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ВОВЕД
Туризмот како гранка има значаен потенцијал во поттикнувањето на развојот.
Целта на оваа стратегија е да се создаде квалитетна туристичка понуда, со која не
само што ќе се привлечат туристи, туку ќе се поттикнат инвестициите а со тоа и
економскиот развој на општината.

Методологија
Процесот на стратешко планирање е динамичен процес со кој треба да се
определат приоритетите и целите кои ќе се реализираат преку определени програми,
дефинирани проекти и конкретни активности, во рамки на определен буџет. Целта на
стратешкото планирање е да се проектира иднината на општината на начин кој ќе
овозможи да се реализира визијата на општината во областа на туризмот. Средината
во која живееме и поширокото опкружување постојано се менуваат и затоа
стратешкото планирање е континуиран процес преку кој општината ги утврдува
актуелните приоритети на кои треба да се посвети максимално внимание со цел да се
прилагоди на модерните текови во областа на туризмот со крајна цел обезбедување
на квалитетно живеење на своите граѓани.
Комбинацијата од квалитативни и квантитативни методи овозможи да се добие
подобар преглед на состојбата. Сеопфатноста на темата се обезбеди со примена на
комбинирани квантитативни и квалитативни алатки за анализа на состојбите и
идентификација на современите трендови, подредени во неколку фази:

Прва Фаза
Во првата фаза беше опфатена дијагностика на моменталната ситуација на
туризмот и утврдување на можностите и потенцијалите кои ги нуди територијата на
општина Сарај за развој на туризмот. За таа цел беше одржан состанок со
претставници од општината. На состанокот беше посочена моменталната состојба на
туризмот во општината и беа разработени постоечките природни убавини како
потенцијални туристички локалитети, кои ќе претставуват појдовна основа за
формирање на стратегиски цели.

Втора фаза
Во втората фаза детално се разработени податоците за моменталната
состојба на туризмот во Република Северна Македонија, Скопскиот плански регион и
општина Сарај, односно бројот на туристи, ноќевања и капацитети за сместување, број
на туристи и ноќевања по земја на припадност, објекти за сместување и видови
туристички места кои даваат информации за бројот на посетеност во Република
Северна Македонија, кој тип на локации, како туристички развиени места се
најпосетувани, кои сместувачки објекти се најкористени; бројот на туристи, ноќевања
од страна на домашните и странски туристи, како и број на туристи и ноќевања по
земја на припадност. Податоците беа превземени од web страната на Државен завод
за статистика на РСМ.
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Трета фаза
Во третата фаза беше анализирана законската регулатива за туризам. Исто
така беше направена анализа на постоечки локални, регионални, национални и
меѓународни релевантни стратешки документи.

Четврта фаза
Во оваа фаза следи анализа на сите фактори кои ја сочинуваат внатрешната
околина на општина Сарај (SWOT анализа). Овде се истакнати сите силни и слаби
страни на општината од аспект на развој на туризмот, можностите кои треба да се
искористат како и заканите од други надворешни фактори. SWOT анализата ќе
овозможи обезбедување на развој на туризмот, со цел успешна организација и
промоција. Исто така беше направена и PEST анализа со цел утврдување на
надворешнте фактори на влијание.

Петта фаза
Петатта фаза фаза се реализираше со користење на инструмент на директни
интервјуа со засегнати страни, во насока на мапирање на можни туристички
локалитети на територијата на општина Сарај.

Шестта фаза
Шесттата фаза ја опфати работилницата и тоа: тематска средба со туристички
работници, претставници на општина Сарај, претставници од Град Скопје и други
заинтересирани страни за утврдување и дефинирање на мапираните туристички
локалитети на територијата на општина Сарај.

Седма фаза
Во оваа фаза врз база на претходно собраните и добиените податоци и
заклучоци од анализите се премина на пишување на еден драфт стратешки документ,
во кој беа дефинирани стратешките цели односно дефинирање мисија и визија и
определување целни пазари кои ќе бидат таргетирани со имплементација на
акциониот план.

Осма фаза
Осмата фаза ја опфати контролата и проверката на драфт документот од
страна на претставници на општината, и имплементирање на евентуални забелешки,
сугестии и предлози во финалната верзија.

Деветта фаза
Во последна фаза од концептот за изработка на стратегијата за развој на
туризмот ја опфати финализацијата на стратегијата за развој на туризмот во општина
Сарај и акциониот план.
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Општи податоци за Општина Сарај
Општина Сарај е една од руралните општини во градот Скопје, која е основана
на 13 декември 1996 година. Општина Сарај се наоѓа во северозападниот дел на
градот Скопје. Географски координати на општина Сарај се 42 ° 0 '0 "Север, 21 ° 19'
40" Исток. Се граничи со општината Ѓорче Петров на исток, Јегуновци и Желино на
запад и Сопиште и Карпош на Југоисток. Границата на општината Сарај започнува од
крстосницата на автопатот Скопје-Тетово (пред мостот на реката Вардар) и се движи
по надворешните граници на КО Кондово, КО Долно Свиларе, КО Горно Свиларе, КО
Рудник Радуша, КО Дворце, КО Радуша, КО Копаница, КО Бојане, КО Ласкарци,
КО Паничари, КО Раовиќ, КО Чајлане, КО Матка, КО Шишево, КО Грчеци КО Крушопек
до реката Вардар (локалитет Лака) и спроти водно по реката Вардар до крстосницата
на автопатот Скопје - Тетово ( пред мостот на реката Вардар).

1Во општина Сарај има 24 населени места: Сарај, Љубин, Лака, Крушопек,
Грчец, Шишево, Глумово, Матка, Горна Арнакија, Долна Арнакија, Семениште,
Чајлане, Буковиќ, Паничар, Раховиќ, Ласкарце, Бојане, Кондово, Долно Свиларе,
Горно Свиларе, Радуша, Ворца, Рашче, Копаница. Вкупната територија изнесува 240
km2.Се смета за средна/голема рурана оптина, со густина на наееност од 149 жители
на km2.

Слика бр.1- Општина Сарај

Слика бр.2 –Населени места во општина Сарај
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Анализа на примарна понуда
Патна инфраструктура
Низ територијата на општина Сарај поминува магистрална сообраќајница М-4
(Е-871) делница Скопје –Тетово, регионален пат П-403 делница Кондово-ДворцеЈегуновце-Теарце, како и локален пат кој ги поврзува населбите Рашче и Љубин. На
северната страна на општина Сарај поминува железничката пруга Скопје-ТетовоКичево.
Според податоците од Државен завод за статистика за 2018 година, локалната
патна мрежа на територијата на општина Сарај изнесува 104 km, од кои 67 km со
асфалт и коцка, 14 km земјани и 23 km макадам.

Лпкална патна мрежа, пп ппщтини, пп гпдини
2018
Вкупнп Асфалт и кпцка
Макадам Земјани Непрпбиени
Сарај
104
67
23
14
Табела бр.1 Локална патна мрежа за 2018
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Од табелата подолу може да се види дека патната мрежа на
територијата на општина Сарај стагнира последните три години.

Сарај

Локална патна мрежа, по општини, по години
2016
2017
2018
Вкупнп Вкупнп Вкупнп
104
104
104

Табела бр. 2 Локална патна мрежа по години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Електронска комуникација
Територија на општина Сарај е покриена со фиксна телефонија и со мобилна
телефонија, со што се овозможува и интернет пристап, што е важно за развој на
економијата, а особено за туризмот. Во моментот има повеќе оператори кои дават
телекомуникациски услуги.

Релјеф
Територијата на општина Сарај има ридско-планинска структура, како и
рамничарски области со обработливо земјиште и пасиште. Највисоката точка се наоѓа
на Сува Гора со висина од 1369 m. Додека пак најниската точка се наоѓа во село
Крушопек на висина од 267 m. Територијата на општина Сарај се карактеризира со три
специфични типови на релјеф. Првиот во скопската котлина е со рамен и низински
релјеф, вториот тип е ридско планински и третиот е релјефот на кањонот на Матка
(флувијална ерозивна релјефна форма).
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Клима
Во климатските одлики на општина Сарај се вбројуваат три клими. На
надморска височина од 200 до 800 m преовладува топла континентална клима, на
надморска височина од 800 до 1100 m e присутна умерено континенталната клима,
додека пак на надморкса височина над 1100 m преовладува ладна континентална
клима. Дождовите се најинтензивни во есен и пролет, додека пак во летниот период,
особено во јули и август климата има ариден карактер. Просечната повеќегодишна
температура на воздухот е 12,4 целзиусови степени. Најниската просечна месечна
температуа е забележана во јауари (0 целзиусови степени) додека пак најтопли
месеци се јули и август, со просечна дневна температура повисока од 23 целзиусови
степени. Најниска темература е -21,9 целзиусови степени, а највисока е 40,3
целзиусови степени. Битно е да се напомене дека клисурите се доста ветровити и
осојни места, со пониски средногодишни температури од околниот рамничарски
простор. Средногодишните суми на врнежи на врвот на страните од кањонот Матка
изнесуваат од 800-850 mm.

Хидрографија
Реката Треска е втора по должина десна притока на реката Вардар, како и
најполноводна притока на реката Вардар. Извира од источните падини на планината
Стогово, на надморска височина од 750 m. Извира од карстно врело кај селото Извор
со просечна издашност од 600 l/s.
Вливот на реката Треска во реката Вардар е североисточно од населбата Сарај
во близина Скопје, на надморска височина од 260 m. Вкупната должина е 138 km.
Сливната површина на реката Треска изнесув 2068 km2. Поголеми притоки на реката
Треска од левата страна се: Студенчица, постојан водотек со должина од 13,8
km,следува Зајаска река, постојан водотек, со должина од 27.1 km и Мала Река,
најголема лева притока во Поречието, со должина од 27 km и Најголеми десни притоки
се: Беличка река, со должина од 15,7 km и Белешница со должина од 5,8 km, но
исклучително полноводна река.
Во хидролошки поглед, станува збор за водотек каде што количеството вода
потребно за кајакарење, рафтинг и тјубинг е недискутабилно во најголемиот дел од
годината. Конкретно за предложените потези, сметаме дека е битен протекот на
водата на водомерната станица Македонски Брод која што се наоѓа спротиводно од
двете предложени локации. Со средногодишен протек од 13,75 m3/sec, и
средномаксимален протек од 98,6 m3/sec. Пред изградбата на акумулацијата Козјак,
тогашната водомерна станица Здуње, покажувала 20,73 m3/sec. Средногодишен
протек и 106,57 m3/sec максимален протек. Средноминималниот протек кај
Македонски Брод е m3/sec, додека кај Здуње бил m3/sec.

Растителен свет
Флората во околината е застапена со букова шума, а на отворените
делови има голем број на лековити билки (кантарион, линцура, мајчина
душица, планински чај и ајдучка трева), и шумски плодови (вргањ, лисичарки,
шумски јагоди, шипинки, дренки и боровинки). И содржината на растителниот
свет може да биде добар предуслов за развој на еко туризмот. Шумскиот еко
систем покриваат значителен дел од територијата на општината, и
доминираат листопадните шуми (даб, црн и бел габер, костен и бука), исто
така изимзелените шуми (бор, ела, смрча) како и мешовитите шуми (ела, бор).
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Од подземната фауна особено е интересна пештерската. Пештерата Врело се состои
од две пештери (надводна и подводна). Подводната пештера Врело во моментов е
најдлабока подводна пештера во Европа, со досега откриена длабочина од 212 метри.
Надводната пештера Врело, или пештерата „Над Врело ―, има должина од 150 метри.
Иако со скромни димензии, таа е една од најбогатите со пештерски украси, сталактити,
сталагмити, столбови и др. Од флората се заштитени Viola koshaninii, Thymus
oehmianus, Dianthus kapinensis и др.

Животински свет
Меѓу многубројните видови птици што се наоѓаат во списокот на природните
реткости се: златен орел (aquilla chrisaetos), белиот орел на Шара, сив сокол
(falkoperegrinus), буф (bubo bubo), еребици, и др., а од цицачите: мечката (ursus archos)
, рисот (lynx lynx), дивата свиња (sus strota), дивокозата (rupicarpa rupicarpa), волкот
(canis lupus), дивиот зајак (lepus europeus), лисицата (vulpes vulpes) и др.Од животните
има дива коза, мечка, рис и др., а од птиците – лештарка (Tetrastes bonasia), белоглав
мршојадец (Gyps fulvus), був (Bubo bubo) и др.

Население и миграции
Според пописот од 2002 година на територијата на општина Сарај живеат
вкупно 35.408 жители. Жителите припаѓаат на повеќе националности. Најголем број од
нив односно 91,53% се жители од албанска националност, 3,89% се жители од
македонска националност, 3.16% се бошњаци, 0,127 се турци, 0,771% роми, 0,051%
срби и 0,47% останато.

Вкупнп население сппред изјаснуваое пп наципнална припаднпст, Пппис 2002
Вкупнп Македпнци Албанци Турци Рпми Власи Срби Бпщоаци Останати
Сарај
35408
1377
32408
45
273
0
18
1120
167
Табела бр.3 Вкупно население по попис 2002
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Според проценката на Државен завод за статистика за број на население,
општина Сарај бележи пораст на населнието. Во 2016 проценката е дека во
општината живеат вкупно 41.014 жители, во 2017 се зголемува бројот на 41.414
жители, и проценката за 2018 изнесува 41.828 жители.

Население вп Република Македпнија на 30.06 пп специфишни групи на впзраст, пп ппл, пп ппщтини,
пп гпдини, сппред прпмените вп теритпријалната ппделба пд 2014 гпдина

2016
Вкупнп
Сарај

вкупнп
мажи
жени

2017
Вкупнп
41014
21068
19946

2018
Вкупнп
41414
21291
20123

41828
21527
20301

Табела бр.4 Вкупно население по години по процена на население
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

10 | С т р а н а

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
Според податоците од Државен завод за статистика, во општина Сарај вкупно
се доселени 47 жители, а вкупно се одселиле 69 жители. Од табелата подоу може да
се види дека жителите најмногу се преселуваат во друга општина.
Вкупно доселени и отселени граѓани на општина Сарај – 2018
Опщтина

Сарај

Дпселени

Отселени

вкупнп
дпселени

дпселени
пд друга
ппщтина

дпселени
пд другп
местп вп
иста
ппщтина

47

43

4

дпселени
градани вп
Република
Македпнија
пд други
држави
0

вкупнп
птселени

птселени
пд друга
ппщтина

птселени
пд другп
местп вп
иста
ппщтина

69

65

4

птселени
градани пд
Република
Македпнија
вп други
држави
0

Табела бр.5 Вкупно доселени и отселени
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Лов и риболов
Риболовен ревир ―АКУМУЛАЦИЈА КОЗЈАК‖ го опфаќа: Водната површина од
вливот на реките, Беличка и Треска во ―Акумулацијата Козјак‖, се до ѕидот на истата
од лева и десна страна се до Браната, без деловите заливите кои припаѓаат на
ЈПУЗПП ―Јасен‖. На компанијата и е дадена концесија за риболов и за други употреби
на езерото Козјак со Одлука на Влада 19-4617/1 од 26 декември, 2005 (Сл. Весник бр.
117/05). Рекреативните риболовци имаат можност да ги ловат следните видови на
риби: македонска пастрамка, крап, вардарски клен, вардарски скорбут, мрена бела,
јагула, сом, попадика, црвеноперка, плашица.
Државното ловиште "Јасен" се протега на западните делови на планинските
масиви Караџица и Сува Планина, а неговиот краен источен дел се допира со
планинскиот венец Јакупица. Од крупниот дивеч во ловиштето се застапени: срни,
муфлони, диви свињи и друг дивеч, дел е под заштита, а дел на слобода. ". Во
рамките на ловиштето се среќаваат голем број на ретки, ендемични и загрозени
видови од животинскиот свет. Во ловиштето од крупниот дивеч се застапени: срна,
обичен елен, муфлон, дива свиња, дивокоза, мечка, рис и друг дивеч. Поголемиот број
на дивеч се наоѓа во отворениот дел на ловиштето, кадешто со најголем број се
застапени
дивокози.
Ловиштето во светот е познато по дивата коза, а во Европа по дивата свиња. Ловниот
туризам, на "Јасен" се рангира меѓу првите три во светот според пакет услугите што ги
нуди оваа атрактивна дестинација. Секоја година капацитетите максимално се
исполнети со ВИП гости.

Јазик
Службени јазици на кои се одвива институционалното
комуницирање се Македонскиот и Албанскиот јазик.

локално
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ТРЕНД АНАЛИЗА
Глобалниот туризам сега има стабилен раст за повеќе од шест децении, со
порастот на глобализацијата и технолошкиот напредок што доведува до поевтини
авионски карти и им олеснува на луѓето да ги планираат и резервираат своите
патувања. Во текот на овој период на одржлив раст, туризмот покажа значителна
издржливост пред различни предизвици. Само во последната деценија тие се движат
од долготрајните влијанија на глобалната економска криза, геополитичката
несигурност, бројните терористички напади до природни катастрофи и други природни
непогоди. Овој тренд се очекува да продолжи со предвидувања за меѓународни
пристигнувања зголемени во просек за 3,3% годишно до 2030 година. Туризмот е
многу значаен извор на вработувања. Секторот нуди силен потенцијал за поддршка на
раст на работни позиции. Создава работни места за луѓе од различни возрасти и
нивоа на вештини и обезбедува можности за влез на пазарот на трудот, стекнување
искуство, развивање вештини, напредување и подобро платени работни места.
Иднината на туризмот и натаму ќе биде под влијание на низа тековни и нови
економски, социјални, политички, еколошки и технолошки промени, со појава на нови и
често невидени предизвици, закани и можности.
Во денешниот свет постојат повеќе видови на туризам како: рурален туризам, еко
туризам, спортски туризам, планински туризам, алтернативен туризам, религиозен
туризам, бизнис туризам, културен туризам и сл. Често современиот патник сам ја
креира сопствената туристичка понуда користејќи ги модерните комуникациски
средства и социјални мрежи. Поради тоа туристичката понуда не може да се ограничи
само на еден вид на туристичка понуда туку за развивање на туризмот во едно место
мора да се понудат повеќе атракции, активности, да се искористат повеќе културни и
гастрономски опции, да се развијат повеќе туристички места, локации и ресурси.
Успешниот туризам зависи од обезбедување туристички производи и дестинации кои
обезбедуваат атрактивни, стимулативни и задоволувачки искуства во согласност со
трендовите на пазарот и очекувањата на посетителите. Исто така, се потпира на
нивната ефективна и ефикасна промоција. Земјите се вклучени во многу активности за
да ги идентификуваат потребите на воспоставените и новите изворни пазари, да ги
идентификуваат и развијат туристичките понуди базирани на специфични теми и
искуства и да водат ефикасни и креативни маркетинг кампањи. Посебно внимание, од
страна на многу земји, е нагласено во потребата од зголемување на конкурентноста
преку уникатноста на понудата и решавање на сезонството и развивање на повеќе
понуди за различни периоди од годината. Стратегиското внимание што се посветува
на дигитализацијата, исто така, игра силна улога во спроведувањето на тактичките
дејства кои се спроведуваат.
Некои од глобалните трендови кои се развиваат и ќе продолжат да се развиваат се:

 Развој на побарувачката на посетители
Во текот на следните неколку децении, структурата на економијата на
посетителите ќе се развива како што се зголемуваат приходите и нивото на
образование, родовите нерамнотежи, глобалното население кое продолжува да
старее и појавувата на нови групи на потрошувачи. Во комбинација, овие фактори ќе
влијаат на склоноста за патување и очекувањата на патниците. Дополнително,
важноста на новите генерации дополнително ќе ги надмине сегашните размислувања
кои го поттикнуваат туристичкиот пазар. Токму Millennials и Generation Z ќе станат
клучни сили во мобилноста и нивното патување би можело да доведе до значителни
промени во туристичкиот пазар.
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 Одржлив раст на туризмот
Туризмот е нашироко признаен како економска активност која зависи од
природните ресурси, а во исто време придонесува за осиромашување на истите.
Меѓусебната поврзаност на туризмот со овие ресурси може да биде директна или
индиректна и, иако сите туристички активности се локални, тие се додаваат на
феномени од глобално значење. Во исто време, сепак, туризмот може да ја подигне
свеста за културните и еколошките вредности, да помогне во финансирањето на
заштитата и управувањето со заштитените подрачја и да ја зголеми нивната
економска вредност и важност.

 Овозможувања на технологиите
Новите технологии продолжуваат да ги редефинираат пазарите и секторите ширум
светот. Долгогодишните модели на туризам во области како што се сместување или
туристички агенции ќе продолжат радикално да се преобликуваат, при што повеќе
патници ќе се поврзуваат директно преку технолошка платформа со давател на
услуги, наместо да се занимаваат со професионален туристички агент.

 Мобилност на патување
Транспортот е суштинска компонента во туризмот и игра клучна улога во
ефикасното движење на туристите од местото на живеење до нивната крајна
дестинација. Транспортот ги поврзува пазарите на туристичките дестинации и го
олеснува внатрешното движење на посетителите и може да биде главен елемент на
атрактивноста или искуството. Локацијата, капацитетот, ефикасноста и поврзаноста на
транспортот можат да играат значајна улога во тоа како дестинацијата физички се
развива, влијае врз мобилноста на посетителите и поврзувањето на туристичките
искуства во дестинациите.1
Примарни фактори кои влијаат при изборот на дестинацијата се:
Промоција на дестинацијата. Колку повеќе е промовирана дестинацијата, толку
поголема е заинтересираноста за таа да биде посетена. Промоциите на атрактивните
дестинации се најмногу застапени на социјалните мрежи бидејќи најголем дел од
целните групи се активни токму таму. Под промоција на дестинација се подразбира и
таканаречената word of mouth маркетинг алатка, која има голема улога во одлуката на
потенцијалните туристи која дестинација да ја посетат. Оваа маркетинг алатка
најчесто
се
спроведува
преку
коментари
односно
преку
искажаното
задоволство/незадоволство на туристите кои веќе ја посетиле дестинацијата, нивните
очекувања и препораки, како и автентичноста на дестинацијата. Промоција на
дестинацијата се врши и преку соработки со тур оператори, како и со посета на саеми
и конференции.
Цена на пакет услуга. Под цена на пакет услуга се подразбира колку вкупно би
чинела посета на посакуваната дестинација. Во зависност од тоа дали потенцијалниот
турист би ја посетил дестинацијата самостојно или преку организирана тридневна или
четиридневна тура. Цената при посета на едно атрактивно место вклучува транспорт,
сместување, угостителски услуги, влезници и останати дополнителни трошоци. Многу
често посетителите прават проценка откако ќе ја посетат дестинацијата. Нивните
искуства се засноваат на споредбата помеѓу цената што ја платиле и услугата што ја
добиле.
1

OECD Tourism Trends and Policies 2018
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Квалитет на услуга. Квалитетот на услугата е многу значаен фактор. Секој
посетител бара квалитет на услугата и најчесто квалитетот се мери со она што е
понудено пред да биде посетена дестинацијата и она што ќе се добие за време на
престојот, односно очекуваното наспрема добиеното. Тоа е во сооднос со претходниот
фактор, односно цената на пакет услугата во споредба со очекуваната услуга.

Анализа на состојбата на туризмот во Република Северна Македонија
Во табелите кои се претставени во продолжение, направена е анализа на бројот
на туристи, ноќевања и капацитети за сместување, број на туристи и ноќевања по
објекти за сместување и видови туристички места кои даваат информации за бројот на
посетеност во Република Македонија, кој тип на локации, како туристички развиени
места се најпосетувани, кои сместувачки објекти се најкористени. Оваа анализа е
важна за да се добие слика за бројот на посетеноста на Република Македонија и
Скопскиот Регион, како и кои туристички места и туристички капацитети се
најпосетувани со цел да се добие подобра слика за општата ситуација во туризмот и
да се знае во која насока да се насочат активностите за подобрување и развој на
туризмот.
Врз основа на податоците од табела бр.6 може да се види вкупниот број на
туристи во целата земја, како и посебно во секој регион од државата во изминатите 3
години. Вкупниот број на туристи во Република Северна Македонија за 2016 година
изнесува 856.843 туристи, во 2017 година бројот на туристите изнесува 998.841
туристи, додека во 2018 година бројот е зголемен и изнесува 1.126.935 туристи, со што
се забележува дека бројот на туристи во споредба со претходните години е во пораст.
Во 2016 и 2017 најголем број туристи го посетиле југозападниот регион, додека во
2018 година најмногу го посетиле Скопскиот регион. Имајќи во предвид дека општина
Сарај се наоѓа во Скопскиот регион и релативно е во близина со Градот Скопје, може
да заклучиме дека во општина Сарај има пазарен потенцијал за туризам.
Туристи вп Република Македпнија, пп регипни, пп гпдини
2016
2017
2018
Вкупнп Дпмащни Странски Вкупнп Дпмащни Странски
Вкупнп Дпмащни
Република
856,843
346,359
510,484 998,841
368,247
630,594 1,126,935
419,590
Македпнија
Вардарски
26,064
8,375
17,689 26,145
8,033
18,112
26,385
8,969
Истпшен
30,568
20,643
9,925 31,775
19,947
11,828
34,354
20,490
Југпзападен
322,334
151,347
170,987 368,924
164,459
204,465
419,717
181,102
Југпистпшен
135,092
82,907
52,185 142,888
84,260
58,628
160,173
104,971
Пелагпниски
58,355
37,012
21,343 63,549
38,074
25,475
70,798
38,789
Пплпщки
27,318
13,805
13,513 30,124
14,150
15,974
37,091
16,802
Северпистпшен
9,774
2,730
7,044 11,290
2,387
8,903
10,820
2,312
Скппски
247,338
29,540
217,798 324,146
36,937
287,209
367,597
46,155
Табела бр.6 –Туристи во РСМ, по региони,по години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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Странски
707,345
17,416
13,864
238,615
55,202
32,009
20,289
8,508
321,442

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
Од следната табела може да се забележи дека најголем број на ноќевања се
направени во Југозападниот и Скопскиот регион. Ноќевањата бележат пораст, поголем
број на ноќевања се направени од домашните туристи во сите години.
Туристи пп гпдини

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

2016

2017

2018

Табела бр.7 Ноќевање на туристи, по региони, по години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

И кај капацитетите за сместување односно кај број на соби и легла има
растечки тренд на ниво на РСМ. Со најголем број на соби и легла во 2018 година
располага Југозападниот, потоа Скопскиот и на трето место е Пелагонискиот регион.
Со најмалку капацитети за сместување располага Североисточниот регион.Во
Полошкиот регион капацитетите за сместување бележат пораст во 2018 година во
однос на претходните две години.

Нпќеваоа на туристи, пп регипни, пп гпдини
2016
2017
2018
Вкупнп Дпмащни Странски Вкупнп Дпмащни Странски Вкупнп Дпмащни Странски
2461160
1407143 1054017 2775152
1480460 1294692 3176808
1685273 1491535

Република
Македпнија
Вардарски
41643
Истпшен
66515
Југпзападен
1228617
Југпистпшен
437607
Пелагпниски
141153
Пплпщки
52590
Северпистпшен
13751
Скппски
479284

16557
44645
778189
342646
90028
24887
3465
106726

25086
47189
21870
62957
450428 1365684
94961 457162
51125 161751
27703
60249
10286
17207
372558 602953

17473
38320
826774
351244
93314
27457
3283
122595

29716
48649
24637
69419
538910 1539219
105918 571670
68437 203620
32792
71929
13924
14185
480358 658117

21272
39591
908457
463329
98618
32464
3280
118262

Табела бр.8 – Капацитети за сместување, по региони,по години

Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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27377
29828
630762
108341
105002
39465
10905
539855

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
За успешен развој на туризмот, еден од клучните фактори претставуваат
сместувачките и угостителски објекти. Од табелите подолу може да се забележи дека
најголемиот број од посетители и ноќевања се регистрирани во хотел, како и во куќите,
становите за одмор и собите за издавање. Најмал број на посетители и ноќевања се
забележуваат кај привремените сместувачки капацитети, пансиони и планинарски
домови и куќи. Се заклучува дека овие објекти се најмалку развиени и нудат не
доволни услови за престој. За успешен развој на туризмот, како и привлекувањето на
поголем број на посетители, се јавува потребата од изградба и реконструкција на овие
објекти кои секако би ја збогатиле понудата и би придонеле кон поголема
заинтересираност за посета.

Капацитети за сместуваое, пп регипни, пп гпдини

Република
Македпнија
Вардарски
Истпшен
Југпзападен
Југпистпшен
Пелагпниски
Пплпщки
Северпистпшен
Скппски

2016
2017
2018
Брпј на
Брпј на
Брпј на
Брпј на
Брпј на
Брпј на
спби
легла
спби
легла
спби
легла
28305
73168
28759
74257
29702
76558
699
669
16472
2443
3417
1142
361
3102

1818
1985
42105
6438
10078
3507
727
6510

697
718
16488
2450
3414
1142
388
3462

1792
2075
42220
6449
10203
3503
778
7237

719
735
16862
2457
3629
1267
380
3653

1841
2090
43148
6436
10741
3806
763
7733

Табела бр.9-Туристи и ноќевање по видови објекти за сместување, по години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви пбјекти за сместуваое, пп гпдини

2018
Туристи
Вкупнп
Хптели – вкупнп
Хптели *****
Хптели ****
Хптели ***
Хптели **
Хптели *
Пансипни
Мптели
Туристишки
апартмани
Пренпќищта
Баоски
лекувалищта
Планински
дпмпви и куќи
Рабптнишки
пдмпралищта
Детски и
младински
пдмпралищта
Младински
хптели
Камппви
Куќи, станпви за
пдмпр и спби за
издаваое –
вкупнп
Привремени
сместувашки
капацитети
Кпли за спиеое
Некатегпризирани
пбјекти за
сместуваое

Нпќеваоа

вкупнп дпмащни странски вкупнп
дпмащни странски
1126935
419590
707345
3176808
1685273
1491535
847620
194840
652780
1792155
433101
1359054
218133
38402
179731
397296
62581
334715
405520
86357
319163
898433
200371
698062
161622
44135
117487
367268
118277
248991
45929
17833
28096
94343
33956
60387
16416
8113
8303
34815
17916
16899
944
324
620
1852
489
1363
7800
3927
3873
30314
9185
21129
4537
470
4067
9780
834
8946
23973
13432

11483
12910

12490
522

45976
108043

20094
105626

25882
2417

2102

526

1576

2885

783

2102

14560

11781

2779

46535

39213

7322

13249

12211

1038

53974

50192

3782

-

-

-

-

-

-

18362
152886

13516
149135

4846
3751

58370
963737

49903
954488

8467
9249

1210

411

799

5921

2081

3840

5510
20750

1827
6229

3683
14521

5510
51756

1827
17457

3683
34299

Табела бр.10 –Туристи и ноќевање на туристи по видови објекти за сместување, по
години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви пбјекти за сместуваое, пп гпдини

2017

Вкупнп
Хптели – вкупнп
Хптели *****
Хптели ****
Хптели ***
Хптели **
Хптели *
Пансипни
Мптели
Туристишки
апартмани
Пренпќищта
Баоски
лекувалищта
Планински
дпмпви и куќи
Рабптнишки
пдмпралищта
Детски и
младински
пдмпралищта
Младински
хптели
Камппви
Куќи, станпви за
пдмпр и спби за
издаваое –
вкупнп
Привремени
сместувашки
капацитети
Кпли за спиеое
Некатегпризирани
пбјекти за
сместуваое

Туристи
Нпќеваоа
вкупнп дпмащни странски вкупнп дпмащни странски
998841
368247
630594 2775152
1480460 1294692
744760
166104
578656 1481347
308825 1172522
183000
29248
153752 332507
54075
278432
339299
66069
273230 676016
118303
557713
150657
40298
110359 320986
78018
242968
53708
22121
31587 109361
41685
67676
18096
8368
9728
42477
16744
25733
966
384
582
1462
448
1014
11767
4313
7454
17735
5583
12152
5686
306
5380
14697
595
14102
12801
32189

3972
28227

8829
3962

22318
245074

5831
217064

16487
28010

1956

436

1520

2333

677

1656

12863

10735

2128

42244

36578

5666

11131

10079

1052

48090

43763

4327

-

-

-

-

-

-

14425
124949

10404
124238

4021
711

56417
793667

49152
792312

7265
1355

908

217

691

3479

930

2549

3866
20574

1118
7714

2748
12860

3866
42423

1118
17584

2748
24839

Табела бр.11 – Туристи и ноќевање по видови објекти за сместување, по години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви пбјекти за сместуваое, пп гпдини

2016
Туристи
Вкупнп
Хптели – вкупнп
Хптели *****
Хптели ****
Хптели ***
Хптели **
Хптели *
Пансипни
Мптели
Туристишки
апартмани
Пренпќищта
Баоски
лекувалищта
Планински дпмпви
и куќи
Рабптнишки
пдмпралищта
Детски и
младински
пдмпралищта
Младински хптели
Камппви
Куќи, станпви за
пдмпр и спби за
издаваое – вкупнп
Привремени
сместувашки
капацитети
Кпли за спиеое
Некатегпризирани
пбјекти за
сместуваое

Нпќеваоа

вкупнп дпмащни странски вкупнп
дпмащни странски
856843
346359
510484
2461160
1407143
1054017
632657
160354
472303
1253495
292241
961254
151225
28693
122532
288176
50059
238117
273516
58555
214961
543106
102102
441004
137666
41432
96234
281919
78643
203276
54098
24183
29915
107370
43765
63605
16152
7491
8661
32924
17672
15252
965
285
680
1738
428
1310
11659
4574
7085
16081
6132
9949
1563
57
1506
4122
135
3987
10735
28276

3680
24525

7055
3751

17666
227919

5467
201781

12199
26138

1152

554

598

1537

801

736

13842

11208

2634

46505

39913

6592

11214

10070

1144

55153

50548

4605

11947
117039

8012
116358

3935
681

39845
762544

32579
761097

7266
1447

591

146

445

2112

906

1206

2617
12586

973
5563

1644
7023

2617
29826

973
14142

1644
15684

Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
Во табелите подолу се претставени податоци за туристи и ноќевање по видови
туристички места. Прикажан е Скопје, како главен град и атрактивно место за посета,
како и другите видови на локации кои се посетуваат како бањските места, планинските
места, езерските места и други типови места. И овој податок само го потврдува фактот
дека доколку општина Сарај успее да формира добра туристичка понуда има
потенцијал на кого тоа да се продаде. Близината на главниот град нуди можност за
вклучување на општина Сарај во комбинирани еднодневни тури.
Нпќеваоа и туристи пп сместувачки капацитети пп гпдини

2000000
1500000
1000000
500000
0

нпќеваое

нпќеваое

нпќеваое

туристи

туристи

туристи

Табела бр.12 –Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви туристишки места, пп гпдини
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви туристишки места, пп гпдини

2018

Вкупнп
Скппје
Баоски места
Планински места
Езерски места
Други места

Вкупнп
1126935
339074
31244
65381
504173
187063

Туристи
Нпќеваоа
дпмащни странски вкупнп дпмащни странски
419590
707345 3176808
1685273
1491535
35379
303695 565812
56371
509441
26778
4466 237551
206804
30747
43362
22019 139912
99085
40827
256255
247918 1864576
1235085
629491
57816
129247 368957
87928
281029

Табела бр.13 –Туристи и ноќевања на туристи по видови туристички места, по
години
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви туристишки места, пп гпдини

Вкупнп
Скппје
Баоски места
Планински места
Езерски места
Други места

вкупнп
998841
300772
32189
58752
432977
174151

2017
Туристи
Нпќеваоа
дпмащни странски вкупнп дпмащни странски
368247
630594 2775152
1480460
1294692
28399
272373 506711
47366
459345
28227
3962 245074
217064
28010
40907
17845 125589
93616
31973
218711
214266 1581807
1042427
539380
52003
122148 315971
79987
235984

Табела бр.14 – Туристи и ноќевања на туристи по видови туристички места, по
години
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви туристишки места, пп гпдини

Вкупнп
Скппје
Баоски места
Планински места
Езерски места
Други места

Вкупнп
856843
228602
28276
56491
382983
160491

2016
Туристи
Нпќеваоа
дпмащни странски вкупнп
дпмащни странски
346359
510484 2461160
1407143
1054017
21806
206796
392798
34445
358353
24525
3751
227919
201781
26138
41630
14861
125185
95527
29658
205683
177300 1441920
995458
446462
52715
107776
273338
79932
193406

Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Од графиконот подолу може да се заклучи дека најпосетувани туристички
места се езерската места, потоа Град Скопје, други места, бањски места планински
места. Туристите и ноќевањата бележат пораст во секоја од наведените години.
Туристи и нпќеваоа на туристи пп видпви туристички места,
пп гпдини
2000000
1500000
1000000
500000
0
Скппје

Баоски места Планински
места

Езерски
места

Други места

туристи (дпмащни и странски)

туристи (дпмащни и странски)

туристи (дпмащни и странски)

нпќеваоа (дпмащни и странски)

нпќеваоа (дпмащни и странски)

нпќеваоа (дпмащни и странски)
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СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
Процена и анализа на постоечката сосотојба со развојот на туризмот
Од табелите подолу може да се забележи дека во последните три години не се
регистрирани туристи и ноќевања на територијата на општина Сарај. Меѓутоа во 2018
година градот Скопје го посетиле вкупно 348.203 туристи од кои 36.128 домашни
туристи и 312.075 странски туристи. Доколку општина Сарај својата туристичка понуда
ја вклопи со туристичката понуда на Град Скопје, и ако се претпостави дека барем
10% од туристите кои го посетиле Градот Скопје, би се одлучиле да посетат некој
туристички локалитет и на територијата на општина Сарај, тогаш како можен
потенцијален број на туристи на општина Сарај би бил 34.820 туристи годишно.

Аерпдрпм
Бутел
Гази Баба
Дпрше Петрпв
Карппщ
Кисела Впда
Сарај
Центар
Чаир
Шутп Оризари
Вкупнп

Брпј на дпмащни и странски туристи,пп ппщтини 2019
2019
Дпмащни туристи
Странски туристи
2068
411
0
0
4300
343
0
12594
2761
0
22477

11861
6944
0
0
25521
2751
0
120258
34974
0
202309

Табела бр.15 –Број на домашни и странски туристи по општини 2019
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Аерпдрпм
Бутел
Гази Баба
Дпрше Петрпв
Карппщ
Кисела Впда
Сарај
Центар
Чаир
Шутп Оризари
Вкупнп

Брпј на дпмащни и странски туристи,пп ппщтини 2018
2018
Дпмащни туристи
Странски туристи
1608
558
3423
0
6567
540
0
19734
3698
36128

8982
7205
20098
0
50007
4003
0
178610
43170
0
312075

Табела бр.16 –Број на домашни и странски туристи по општини 2018
Извор: Државен завод за статистика на РСМ
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Аерпдрпм
Бутел
Гази Баба
Дпрше Петрпв
Карппщ
Кисела Впда
Сарај
Центар
Чаир
Шутп Оризари
Вкупнп

Брпј на дпмащни и странски туристи,пп ппщтини 2017
2017
Дпмащни туристи
Странски туристи
1610
0
0
0
6315
421
0
14089
2781
0
25216

9659
0
0
0
47330
3461
0
154452
38333
253235

Табела бр.17 –Број на домашни и странски туристи по општини 2017
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

Општина Сарај располага со два угоститески објекти, 12 соби, 48 легла.
Општина Сарај во иднина треба да инвестира и инфратсруктурата за да може да ги
задоволува барањњата и потребите на туристите.
Капацитети за сместуваое, пп ппщтини, сппред Ппписпт на угпстителствптп, 2008
Брпј на
Брпј на спби Брпј на легла
Ппврщина на
Брпј на
угпстителски
пбјектите (м2)
врабптен
пбјекти
и
Скппје
69
2240
5591
77914
1054
Сарај

2

12

48

240

7

Табела бр.18 –Капацитети за сместување
Извор: Државен завод за статистика на РСМ

SWOT АНАЛИЗА
SWOT анализата ги сумира главните трендови кои влијаат на развојната рамка на
туризмот во Општина Сарај. Во себе ги интегрира четирите главни фактори:
 Силните страни на (географската локација, човечки потенцијали, финансиски
поволности, организацијата на институциите, инфраструктурните елементи и
сл);
 Слабите страни и ограничувањата кои се појавуваат во локален контекст,
независно од регионалните и светските трендови во индустријата;
 Можностите кои ќе резултираат со подобро искористување на потенцијалот
доколку се надминат слабите страни и ограничувања;
 Заканите или надворешните фактори кои може да го оневозможат
натамошниот развој.
SWOT анализата е изготвена со цел да ја опфати институционалната рамка на
развојните компоненти и програми. Таа не обезбедува анализа на проблемите кои се
надвор од институционалните рамки и не обработува аспекти кои имаат краткорочна
димензија.
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СИЛНИ СТРАНИ
 Прирпдните убавини и бпгатствптп
кпе гп има вп ппщтината
 Непрпценливи бпгатства дар пд бпга
 Близина дп главнипт град кпј е вп
најппсетувани дестинации
 Мултиетнишкп местп
 Здрава и бип храна
 Фплкпрни фестивали
 Две реки,езера
 Флпра и фауна
 Бпгата културнп-истриска ппнуда
 Екплпщки шиста средина
 Мнпгу ппвплни климатски услпви
















МОЖНОСТИ
Пптенцијал за развпј на туризмпт
Отвараое на нпви рабптни места и
други гплеми бенефити щтп следат сп
развиваое на туризмпт
Сппртски и рекреативни активнпсти
Организираое на еднпдневни и
ппвеќедневни туристишки тури
Организираое на јавни трибини
Ппдгптпвка на прппаганднп рекламен
материјал за се пна щтп има да се
ппнуди
Туристишкп атрактивнп местп
Странски инвестиции
Ппстпеое на хидрп ресурси
Приклушуваое на туристишките
ппнуди на ппразвиените места (на
пример Скппје,и сл.)
Ппдигнуваое на свеснпста на
населениетп за развпј на туризмпт

СЛАБИ СТРАНИ
 Негрижата на граданите на ппщтината вп
зашувуваоетп на убавините
 Недпвплна искпристенпст на прирпдните
ресурси
 Недпвплнп развиена патна инфраструктура
 Недпвплнп развиена туристишка инфраструктура
 Недпстиг на сппбраќајна сигнализација
 Недпстиг на пзнаки и патпкази
 Недпвплна инфпрмиранпст на лудетп
 Незаинтересиранпст
 Неспвесни граданите и ниска свеснпст на
населениетп за туризам
 Недпвплнп сместувашки капацитети
 Недпстиг на туристишки претприемнишки
вещтини
ЗАКАНИ
 Нема спрабптка ппмеду институциите вп
државата
 Неспгледуваое на бенефитите
 Отпадпци
 Слаб и тежпк пристап дп Матка
 Пплитика

Табела бр.19 Swot анализа
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PEST АНАЛИЗА
PEST анализата се однесува на надворешните фактори како што се:
политичките, економските, социо-културните и технолошките. При подготовка на
стратешка анализа или истражување на пазарот е битно да се земат предвид овие
фактори, бидејќи влијаат на целокупното работење и фунционирање на сите сектори.
Пплитишки фактпри:

Екпнпмски фактпри:

* прпмена на закпнпдавствптп

*инфлација

* прпмена на ракпвпдните пргани

*екпнпмски раст

* пплитишка нестабилнпст

*прпмена на каматни стапки

Пест анализа

Спцијални фактпри:
*миграција на население
*кулурни навики на населениетп

Технплпщки фактпри
* брз раст на технплпгјата

ПРОФИЛ НА ТУРИСТИЧКИ ПАЗАР
Профилот на туристичкиот пазар може да се објасни и опише во повеќе
сегменти на туристичкото работење. Важните сегменти кои треба да се набројат и кои
се дел од основите на еден работен циклус, а кои даваат една целосна анализа на
дејноста, се распоредуваат во следниве категории:

 Правна рамка со правна регулатива, односно закони за туристичко работење;
 Финансии, финансиско работење, и пристап до финансии за реализација на
целите;
 Технологија на дејноста, поточно видот на туристичкото работење;
 Маркетинг, односно туристички зони во и околу селата;
 Туристички производи и промоција на туризмот; и
 Работната сила и пазарот на трудот.
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Правна рамка со правна регулатива, односно закони за туристичко работење
Поважните закони кои влијаат на работењето во туристичката дејност се:





Закон за туристичката дејност
Закон за угостителската дејност
Закон за автокампови
Закон за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија

Освен директните закони поврзани со туристичката дејност, свое влијание имаат и
сите закони поврзани со стопанството, имотно-правните односи и државното
уредување.
Исто така, многу важно е да се напомене и усвоената мерка на Владата на Р.
Македонија со која се субвенционираат туристичките работници, односно се
субвенционира дојдовниот туризам со тоа што секое правно лице кое ќе донесе
странски туристи со минимален престој од 3 ноќевања добива стимулација по единица
турист.
Стимулациите во оваа дејност се однесуваат и на „намалување на данокот на
додадена вредност (ДДВ) за туристички услуги, ноќевање, сместување со појадок,
полупансион или полн пансион, од 18% на 5% (септември 2011).

Институционални капацитети за туризам
Институции на државно ниво:
-

Министерство за економија - Сектор за туризам и угостителство;
Агенција за промоција и поддршка на туризмот;
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Сектор за
Рурален развој
Во рамките на Владата постои Комитет за туризам кој е формиран со цел да
врши
координација и ефикасна имплементација на делот од владината
програма за развој на туризам.

Институции на регионално ниво
Согласно законските прописи за територијална поделба, Република Македонија
регионално ја сочинуваат осум плански региони. Сите овие осум плански региони во
земјата имаат институционални центри на регионите, во рамките на кои треба да се
планира и спроведе регионалниот развој на туризмот, преку носење на стратегии и
акциони планови за развој.
Институции на локално ниво:
-

Здруженија за туризам и рурален развој
Туристичка комора на Македонија
Туристичко-угостителска комора на Македонија - ССКМ
Стопанска комора за туризам на Македонија
Асоцијацијата –ХОТАМ
Здружение за угостителство и туризам – СКМ
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МАПИРАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ
1. Акумулација/Езеро Радуша (Такбол)
Езерото Радуша со површина од околу 10 500 m2 и длабочина до 50 m2
претставува уште едно туристичко место што ја карактеризира општина Сарај.
По првиот банкрот на рудникот Радуша во 1974 година, пумпите за вода на
рудникот престанале да работат, водата преку нејзините природни канали излегувале
на површината и се собирале на депонијата за рудници.
На тој начин и се создало вештачкото езеро или уште попознато во Радуша
како „Такбол‖ Рудникот, поради опасност од длабочината од 50 метри, има забрането
капење и рибарењење на акумулацијата. Младите од селото Радуша од реката
Вардар, Големата Река (Радуша), Малата Река (Кревеник) и другите реки и езера
донеле риба и ја порибувале акумулацијата „Такбол„. Најпознатата риба во ова езеро
се „Златната пастрмка ―и „Калифорниската црна пастрмка ―кои свежи се подготвуваат
во ресторанот покрај езерото.

Слика бр.3 – Акумулација/Езеро Радуша (Такбол)
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2. Кисела вода Радуша
Во источниот дел на селото на оддалеченост од 5 km помеѓу Рашче и Радуша,
извира кисела минерална вода од која веќе има многу тврдења за неговите лековити
способности. Се препорачува за оние кои страдаат од вознемиреност во стомакот (од
чир на желудник, гастритис и болки во грлото), од бубрези, од заболувања на кожата,
како и за анемии (заради содржината на железо во водата).
Традиционално, оваа место е дестинација на многу млади луѓе, две недели
пред и три недели по празникот ―Свети Ѓорѓи‖ (6 мај). Тие доаѓаат на оваа место секој
четврток да ги мијат лицата, пијат вода и го поминуваат своето слободно време на
отворено.

Слика бр.4 – Кисела Вода –Радуша
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3. Водопадите на Горно Свиларе/Кучково
Водопадите на Горно Свиаре/Кучково се на граница на двете општини, Сарај и
Ѓорче Петров. И двете Општини се трудат да изнаоѓаат решенија за развој на овој
туристички локалитет. Водопадите се високи околу шест метри, а во нивна непосредна
близина се наоѓа и археолошки локалитет, кој потекнува од римскиот период со
видливи остатоци од ѕидови.

Слика бр.5 - Водопадите на Горно Свиларе/Кучково
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4. Пештера Дона Дука – Рашче
Пештерата Дона Дука-Рашче се наоѓа во северозападниот дел на Република
Северна Македонија. Спаѓа во категоријата пештери природни реткости. Се наоѓа на
источните падини на планината Жеден на 450 м.н.в., во близина на селото Рашче. Со
својата должина од 650 метри, Дона Дука претставува 4-та најдолга пештера во
Република Северна Македонија.
За првпат пештерата Дона Дука е истражувана на должина од 200 м, додека
при следните истражувања вкупната должина на пештерските канали е зголемена на
650 м. Ha некои делови од пештерските канали застапени се и пештерски украси. Во
хидрографски поглед, пештерата Дона Дука претставува сува пештера, со
незначителна појава на повремени, главно сифонски езерца настанати од водата
капница. Особена карактеристика на оваа пештерата е сложениот сплет на пештерски
канали, изградени на неколку нивоа. Во пештерата Дона Дука истражувана е и
рецентната пештерска фауна. Пештерата е евидентирана како природна реткост во
просторниот план од 1982 година. Со секторската студија „Заштита на природното
наследство", која е составен дел на просторниот план на Македонија, пештерата се
наоѓа и на предлог-листата за споменици на природата.

Слика бр.6 - Пештера Дона Дука – Рашче
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5. БИО Грозје Бојане – Фестивал на грозјето Бојане
Фестивалот на Грозјето – Бојане е традиционална и убава манифестација која
успева да собере на едно место над 10.000 жители на Општината и пошироко.
Манифестацијата е класичен европски земјоделски настан, со многу бои и разновидни
активности.
На овој настан се промовира био-грозјето од Бојане и традиционалната храна
на овој крај, придружено со многу музика и забава од сите краишта на земјата, како и
гости од регионот.

Слика бр.7 - Фестивал на грозјето Бојане
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6. СРЦ Парк Сарај
―СРЦ Сарај‖ се наоѓа во непосредна близина на општината и има
традиционално излетнички карактер. Овој локалитет претставува едно од најстарите
излетнички места во Скопје, со површина од 240.000m². СЦ Сарај е изграден во 1948
година, кога бил предвиден и со урбанистичкиот план како регион Сарај-Матка
исполнет со базени, фудбалски игралишта, трибини и патеки. Подоцна регионот СарајМатка прераснува во центар за спорт и рекреација со терени за спорт покрај реката
Вардар и езерото Треска. Во 1955 година урбанистичкиот план е ревидиран и е
изграден базенот, фудбалските игралишта и другите објекти за рекреација. Во 1964
година е направен нов урбанистички план, со кој биле испланирани јавното зеленило и
спортско-рекреативните реони. Додека во 1971 година, од страна на Паркови и
зеленило е направен проект за СЦ Сарај, со кој се дефинирани градското и
вонградското зеленило, со паркови, плоштади и други зелени површини по бодовите
на Скопје – вонградското зеленило, како и зеленилото за активна и пасивна
рекреација. Планирани биле три големи парковски површини и 5 рекреативни
подрачја, во кои се предвидени центри со плажи, хотели, ресторани и детски домови.

Слика бр.8 - СРЦ Парк Сарај

32 | С т р а н а

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
7. Џамијата Хусеин Шах
Џамијата Хусеин Шах Сарај, изграден во средината на ⅩⅤⅠ в. Претставува
верски објект, споменик на културата. Изградена е од санџакбегот Хусеин-шах. Има
квадратна основа засводена со купола, а денешниот изглед на тремот го добил по
реставрацијата од земјотресот од 1963 г. Во дворот има шестострано затворено турбе,
во кое е погребан ктиторот Хусеин-шах.

Слика бр.9 - Џамијата Хусеин Шах
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8. Езеро Треска
Езерото Треска се протега на површина од 136.000 m2, длабоко е од 1,6 до 3
метри и има капацитет од 10.000 капачи. Спортско-рекреативниот комплекс бил
изграден во 1978 година со самопридонес на жителите на Скопје. Треска претставува
рекреативно езеро во село Сарај, во близина на главниот град на Република Северна
Македонија. Езерото било место за релаксирање на скопјани цели 20 години, се до
1998 година кога истото е затворено за капачи поради загаденоста на водата.
Претседателот на поранешна СФРЈ, Јосип Броз Тито, свечено го отворил овој
спортско-рекреативниот комплекс „Езеро Треска ―во 1978 година при неговата посета
на Скопје. Езерото Треска кое денес е под надлежност на општина Сарај претставува
спортско – рекреативна зона, чиј карактер би се задржал и откога истото би било
реконструирано.

Слика бр.10 – Езеро Треска
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9. Врв Кале
Врвот Кале е највисокиот врв на планината Каршијак, и достигнува висина
од 1044 метри, тоа е трет највисок врв во ппштина Сарај, посетен речиси секој
ден од туристи организирани од Врв Крстовар (Водно) до Матка и обратно.
Мештаните го викаат и Шишевски Камен.

Слика бр.11 –Врв Кале 1044
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10. Манастир Свети Никола Шишевски
Манастирот Свети Никола Шишевски, е сместен високо на една зарамнета
тераса на карпите, над десниот брег над вештачкото езеро Матка над реката
Треска. Теренот е недостапен за моторни возила и планински велосипеди и е
единствено достапен пеш од три правци: од мостот на реката Треска во
близина на кајакарските терени кај манастирот Света Богородица вo Долна
Матка (половина час пешачење); од селото Шишево (1 час); како и од врвот на
планината Водно (2 часа и 30 минути). Од градот Скопје е оддалечен 18
километри, а од селото Шишево околу 3 километри. Од спротива на
манастирот долу крај езерото се пружа прекрасна глетка на позната црква
Манастир Свети Андреја.

Слика бр.12- Манасир „Никола Шишевски„

36 | С т р а н а

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ
11. Кањон Матка
Матка — кањон на реката Треска, десна притока на Вардар, зафаќа површина од
околу 5.000 хектари и се наоѓа на 17 километри југозападно од Скопје. Според
морфогенетските карактеристики претставува клисура-пробојница. На овој простор
посебно внимание привлекуваат карстните облици — десетте пештери со должина од
20 до 176 метри и двата пропасти со длабочина до 35 метри.
Матка претставува еден од најголемите рефугијални центри за време на глацијалниот
период, што придонело денес на овој простор да се сретнат голем број реликтни и
ендемични растенија и животни.

Слика бр.13-Кањон Матка
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12. Резерват Јасен
Јасен — природен резерват во северозападна Република Северна Македонија
прогласен во 1958 година во почетокот само на планината Караџица, а во 1960 година
е проширен на Сува Гора. Опфатен е целиот кањон на реката Треска. Резерватот
зафаќа површина од 24.000 ха. Највисока точка е врвот Караџица (2.473 м).
Геолошката подлога е доломит со тенки слоеви од лискун. На теренот е вештачкото
езеро Козјак и повремено тече реката понорница Оча и нема други води. Од флората
се заштитени Viola koshaninii, Thymus oehmianus, Dianthus kapinensis и др. Од
животните има дива коза, мечка, рис и др., а од птиците – лештарка (Tetrastes
bonasia), белоглав мршојадец (Gyps fulvus), був (Bubo bubo) и др.
Резерватот Јасен покрива околу 32.000 хектари површина најчесто со шума и
патишта, како и голем број на пократки не-асфалтирани патeки. Освен од лов, Jасен
својата иднина ja гледа во развојот на природните ресурси и на екотуризмот. Главни
активности (во зависност од сезоната) се пешачење, планински велосипедизам,
кампување покрај езерата Матка и Козјак, на параглајдерство, риболов, спелеологија,
алпинизам.

Слика бр.14 - Резерват Јасен
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13. Врв Раса
Врвот Раса е највисокиот врв на планината Осој кој достигнува височина од 1369
метри надморкса височина. До врвот раса има неколку опции за искачување, едни
преку Матка и друга преку Резерватот Јасен, двете рути се спојуваат пред врата на
резерватот и продолжува по сртот на планината осој до врвот.

Слика бр.15 –Врв Раса
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14. Извор Рашче
Изворот Рашче кој се состои од две Каптажи Рашче 1 и Рашче 2, со вкупен
инсталиран капацитет од 6 м3/во секунда односно 6000 литри/во секунда, ги
обезбедува потребите за вода за жителите на Град Скопје. Околу 70 проценти од
капацитетот на изворот е од Шар Планина, 20 отсто е од Жеден, додека 10 проценти
доаѓа од реката Вардар. Извонредна карактеристика на изворот е тоа што има
„инверзен ―карактер, па капацитетот е најголем во лето кога потребата за вода исто
така е зголемена.

Слика бр. 16 –Извор Рашче
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15. Борова шума Љубин

Љубин се наоѓа во западните предели на Скопската Котлина, на околу 1 км
западно од Сарај. Овој предел со обезбедување на минимални инфраструктурни
услови како на пример донесување на електрична енергија и вода би може да се
користи за организирање на настани. Овој предел би бил идеален за организирање
на настанот ―Мултифест бошњаци‖
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Мапирање на потенцијали за развој на локалниот туризам во Општина Сарај

1.

Екптуризам

Патувањето со природата е важна компонента на туризмот бидејќи ги развива
неразвиените региони и ги оддржува и заштитува природните паритети. Овој тип на
туризам е во голем подем во последните години, каде современиот турист се повеќе
ужива во природните вредности и се грижи за оддржливиот развој на истите. Кога
станува збор за туризмот кој се одвива во природа, се разликуваат две категории
туристи:
 мали групи кои во текот на повеќедневна или еднодневна посета престојуваат
во природа и
 излети на оние кои планирале да поминат неколку часови во природа.
Во Општина Сарај има услови за организирани посети на групи туристи.
Туристички локалитети кои нудат такви можности се: Кисела Вода Радуша,
Водопадите на Горно Свиларе/Кучково, СРЦ Парк Сарај, Езеро Треска.

2.

Верски туризам

Мултиетничкиот состав е специфика на општина Сарај и е вистински пример за
верска толеранција. Постоењето на џамии, цркви и манастири нуди одлични можности
за развој на верски туризам.
Туристички локалитети кои нудат таква можност се: Џамија Хусеин Шах,
Манастирот ―Никола Шишевски‖ како и останати цркви и манастири: Манастир
„Успение на Пресвета Богородица ―Црква „Свети Андреја ―, Црква „Свети Спас ―, Црква
„Света Недела ―, а покрај верските објекти, високо во кањонот Матка, стојат и
остатоците (ѕидинитие) од некогашната средновековна крепост Марков Град.

3.

Културен туризам

Културната вредност на еден регион или единица на локална самоуправа треба
да биде во функција на одржливо територијално управување. Согледувањето и
управувањето
на културното наследство како фактор на економски развој на
Општина Сарај
е дел од анализите направени за изработка на овој документ.
Мултиетничкиот карактер на општината е вистинско културно богатство кое треба да
се промовира на соодветен начин.
Туристички локалитет кој нуди таква можност е кањон Матка. Овој туристички
локалитет покрај со природните знаменитости и убавини располага и со извонредни
културно историски споменици, од кои некои датираат од 12 и 13 век што ги вбројува
во едни од најстарите во скопската котлина.
Фестивалот на грозјето Бојане исто може да придонесе за развој на културниот
туризам. Пештерата Дона Дука –Рашче како и организирањето на разни
манифестации во склоп на повеќето туристички локалитети, би придонеле во развојот
на културниот туризам.
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4.

Планински туризам

Географската позиција на општина Сарај, близината на планините Ветерник,
Жеден и Осој нуди можност за активности кои се карактеристични за планински
туризам: пешачење, собирање на шумско овошје и чаеви, кампирање и сл.
Традиционално општината Сарај е позната за планинарите од Република Северна
Македонија. Потребни се дополнителни инвестиции во расчистување
и правилно
означување на постоечките планинарски патеки како и идентификација на нови
патеки. Туристички локалитети кои може да придонесат за овој вид на туризам би
биле: Кањон Матка, Врв Кале 1044, Врв Раса
Кањонот на езерото Матка е главен алпинистички центар во близината на Скопје.
Сезоната за качување започнува во пролет, кога доаѓаат посетители од земјите од
цела Европа, продолжува во летот, а завршува во ноември. Бројот на алпинистичките
насоки изнесува околу 40 со тежина од III до VII и А2 по UIAA, а должина од 150 до 200
метра.
Спортско качување – Спортското качување потекнува од алпинизмот. Тоа
подразбира качување на карпести вертикали низ качувачките насоки. Матка е
најстариот и најпознатиот локалитет за спортско качување и има непроценлива
вредност. Бројот на спортско качувачки насоки не е преголем, но тој е во постојан
пораст. Спортско качувачките насоки се поделени во неколку сектори, од кои
најпознати се: "Отмарова Карпа", "Централа", "Пиер", "Маткино Трло" итн., и сите тие
располагаат со повеќе насоки за качување. Овде има околу 30 спортско качувачките
насоки кои се со тежина од VI+ до IX по UIAA и сите тие се добро обезбедени со
клинови.
Кајакарење - Кањонот Матка на реката Треска е предизвик за многу аматери и
професионалци, кои го сакаат кајакот на диви води. Оваа многу популарна
дестинација и за кајакарење се карактеризира со слалом патека од средна тежина, со
должина од 320 м. и широчина од 8-12 м. Овде на Матка, се одржуваат и многу
натпревари во кајакарство.

5.

Лпвен Туризам

Ловниот туризам како гранка во општина Сарај има огромен потенцијал заради
близината на резерватот Јасен. Во рамките на ловиштето се среќаваат голем број на
ретки, ендемични и загрозени видови од животинскиот свет. Во ловиштето од крупниот
дивеч се застапени: срна, обичен елен, муфлон, дива свиња, дивокоза, мечка, рис и
друг дивеч. Поголемиот број на дивеч се наоѓа во отворениот дел на ловиштето,
кадешто со најголем број се застапени дивокози.
Ловиштето во светот е познато по дивата коза, а во Европа по дивата свиња.
Ловниот туризам, на "Јасен" се рангира меѓу првите три во светот според пакет
услугите што ги нуди оваа атрактивна дестинација. Секоја година капацитетите
максимално се исполнети со ВИП гости.
За риболов би можело да се искористи акумулацијата/Езеро радуша (Такбол)
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6.

Спелептуризам

Спелеотуризам е еден од алтернативните облици на туризам за кои во овој
регион има одлични можности да се развие. Многубројните пештери во овој регион
претставуваат огромен предизвик за многу македонски и странски спелеолози. Од
спелеолошки објекти на Матка, најзначајни се Над Врело, Убава пештера, Подврело и
Крштална, пештера Дона Дука-Рашче кои со своите карактеристики и убавини спаѓаат
во најубавите во Македонија, а и пошироко. Најзначајна и единствено туристички
уредена е пештерата Над Врело до која може да се стигне единствено по воден пат
кој се совладува со чам

СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ
Визија
Општина Сарај до 2022 година ќе го врати и задржи епитетот туристичко
место за да се избега од градската гужва”

Мисија
Развој на туризмот во општина Сарај ќе придонесе за промоција,развој и
зачувување на природните и културните вредности,зближување на луѓето и
подобрување на квалитетот на живот на населението.

Стратешки цели
Поставувањето на стратешки цели во еден стратешки документ и план води кон
остварување на главната визија. За исполнување на визијата за развој на туризам на
општина Сарај потребно е исполнување на следните цели:
1. Подобрување на туристичката инфраструктура
2. Подобрување на безбедноста на туристичките локалитети
3. Обезбедување на одржливост на настаните и традициите
4. Промоција на туризмот преку креирање на атрактивни туристички пакети
Стратешката цел 1 ќе се реализира преку три активности:
 Идентификување на туристички локалитети
 Поставување на летниковци на туристички локалитети
 Зголемување на сместувачки капацитети
Стратешката цел 2 ќе се реализира преку следните активности:
 Формирање на ренџерска служба
 Формирање на спасителска служба
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Стратешката цел 3 ќе се реализира преку една активност:
 Обезбедување одржливост на настаните и традициите
Стратешката цел 4 ќе се реализира преку две активности и тоа:
 Формирање на туристички пакети за посета на општината
 Промоција

Во следната табела се дадени стратешки цели, активности, проекти и индикатори за
успех:
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Табела бр.20 –Стартешки цели/активности/проекти

Ред
.бр.

1

Стратещки цели
назив

Ппдпбруваое на
туристишката
инфраструктура

Ред.
бр

2

Ред.
бр

Прпекти
Назив

Индикатпри за успех
квалитативни
квантитативни

1.1.

Идентификуваое на
туристички лпкалитети

.1.1.1

Ппставуваое на пзнаки и
патпкази за секпј туристишки
лпкалитет

брпј на пзнашени
туристишки
лпкалитети

15

1.2

Ппставуваое на летникпвци
на туристички лпкалитети

.1.2.1

Ппставуваое на летникпвци
на туристишки лпкалитети

брпј на ппставени
летникпвци

5

Згплемуваое на сместувачки
капацитети

.1.3.1

Израбптка на физибилити
студија за пправданпст пд
впсппставуваое на ЈПП за
изградба и управуваое сп
хптел

брпј на студии

1

Фпрмираое на ренџерска
служба

.2.1.1

Фпрмираое на ренчерска

брпј на служби

1

Фпрмираое на спасителска
служба

.2.2.2

Фпрмираое на спасителска
служба

брпј на служби

1

1.3

Ппдпбруваое на
безбеднпста на
туристишките лпкалитети

Активнпст
Назив

2.1.
2.2.
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3.1.1.

3

Обезбедуваое
пдржливпст на настаните
и традициите

3.1

Обнпвуваое, ппдпбруваое и
зачувуваое на
традиципнални културни
манифестации и настани

.3.1.2

.3.1.3

Организираое на Фестивал
на грпзјетп на туристишки
лпкалитет БИО Грпзје Бпјане

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

секпја гпдина пп
еден настан, сп
згплемуваое на
ппсетители за 10%
секпја гпдина вп
пднпс на
претхпдната

Организираое на спбир за 1
мај на туристишки лпкалитет
СРЦ Парк Сарај

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

еднащ гпдищнп сп
згплемуваое на
ппсетители за 10%
секпја гпдина вп
пднпс на
претхдпната

Организираое на настан за
празникпт Рамазан Бајрам вп
Чамијата Хусеин Шах

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

еднащ гпдищнп сп
згплемуваое на
ппсетители за 10%
секпја гпдина вп
пднпс на
претхдпната
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.3.1.4

.3.1.5

.3.1.6

.3.1.7

Организираое на
Медунарпден фплк фестивал
Сарај Фест на Езерп Треска

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

згплемен брпј на
ппсетители, 10%
ппвеќе вп пднпс на
претхпдната
гпдина

Организираое на настан
Впднп Матка Траил Маратпн
на туристишки лпкалитет Врв
Кале 1044

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

згплемен брпј на
ппсетители, 10%
ппвеќе вп пднпс на
претхпдната
гпдина

Организираое на Матка
Аутдпр Фестивал на Каопн
Матка

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

згплемен брпј на
ппсетители, 10%
ппвеќе вп пднпс на
претхпдната
гпдина

Организираое на
Планинарски Марщ „Грика е
Девенит„ на Врв Раса

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја

згплемен брпј на
ппсетители, 10%
ппвеќе вп пднпс на
претхпдната
гпдина

48 | С т р а н а

СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА САРАЈ

гпдина

4.1.

4

Туристишки пакети за ппсета на
ппщтината

Ппдпбруваое на
прпмпцијата на туризмпт
преку креираое на
атрактивни туристишки
пакети
4.2

.3.1.8

Организираое на
манифестација "Дуфла
Фплклпр Фест" на Извпр
Дуфла-Ращше

Да се ппстигне
кпнтинуитет да се
пдржува секпја
гпдина вп ист
перипд пд гпдината
сп згплемена
ппсетенпст секпја
гпдина

згплемен брпј на
ппсетители, 10%
ппвеќе вп пднпс на
претхпдната
гпдина

.4.1.1

Изработка на туристички
пакети за посета на
општината, како одделни
еднодневни тури, така и
составен дел од кружни тури,
или тури за посета на Скопје

Да се израбптат
туристишки пакети
кпи ќе претстауваат
и прпмптивен
материјал

15

.4.1.2

Да се израбпти гпдищна
прпграма за сите настани сп
прпмптивен календар

Брпј на прпмптивен
календар

1

.4.1.3

Опрема за ппремуваое на
туристишки инфп центар

Туристишки инфп
центар

1

Прпмпција
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За остварување на првата стратешка цел се дефинирани три активности во кои се вклучени по еден проект. За да се подобри
туристичката инфраструктура, мора да бидат идентификувани и означени туристичките локалитети. Бидејќи веќе ги идентификувавме
туристичките локалитети во иднина е потребно поставување на ознаки и патокази за секој туристички локалитет. Понатаму е
предвидено поставување на летниковци на 5 туристички локалитети кај кои има можност и потреба. За привлекување на туристите е
многу битно да има сместувачки капацитети. Бидејќи на теритријата на општина Сарај нема сместувачки капацитети, предвидуваме
да се изработи физибилити студија за оправданост од воспоставување на Јавно приватно партнерство за изградба и управување со
хотeл.
Имајќи ги предвид туристичките локалитети Кањон Матка, Планинските врвови, Резерватот Јасен се појавува потреба од
формирање на ренџерска и спасителска служба. Овие активности односно проекти би придонеле во реализација на втората
поставена стратешка цел - подобрување на безбедноста на туристичките локалитети и нивните посетители односно туристите.
Безбедноста и сигурноста имаат големо влијание во привлекување на туристи. Како трета стратешка цел е поставена Обезбедување
одржливост на настаните и традициите. Во општина Сарај веќе постојат многу манифестации,настани, фестивали кои е убаво да се
одржуваат и да станат традиција односно синоним за одредени туристички локалитети, со тендеција секоја година да привлекуваат
поголем број на туристи. Во акциониот план е предвидено буџет секоја година за организирање на следниве настани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фестивал на грозјето на туристички локалитет БИО Грозје Бојане
Собир за 1 мај на туристички локалитет СРЦ Парк Сарај
Настан за празникот Рамазан Бајрам во Џамијата Хусеин Шах
Меѓународен фолк фестивал Сарај Фест на Езеро Треска
Настан Водно Матка Траил Маратон на туристички локалитет Врв Кале 1044
Матка Аутдор Фестивал на Кањон Матка
Планинарски Марш „Грика е Девенит„ на Врв Раса
Манифестација "Дуфла Фолклор Фест" на Извор Дуфла-Рашче

Четвртата стратешка цел Подобрување на промоцијата на туризмот преку креирање на атрактивни туристички пакети се
предвидува да се оствари преку изработка на туристички пакети за посета на општината, како одделни еднодневни тури или
составен дел од кружни тури односно тури за посета на градот Скопје. Бројот на туристи што го посетуваат градот Скопје е доста
голем, и со добри туристички пакети и добра промоција голем број од тие туристи би можеле да се привлечат и на територијата на
општина Сара за посета на нејзините туристички локалитети. Затоа е битно да се работи на промоцијата па за таа цел е предвидено
да се отвори и опреми туристички инфо центар. Исто така е предвидено да се изработи Календар со годишна програма и распред на
сите настани, манифестации и фестивали кој би се дистрибуирал како промотивен материјал.
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Во следната табела е даден акциониот план за периодот 2019-2022 година. Во него се дадени проектираните буџети по години
за секој проект одделно.

АКЦИОНЕН ПЛАН
Табела бр.21 –Акционен план

Прпекти

Временска рамка и бучет вп евра
2020
2021

Ред.бр

Назив

2019

.1.1.1

Ппставуваое на
пзнаки и патпкази за
секпј туристишки
лпкалитет

0

5000

5000

5000

Вкупен
бучет
15000

.1.2.1

Ппставуваое на
летникпвци на
туристишки лпкалитети

0

2000

2000

1000

5000

.1.3.1

Израбптка на
физибилити студија за
пправданпст пд
впсппставуваое на ЈПП
за изградба и
управуваое сп хптел

0

10000

0

0

10000

.2.1.1

Фпрмираое на
ренџерска служба
Фпрмираое на
спасителска служба

10000

10000

10000

30000

10000

10000

10000

30000

.2.2.1

2022
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2.1.1.

Организираое на
Фестивал на грпзјетп
на туристишки
лпкалитет БИО Грпзје
Бпјане
Организираое на
спбир за 1 мај на
туристишки лпкалитет
СРЦ Парк Сарај

1000

1000

1000

1000

4000

1000

1000

1000

1000

4000

.2.1.3

Организираое на
настан за празникпт
Рамазан Бајрам вп
Чамијата Хусеин Шах

1000

1000

1000

1000

4000

.2.1.4

Организираое на
Медунарпден фплк
фестивал Сарај Фест на
Езерп Треска

1000

1000

1000

1000

4000

.2.1.5

Организираое на
настан Впднп Матка
Траил Маратпн на
туристишки лпкалитет
Врв Кале 1044
Организираое на
Матка Аутдпр Фестивал
на Каопн Матка

1000

1000

1000

1000

4000

1000

1000

1000

1000

4000

Организираое на
Планинарски Марщ
„Грика е Девенит„ на
Врв Раса

1000

1000

1000

1000

4000

.2.1.2

.2.1.6

.2.1.7
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.2.1.8

Организираое на
манифестација "Дуфла
Фплклпр Фест" на
Извпр Дуфла-Ращше

1000

1000

1000

1000

4000

.4.1.1

Изработка на
туристички пакети за
посета на општината,
како одделни
еднодневни тури, така
и составен дел од
кружни тури, или тури
за посета на Скопје

0

2000

0

0

2000

.4.1.2

Да се израбпти
гпдищна прпграма за
сите настани сп
прпмптивен календар

0

0

2000

0

2000

.4.1.3

Опрема за ппремуваое
на туристишки инфп
центар

0

11000

11000

8000

58000

48000

ВКУПНО

22000

34000

148000
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Во рамките на изработката на оваа стратегија беше одржана јавна консултација на
која беше презентирана нацрт-стратегијата за туризам на општина Сарај. На јавната
конуслтација беа поканети засегнатите страни и чинaтили во областа на туризмот на
територијата на општина Сарај и градот Скопје.
Засегнатите страни дадоа предлози на што треба да се работи во иднина се со цел
подобрување на туризмот во општината и зачувување на природните и културните
вредности.

Дел од тие предлози ги потенцираме и во оваа стратегија со надеж за нивна
релаизација:
 Подобрување на патната инфраструктура
 Подобрување на осветлувањето на туристичките локалитети
 Обезбедување на поголем број паркинг места
 Организирање на риболовни натпревари
 Да се работи на реалзиација на проекти кои се веќе започнати на пример
―Mостот на Матка‖
 Да се вклучи локалното население во изработка на ракотворби за продажба на
туристите
 Едукација на младите за културните вредности на туристичките локалитети
 Да се направи музеј во резерватот на Јасен кој ќе биде достапен за посетители
и туристи
 Да се формира едно координативно тело за управување со Кањон Матка во кое
ќе бидат вклучени сите засегнати институции.
 Повеќе промоција и рекламен материјал за туристичките локалитети и
туристичката понуда на општина Сарај
 Проекти за обезбедување на сместувачки капацитети
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ЗАКЛУЧОК

Општина Сарај располага со големо културно, археолошко и природно богатство
кое треба да се искористи со цел поголем развој на оваа територија. Стратегијата и
акциониот план за развој на туризамот во Општина Сарај е документ кој треба да се
имплементира и постојано да се следи-мониторира за да се постигне целосна и
успешна реализација на предложените проекти. Со негова имплементација, ќе се
постигнат долгорочни цели, економски и културен развој, како и поголема развиеност
на самата општина.
Со цел успешна реализација на поставените цели за развој на туризмот,
општината мора да се насочи кон подобрување на туристичката инфраструктура и
поголема промоција на туристичките локалитети.
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Оваа публикација е дел пд прпектпт “Креираое на лпкална стратегија за прпмпција и защтита на
прирпдните ресурси на Сарај – Матка” кпј е спрпведуван пд ЗИП Институт. Прпектпт финансиски
е ппддржан пд МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.
Скппје, 2019
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