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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
27 февруари 2017 година  
Скопје 
 
 

РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ ЗА РАСТ НА БРОЈОТ НА ТУРИСТИ                       
ВО МАКЕДОНИЈА И ВО РЕГИОНОТ 

 
Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија 

учествуваше на Вториот регионален форум на тема „Унапредување на регионалната соработка 
во областа на туризмот“ што се одржа на Белградскиот саем, на 24.02.2017 година, во рамките 
на Саемот за туризам, во Белград, Р. Србија.  

Целта на одржувањето на овој форум беше вклучување на Македонија, Хрватска и Босна 
и Херцеговина во регионални туристички дестинации кои како заеднички производ ќе бидат 
продавани на саемите ширум светот.    

Имено, регионалните тури не се новина, тие постојат и сега. Туристички агенции, тур-
оператори, поединци од Македонија работат кружни, регионални тури со нивни партнери од 
Србија, Босна, Црна Гора и сл.  Вклучени се во програми за неколкудневни туристички 
аранжмани кои опфаќаат неколку земји од регионот. Но, она што е различно, со вклучување на 
Комората, односно Здружението на угостителството и туризмот како координатор на целата 
оваа регионална активност, е дека сите проблеми со кои и сега се соочуваат агенциите, тур-
операторите кои работат кружни тури, а тоа се несоодветна транспортна поврзаност, визниот 
режим за туристи од Блискиот Исток, Кина, Јапонија и други земји, преку вклучување на 
коморите, ќе може истите системски да се иницираат за нивно надминување, решавање и сл. 

На форумот во Белград беше претставена првата брошура со 7 регионални туристички 
дестинации помеѓу Србија и Црна Гора, изработена во текот на минатата година, на иницијатива 
од стопанските комори на Србија и на Црна Гора, поддржани и помогнати од Туристичкиот сојуз 
на Србија и Националната туристичка организација на Црна Гора, на почетокот на 2016 година. 
Дестинациите предвидени во брошурата, како регионални дестинации ќе бидат продавани на 
саемите, кои ќе се одржат во текот на март годинава во Берлин, Шангај и во Москва. Идејата е 
до крајот на оваа година да се преземат активности со што повеќе земји од регионот, 
вклучително и Македонија, со свои туристички дестинации да се најдат на мапата на регионални 
туристички производи, кои потоа ќе се промовираат во  Европа, во земјите на Блискиот и 
Далечниот Исток и сл.  

Имајќи го предвид и фактот дека Стопанската комора на Македонија е дел од Коморскиот 
инвестициски форум во кој членуваат коморите од Западен Балкан, како и во рамки на Проектот 
за поголема интернационализација на економиите во ЈИЕ, во кој се вклучени коморите од 
ЦЕФТА-земјите, соодветна поддршка ќе следи и за Здружението на угостителството и туризмот 
при Комората, со цел креирање на регионални туристички дестинации.   
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Инаку, Форумот во Белград се организираше пред одржувањето на уште еден форум за 
туризам, со фокус исто така на регионалната соработка, што ќе се одржи на Копаоник на 6 март 
2017 година, во организација на коморите на Словенија и Србија, на којшто се поканети да 
учествуваат и претставници на туристички агенции, хотели, бањи, wellness&spa центри кои се 
заинтересирани за поврзување во регионот.  
  

 

Одделение за информирање 
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