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ОПШТ ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ

Регионот Елбасан во Албанија, како и Полошкиот регион во Северна
Македонија, се региони кои не биле препознати како туристички
привлечни дестинации во минатото или пак денес. Но, со нивната
живописна понуда, богатата историја и постојните туристички
капацитети, овие региони имаат одлична можност да развијат
уникатна туристичка понуда, особено за туристи кои бараат едно
нестандардно туристичко искуство.
Во текот на спроведувањето на Проектот за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП), проектниот тим собра доста информации
од менторската програма, собра повратни информации од четирите фокус групи и четирите обуки што беа организирани, како
и од одржувањето редовен контакт со членовите на СТЕП и
други релевантни засегнати страни. Според тоа, проектниот тим
детектираше многу предизвици со кои се соочуваат давателите на
туристички услуги во одржувањето и унапредувањето на нивните
деловни активности. Со цел да делуваат во правец на подобрување
на условите на давателите на туристички услуги во регионите на
Полог и Елбасан, проектниот тим на СТЕП, до надлежните органи
нуди низа препораки групирани во следниве категории:

1
2
3

Инфраструктурни предизвици
Стандардизација и стратегија
Маркетинг предизвици

Проект за зајакнување на иновативен туризам

1. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРЕДИЗВИЦИ

1.1. Патишта и достапност
Соодветните локални и централни власти треба да планираат
ресурси за развој на инфраструктурата во регионот на Полог
(Тетово, Гостивар, Маврово и Ростуше) и Елбасан (Пекин, Елбасан,
Либражд, Грамш, Черик и Ѓинар), со цел да им се овозможи на
деловните субјекти кои имаат конкретна понуда и капацитети
да ги задоволат туристите да напредуваат наместо да имаат
потешкотии во привлекувањето на туристите. Ова е, всушност,
еден од главните предизвици за членовите на мрежата СТЕП, кои и
покрај задоволителните капацитети за сместување на туристите, се
соочуваат со физички пречки, односно недостапност.

1.2. Недостиг на јавни услуги
Локаните власти мора да предвидат и да обезбедат медицински
услуги за туристите, се со цел тие да се чувствуваат безбедно.
Конкретен пример е скијачкиот центар - Попова Шапка. И покрај
тоа што Попова Шапка ги има сите перформанси на професионален
скијачки центар, нема ангажирано медицински лица кои би дале
медицинска помош Веднаш доколку е потребна. Ова предизвикува
сериозно оштетување на имиџот на туристичкиот регион, бидејќи
недостасува итна медицинска услуга за туристите.
Потребно е да се воспостави функционален безбедносен систем
за посетителите во регионот. Со едноставни примери од околните
земји или во земји со поразновиден планински туризам, неопходно
е да се реагира на национално ниво и да се воспостават мрежи на
локални единици за спасување на планинскиот и недостапниот
терен. Локалните единици треба да работат според меѓународните
стандарди на ICAR. (International Commission for Alpine RescueМеѓународна комисија за алпско спасување). Дирекцијата за
заштита и спасување треба да го координира создавањето
локални единици за спасување, со цел на туристите да им
Проект за зајакнување на иновативен туризам
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обезбеди квалитетна поддршка за време на туристичките
активности.
Во рамките на јавните услуги, управувањето со отпадот е сериозен
проблем и во двата региона, оставајќи простор за создавање
нелегални депонии што ја уништуваат самата природа која е
пак главната атракција на овие два региона. Локалните власти
треба да обезбедат систематско решение за проблемот
со управувањето со отпадот, како и да бидат построги во
спроведувањето санкции. Препораката за локалните власти на
општините е следнава: во овие региони да се направат локални
истражувања за изводливост за да се идентификуваат депониите
на нивната територија и да предложат стратегија за чистење на
овие површини. Центарот за развој на Полошкиот плански регион
и Советот на округот Елбасан, врз основа на локалните регионални
истражувања за изводливост на општините, треба да создадат
сеопфатна стратегија за чистење на овие депонии.
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1.4. Планинска туристичка
инфраструктура и надградби
Центарот за развој на Полошкиот плански регион и Советот на
округот Елбасан треба да изготват истражување за развој на
планинскиот туризам на двете страни од границата.
Ова истражување треба да содржи информации кои ќе се однесуваат
на историјата на проблемот, досегашните активности спроведени за
планинскиот туризам и идните планови со проектни активности во
одредени сегменти на планинска инфраструктура и надградби.
За да биде појасно, подолу следува список на сегментите што треба
да бидат вклучени во ова истражување:



Пристапни патишта / комунална инфраструктура /
урбанизација

1.3. Поедноставени процедури
за прекугранично планинарење



Планински патеки, патеки за велосипеди, теренски патишта,
патеки за планински велосипедизам, ски-патеки, нивна
категоризација и проценка што ќе резултира со насоки за
уредување и поставување на сигнализација

Бидејќи преку - граничното планинарење неодамна стана почеста
активност, а во иднина ќе биде сè попопуларна практика, потребно
е да се воспостави систем за поедноставно и електронско
регистрирање на посетителите од страна на граничната
полиција. Во моментов постапките траат долго и тоа се прави по
писмен пат, исто така периодот на барање на дозволите треба да се
скрати и да трае еден ден, но и да биде по електронски пат. Овој
проблем може да се реши и регулира од страна на Министерството
за внатрешни работи на соодветните земји преку воспоставување
нови заеднички процедури.



Планови за изградба на планинарски домови и преноќишта



Локација на места за кампување со насоки и планови за
работа



Лоцирање на рурални области во кои ќе се развива овој
вид туризам



Можности за создавање адреналински паркови и локации
со планови и насоки



Мапирање на хостели, хотели и ресторани во регионот кои
се насочени кон развој на планинскиот туризам



Подобрување на обележувањето за авантуристички
туризам

Авантуристичките туристички капацитети истакнаа дека треба да
се одржува подобар квалитет на обележувањето и сигнализацијата
на планинските терени за да бидат во согласност со глобалните
напредни стандарди. Повеќето достапни сигнализации и обележуПроект за зајакнување на иновативен туризам
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вања се направени од давателите на туристички услуги без
значителна поддршка од локалните власти.
Општините треба да создадат база на податоци со сите обележја
и сигнализации на планинските терени и да ја споделуваат со
соодветните регионални центри за развој, со цел да ја зголемат
видливоста на овие средства. Следниот чекор е анализа за
поставување нови ознаки во овие региони и нивно пуштање во
употреба на терен.

1.5. Подобрување на граничната контрола
Градењето на прекуграничната соработка е прилично тешко за
членовите на СТЕП поради тоа што сите три гранични премини
се поврзани со регионални патишта кои не се добро одржувани.
Соодветните министерства за транспорт и во двете земји треба
да бидат проактивни во градењето подобра инфраструктура
за развој на подобра прекугранична соработка не само помеѓу
самите региони, туку и помеѓу Северна Македонија и Албанија.
Затоа, препорачливо е да се подобри квалитетот на пристапот до
граничниот премин Ќафасан, од двете страни во делот Струга –
Ќафасан, како и од делот на регионалниот пат Прење – Либражд.
Исто така треба да се санираат и оштетувањата на патот близу
границата и во слободната зона.

2. СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СОРАБОТКА

2.1. Категоризација на стандардите
за туристички капацитети
Сите собрани податоци укажуваат на тоа дека повеќето членови на
СТЕП не работат под исти стандарди на деловно работење и не се
запознаени со многу туристички стандарди во светот.
За таа цел, го создадовме СТЕП сертификатот за усогласеност, што
е минимален пакет стандарди што треба да бидат почитувани
од членовите на СТЕП мрежата за да бидат полноправни членки
вклучени во платформата itop.mk/itom.al
Треба да се преземат понатамошни напори на владите преку
нивните одговорни министерства за подобрување на стандардите
во двата региона. Ова значи дека владите, туристичките комори
и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Северна
Македонија, треба тесно да соработуваат со локалните бизниси
за изнаоѓање на заедничка основа за тоа како да постават
достижни стандарди што се во согласност со глобалните
стандарди.
Исто така, постојните стандарди (на пр. во Северна Македонија
- правилник за начинот и тесни критериуми за добивање ознака
за рурално домаќинство во руралните средини) треба да се
промовираат и тестираат за постапките од почеток до крај, бидејќи
во повеќето региони се појавија значителни проблеми со добивање
на ознаката (општина Тетово).

2.2. Недостаток на организација
за управување со дестинација
(Destination Management Organization- DMO)
На двата региони им недостасува јасна организација за управување
дестинација со што ќе служи како собирно место за сите бизниси
и ќе биде клучно за промовирање на секој регион. Повеќето
Проект за зајакнување на иновативен туризам
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сопственици на бизниси не се запознаени со самиот концепт, а
ваквата неинформираност придонесува двата региона да бидат
неразвиени во нивниот туристички сектор.
Иако регионот е препознатлив по својот туристички потенцијал со
тоа што поседува 3 интересни тематски рути (гастрономија, култура,
здравје и здрав живот) збогатени со атракции и туристички услуги,
недостатокот на организација за управување со дестинација е
очигледен. Информациите за дестинациите се фрагментирани и
таква е и туристичката понуда. Воспоставувањето на организација за управување со дестинација ќе даде значителен
поттик за подобрување на промовирањето на земјата и
деловните активности. Ова прашање останува да се реши
од Министерството за туризам (Албанија), Националната
агенција за туризам (Албанија), Министерството за економија
(Северна Македонија), Агенцијата за промоција и поддршка на
туризмот во Северна Македонија. СТЕП ги создава основите, но
администрацијата од двете страни на границата треба да назначи
персонал за извршување на задачите и преземање одговорности.
За таа цел, се препорачува соодветните министерства и во двете
држави да создадат стратегија за создавање организација за
управување со дестинација за двата региона, управувана од
локални или регионални структури со цел постојано промовирање
на туризмот во овие региони. Со ваква соодветна организација,
локалните туристички бизниси можат да бидат од поголема вредност
и за локалната заедница, но и за странските туристи.
Регионите на Елбасан и Полог заостануваат зад нивните маркетиншки
обиди во споредба со другите региони во нивните предели, како
што се Охрид во Северна Македонија или Валона во Албанија.
Меѓу главните причини за ова е недостатокот на унифициран
маркетинг пристап помеѓу општините, агенциите за промоција и
другите заинтересирани страни во промовирањето на регионите.
Локалните управни тела, со помош на локалните бизнис
субјекти, мора да основаат единствен субјект (организација
за управување со дестинација) за информирање и промоција
за секој регион, наместо многу помали одделни обиди што се
преземени од самите локални бизнис субјекти или проекти како
што е проектот СТЕП. Преку ова ќе се постигне стандардизација на
маркетинг-обидите.

Проект за зајакнување на иновативен туризам

13

2.3. Поттикнување на бизнисите
Членовите на мрежата на СТЕП во двата региони сметаат дека
капиталот за стимулирање на туристичките капацитети во регионите
не е добро менаџиран, а малите бизниси не добиваат соодветен
дел од средствата. Делот од општинските буџети посветени на
промовирање на регионите е многу мал и треба да се зголеми во
иднина со цел да се стимулираат локалните туристички деловни
заедници во понатамошниот развој на нивните капацитети.
Препорачуваме општинскиот туристички данок да се користи
исклучиво за развојни проекти за туризам, бидејќи досега
тој влегуваше во општиот општински буџет (во Северна
Македонија). Покрај тоа, многу е важно овие даноци да се
собираат поефикасно. Општините треба да назначат општински
инспектор за туризам и доколку не е соодветно или не е можно, тие
треба да назначат регионален инспектор за туризам во соработка
со соседните општини.

2.4. Подобрување на програмите за градење капацитет
Многу членови на мрежата СТЕП не беа запознаени со стандардите
и практиките на дигиталниот маркетинг и дигиталната комуникација
пред почетокот на проектот. И покрај тоа што е постигнат голем
напредок, голем број на членови добија директна помош преку
обуки, како и сесии надвор од обуките од вработените на СТЕП.
Дополнителните проекти слични на СТЕП, ќе им помогнат на
локалните бизнисмени да го развијат нивниот капацитет. Ова важи
и за програми за креирање туристички стандарди, организација за
управување со дестинација, итн.
Клучен факт во оваа точка на имплементирање на проектот е исто
така дека повеќето бизниси немаат можност за електронска трговија
за да го зголемат својот бизнис од странските туристи. Платформата
itop.mk/itop.al е таква платформа што може да им помогне на бизнис
субјектите да ги развијат своите напори за електронска трговија и
да ги научат основите на е-трговијата.
До општините и регионалните центри препорачуваме да
креираат последователни програми и проекти за зголемување
на практиките на дигитален маркетинг и дигитална комуникација меѓу туристичките субјекти и во координација со APSTM да
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ја зголемат видливоста на е-маркетингот на овие ентитети на
националниот и меѓународниот пазар.

2.5. Стратегија за промоција
На двата региони им недостасува одредена стратегија за промоција
како на локално така и на централно ниво. На општините и
централните власти на двете земји им недостасува дефинирана
туристичка и промотивна стратегија, на која можат да се потпрат
регионалните бизниси. СТЕП како проект има добра основа да
развие таква стратегија со директна соработка со засегнатите страни
во двата региона. Инвестирањето во промотивна содржина,
градењето бренд и фокусирани промотивни напори за самите
региони треба да бидат преземени од страна на општините.

2.6. Безбедносни стандарди финансиски
поддржани од различни фондови
Со оглед на новите околности создадени од пандемијата, деловните
субјекти кои обезбедуваат угостителски услуги ќе мора да
применуваат нови протоколи за безбедност и работа. Ваквите мерки
ќе ги зголемат трошоците за работа, затоа бизнисите треба да бидат
поддржани од разни финансиски фондови со цел да се балансира
непланираната важна инвестиција што треба да ја прават отсега.
Бизнисите од обете страни на границата треба да се обратат со
овој проблем до релевантните и одговорни министерства како
што се министерствата за здравство, туризам, економија или
финансии.

2.7. Обука за вработените за мерките по Ковид-19
Постојат пет професии од областа на патните и туристичките услуги
во Албанија за кои се поставени и одобрени стандарди од надлежните
органи: Националната агенција за обука и квалификации за стручно
образование (National Agency of Vocational Education Training and
Qualifications-NAVETQ), менаџер, туристички водич/водич, готвач,
шанкер и келнер. Овие пет претставуваат основа за изготвување на
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описот на професијата, наставните програми и програмите за учење.
Според новите услови, овој стандард ќе биде збогатен со ажуриран
дел за безбедност во сите професии, па затоа обуката на персоналот
што всушност работи во туристичките бизниси останува да биде
еден од најкритичните аспекти на тековниот напредок во работата.
Важно е да се бара формирање на ”армија“ на ТОТ (Trainers of
trainees-обучувачи на учесници) која ќе го обучи персоналот
и ќе обезбеди каскаден ефект кон спроведување на овие
суштествени мерки. Оваа иницијатива е императив за услужните
дејности. Таа бара посветеност и од страна на деловните субјекти
и конкретни мерки преземени од страна на државата. Бизнисите
треба да бидат поддржани со таква услуга. Тие можат да се обратат
до соодветните министерства и донатори, т.е. Министерството
за економија ги опфаќа прашањата за професионална обука во
Албанија.

3. МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИЦИ

3.1. Недостиг на промотивна содржина
И двата региони имаат ограничени промотивни материјали
за промоција. За таа цел, проектот СТЕП создаде 10 видеа со
промотивен карактер како материјали кои можат да послужат за
промовирање на регионите и нивните природни убавини, културни
споменици, гастрономија како и можности за алтернативен спорт.
Локалните власти треба да го поддржат создавањето на промотивни содржини како видеа, слики и флаери за подобрување на промоцијата на нивните региони како туристички
дестинации. Исто така, тие треба да разгледаат дополнителни
алатки за промотивна содржина, како давање грантови на
заинтересираните страни за создавање иновативни промотивни материјали за соодветните региони.

3.2. Градење капацитет во управувањето со маркетинг
Голем дел од членовите на мрежата на СТЕП од двата региони
ја разбираат неопходноста од маркетингот и ажурирањето на
сопствената стратегија за дигитален маркетинг според стандардите
за 2020 година, но на голем број од нив им недостасуваат соодветни
вештини за управување со маркетинг кампањи за сопствени
производи/услуги.
Проектот СТЕП им понуди директна помош на членовите, а некои
ја искористија програмата и имаа подобри резултати во нивните
обиди. Но, потребни се повеќе иницијативи како оваа, со цел да
се обучуваат тековните бизниси да се ажурираат и да се одржи
нивното ниво на маркетинг обиди до глобалниот стандард.
Локалните управни тела треба да создадат програми во
соработка со локални и други експерти, со цел да се обезбеди
метод за градење на капацитетите во делот за управување со
маркетингот за локалните бизниси. Со подобрување на нивните
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капацитети, овие бизниси можат да обезбедат поголема
вредност за локалната заедница.

3.3. Подобрување на практиките
за прибирање податоци
Бизнисите сè уште не ја разбираат важноста на процесот на
прибирање на податоци со методи како што се мали истражувања,
прегледи и сл. Покрај обуките што треба да ги добијат деловните
субјекти, клучна точка за фокус треба да биде политиката за
прибирање податоци за нивните бизниси и преку интернет и офлајн,
со цел да ги подобрат своите услуги врз основа на повратните
информации што ги добиваат од туристите. Ова може лесно да
го обезбедат локалните власти, невладините организации и
другите засегнати страни, преку интерактивни работилници
со локални експерти за маркетинг, кои можат лесно да ги
подучуваат локалните бизниси на соодветни техники за
прибирање и анализа на податоци и, според тоа, следниот
чекор за локалните власти би бил спроведување на една таква
акција.

