројавува иницијатива за формирање на автокамп 

на територијата на општина Струга од страна на Бау Констракшн. Оваа инцијатива е одбиена од 

страна на општината Струга поради други релаизирани проекти на локацијата на заинтерсираната 

странка. 

Остварено имаме контакти со повеќе општини за изнаоѓање на локации за формирање на 

автокампови. Предложените локации ќе се разгледаат и дополнително ќе се одреди за кои 

локации ќе започнеме со изработка на урбанистичко планска документација за автокамп. Со 

урбанистичко-планската документација во рамки на автокампот на 30% од вкупната површина 

може да се предвиди изградба на градби во функција на автокампот и тоа градби со намена А4, 

Б1, Б2, Б3, Б5, Б6 и Д3 согласно со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање. 

 

Проект „Создавање мрежа на кластери за развој на нови туристички производи во Република 

Македонија„ 

 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. За сега е поднесена апликација до Евроспаката Комисија за 

разгледување на проект за Транснационална соработка за пренос на занење и техники на 

спонзвање на конкурентноста и смарт технологијата, во партнерство со Western Macedonia 

University of Applied Sciences, Department of Accounting and Finance, P.PLATRES Community Council, 

E.U Programmes Committee, University “Fan S. Noli” Korce, Albania - Faculty of Economy, Troodos 

Network of Thematic Centers - E.U Programmes Committee, Комората на град Флорина од Грција и 

Универзитетот за туризам од Охрид. 
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15. Изработка на Подстратегија за развој на активен туризам.              

По пат на јавен тендер се избра фирма Таргет Комуникации која треба во рок од 60 дена да 

изработи целосна Подстратегија за развој на активниот туризам во Република Македонија.  

Активности во природа како еден вид туризам претставува многу важен извор на приход во многу 

рурални средини. Преку одржливост на таквите активности се обезбедува заштита на природата, а 

во исто време се зголемуваат придобивките на локалните заедници. Има големо значење за 

продолжување на туристичката сезона, зголемување на можностите за вработување и 

туристичките приходи, како и промоција и ефикасна употреба на капацитетите во регионите. 

Поради тоа, важно е да се напомене дека покрај развој на туризмот, активностите во природа би  

придонеле и  економски развој на РМ.  

Изработката на подстратегија за развој на активности во природа ќе претставува еден прототип на 

главната стратешка цел од кој понатаму ќе произлезе и посакуваниот производ. 

 

Извештај за субвенционирање на странски организиран туристички промет 

Комисијата за субвенционирање на странски организиран туристички промет во 2016 година ја 

продолжува работата со овој голем финансиски проект за доделување на субвенции по основа на 

организираниот туристички промет во државата. 

Поднесени се само мал број на пријави за барање за субвенции по овој основ затоа што е почеток 

на тековната година, а најгилемиот број на поденсоци се од месец јуни па до крајот на тековната 

година. 

Се субвенционираните туристи од следните земји: Холандија, Турција, Белгија, Бугарија ,Австрија, 

Данска, Германија, Полска, Хрватска, Словенија,  Англија, Израел. 

 


