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Вовед 
 Развојот на туризмот на просторот на Јасен треба да претставува една од 

најзначајните, интегративни, просторни и општествено-економски вредности. Негова 

основна карактеристика во овој простор треба да биде акцелератор на развој бидеќи треба 

да ги обедини различните вредности во насока на заштита  и нивно користење,

 Значењето на  интегративната функција на просторот на Јасен  подразбира дека 

туризмот како дејност вклучува сегментирани дејности., како и повеќе стопански и 

нестопански гранки. Меѓу нив интегративноста се однесува пред се  на услужниот сектор 

во кој туристичкото посредување, угостителството, сообраќајот, услужното занаетчиство 

и трговијата имаат основно значење. Туризмот треба да овозможи извонредното природно 

и антропогено богатство да се влучи во економските процеси инаку овие содржински  

елементи би останале надвор од можноста за користење. Развојот на туризмот на Јасен 

овозможува да се допре до содржини со изворни, ралитетни карактеристики. Тие без 

туризмот, односно без посета  би останале само потенцијал. Единствено туризмот на овој 

простор преку конверзивната   функција може на појави и односи кои немаат економска 

вредност да им даде пазарен карактер.Развојот на туризмот на Јасен претставува основа за 

учество на  различни чинители кои имаат заеднички интереси во развојот. 

 Карактеристика на Јасен во изминатиот период беше неговата релативна 

изолираност во користењето што имаше двојно значење. На овој начин просторот е 

сочуван како целина со извонредни природни и антропогени вредности. Од друга страна, 

слабата отвореност не овозможувше негово оптимално користење. Преземањето на 

активностите на планирањето на просторот треба да ги разреши овие состојби. Преку 

планирањето, свое место треба да најдат елементите кои го определуваат и кои меѓусебно 

се надополнуваат. Туристичкиот развој на Јасен има извонредно просторно -планско 

значење со оглед на тоа дека спаѓа во редот на просторни целини  кои во наведената 

смисла  се неповторливи во Р.Македонија и имаат посебно значење.  Така туризмот 

заслужува да се апострофира како приоритетна дејност бидеќи овозможуна користење на 

просторните вредности без уништување.. 

 Просторно-планските активности во областа на туризмот на Јасен треба да биде во 

согласност со Просторниот план на Р.Македонија, Просторниот план на Скопскиот 

регион, Стратегијата за развој на туризмот во Р.Македонија и Стратегијата за одржлив 

развој на Р.Македонија. Просторните решенија треба да бидат во согласност со 

определбите за туристичкиот развој утврдени и во  документи какви што се документите 

на УНЕСКО за заштита на природното и културното наследство.. Ова произлегува од 

значењето што туризмот на Јасен би го имал во областа на користењето на вредностите и 

нивната заштита за во Р. Македонија и надвор од неа. 

 Покрај со туристичката компонента на заштита и афирмација на просторот на 

Јасен, со помош на оваа дејност се обезбедува и внесување содржини кои овозможуваат 

негово одржливо користење. 

 Инегративните содржини и нивната корелативна поврзаност во просторот на  Јасен 

претставуваат евидентна развојна основа. Меѓутоа, овој простор поседува и 

специфичности кои заслужуваат посебно место во просторно-планските активности, 

бидеќи, во голема мерка ја определуваат туристичката индивидуалност и 

препознатливост. 

 Просторно-планските предвидувања претставуваат основа регионот Јасен со 

постојните можности и новонастанати услови за збогатување на туристичките содржини 

да се определи како просторна целина во која ќе се збогатува  туристичката понуда и ќе се 

овозможи континуиран динамичен  развој. 
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Цели 
 Јасен како регион е богат со ислучително атрактивни туристички ресурси.Со 

просторно-планските активности како појдовна основа треба да се утврдат 

предвидувањата со кои ќе се стават во функција  по подолг временски интервал на 

ограничено користење. Преку туристичкиот развој треба да се обезбеди унапредување и 

витализација на просторните содржини. 

 Основна цел на просторно-планските активности, во оваа компонента на отворање 

на Јасен е  донесување документ во кој ќе се дефинирани и диференцирани вредностите на 

просторот. Процесот на определување на карактеристиките  на вредностите треба да се 

реализира преку инвентаризација и утврдување на капацитетите. Просторно-планските 

активности се во функција на унапредување на елементите на туристичкиот пазар. Целите 

на планирањето на развојот на туризмот во просторот на Јасен произлегуваат од потребата 

за подобрување на состојбите и креирање на нова развојна визија. Во таа насока тие  се 

определени како посебности во рамките на општите карактеристики. 

 Операционите цели се однесуваат на следниве придобивки: 

  -определување, јасно утврдување и формирање на визија за специфичните 

карактеристиките на туристичко- географската положба на Јасен како туристичка 

вредност, по себе и како фактор на вкупниот туристички развој; 

 -преку процесот на туристичка валоризација на природните и антропогените 

вредности диференцијација на локалитети и објекти со специфична ресурска развојна 

основа која може успешнио да се вклучи во туристичката понуда и успешно да се најде на 

домашниот и на странскиот туристички пазар; 

 -утврдување на местото и улогата Јасен во развојот на туризмот на Р.Македонија; 

 -определување на интеракциската поврзаност на овој регион со околните 

туристички просторни целини на национално и интернационално ниво; 

 -утврдување на емитивните целини и држави, на туризмот, на регионот Јасен, што 

треба да овозможи насоченост на туристичката понуда кон овие сфери на туристичката 

дејност. 

 -диференцијација на посебни просторни целини за туристичка намена и 

утврдување на режим на користење на просторот. Целта е  планот да се искористи за 

дефинирање на регулирани пристапи во начинот на градба кој треба да има прецизен 

режим; 

 -определување на видови туризам и  соодветни активности кои можат да се 

развијат во зависност од просторните и функционалните карактеристики на Јасен и 

диференцираните локалитети;  

 -целта на просторно-планските активности на Јасен е утврдувањето на  туристичка 

намена на содржинските елементи да овозможи оптимално користење за да се избегнат 

можните колизии со другите развојни претпоставки или да не дојде до деградација и 

девастација во процесот на користење на ресурсите. Затоа е потребно да се утврдат 

можните колизии и изнаоѓање решенија за одржлив развој преку оптимална разместеност 

во просторот; 

 -преку идентификацијата на  негативните влијанија на туризмот врз појавите и 

односите во просторот на Јасен ќе се овозможи определување на  принципите, 

критериумите и индикаторите на одржливиот развој на оваа дејност; 

 - планските предвидување од овој карактер треба да овозможат на просторот на 

Јасен во наредниот период низ процес на туристички развој да се и активираат нови 

локалитети и објекти за туристичка намена во контекст на унапредување на туристичката 

понуда и развој, а кои со постојните решенија не се опфатени; 

 -низ просторно-планските активности треба да се овозможи донесување на 

туристичко-урбанистичко планирање и донесување на детални плански решенија. Целта е 
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да се обликуват и уредуваат амбиентални средини, при што треба да се применат  

критериумите и стандардите за заштита на животната средина  и природното и културното 

наследство; 

 -просторно-планските активности треба да овозможат економска, социјална, 

едукативана, културна, забавна, психолошка и просторна функционалност и 

препознатливост во овој поглед и  

 -долгорочна проекција на развојот. 

 

Моментална и потенционална вредност на подрачјето за туризмот 

 

Подрачјето Јасен претставува просторна целина која има третман на посебно 

користење,тоа значи дека појавите кои ги поседува Јасен се доста добро сочувани и во таа 

смисла овозможуваат развој на туризмот.Посебно треба да се напомене дека 

долгогодишната заштитеност на Јасен е поволна околност за развој на екотуризмот. 

Моменталната состојба во оваа смисла е поволна и од гледна точка на тоа дека регионот 

Јасен претставува простор кој е во функција на туристичкиот развој и со инвестициони 

вложувања може во релативно краток временски период да се активира како Меѓународна 

и Национална туристичка дестинација.  

Потенцијалите на Јасен треба да се гледаат во планинската структура која што 

овозможува развој на зимско спортски активности, лоцирање на видиковци, алпинизам и 

планинарење.Дисерцираниот простор овозможува активности кои се со алтернативно 

значење.Меѓутоа во изминатиов период можностите не се користени на соодветен 

начин.Така тие остануваат како потенцијална можност.Потенцијални вредности се како 

планинските страни така планинските врвови и отсеци. 

Комплексната структура на теренот и богатството на ретки појави целиот регион на 

Јасен го определува како подрачје за изведување на екскурзивни тури.Посебен потенцијал 

претставува карстот кој моментално не се користи ниту како можност за едукативни 

активности ниту пак за спелеолошки туризам. 

Карактеристика на регионот е присуството на двете вештачки езера Матка и Козјак 

што претставува моментална потенцијална вредност за одвивање на различни 

алтернативни туристички активности и рекреација на вода. 

Регионот има потенцијална вредност за сафари активности и лоцирање на центри 

кои ке бидат во функција на туристичкиот развој. 

Како вредности од антропоген карактер треба да се имаат во вид локалитетите 

Говрлево и манастирскиот комлекс Матка, посебно Шишевскиот манастир и црквите 

св.Андреа и св.Богородица. 

Традиционалното сточарење претставува потенцијал за руралниот туризам. 

Моменталната состојба на развојни форми на туризам се врзува пред се за ловните 

активности, меѓутоа неопходно е и во наредниот период да се користат стандардите во 

оваа сфера. 

Развојот на рецептивната основа на туризмот моментално се врзува за Скопје како 

развиен туристички центар додека во самиот регион сместувачките капацитети имаат 

скромни карактеристики. 

Просторот на Јасен претставува потенцијал за кампинг активности што е во 

функција во соединување на туристите со природата. 
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Состојби 

 

 Туристички дисперзиви во функција на развојот на Јасен 

  

 Планирањето на развојот на туризмот во регионот на Јасен ја опфаќа туристичко-

географската положба  како една од вредностите кои ги поседува. Таа пред се се однесува 

на односот кон средините од кои се очекува да доаѓа туристичката клиентела во овој 

простор. Туристичкиот развој не е можно да се предвиди ако не се определаи можниот 

интерес за посета.Утврдувањето на емитивните сфери е важно за туристичкиот развој на 

Јасен поради насочувањето на туристичката понуда и откривањето на можни туристички 

пазари. 

 Положбата на овој простор кон дисперзивните сфери е со изразита поволност. 

Состојбите покажуваат дека ваквата вредност не се користи или  во смисла  утврдената 

посетеност има само сегментиран карактер.  

 Анализите на туристичко-географската положба  покажуваат дека како  

дисперзивни целини на Јасен можат  да се диференцитаат сферите кои се однесуваат на: 

 дисперзивниот простор во рамките на Р. Македонија и  

 дисперзивните сфери со интернационално значење. 

  Најзначен дисперзивен простор на Јасен на национално ниво претставува градот 

Скопје. Како како основа  за ваква квалификација треба да се имаат во предвид следниве 

компоненти: 

 -положбата на Скопје во непосредна близина до Јасен претставува просторно-

релациска вредност на оваа регионална целина. Може да се констатира дека овој простор, 

во  поширока смисла, припаѓа на гравитационата  интеракција  со другите просторни 

целини на главниот град. Тоа значи дека најголем број на туристи кои го посетуваат 

Скопје може да го посетат и Јасен. 

 -Скопје според бројот на жители е најголем град во Р.Македонија. Тоа само по себе 

претставува поволност која се однесува на излетнички можности. Имено, во рамките на Р. 

Македонија според бројот на жители Скопје е најголем дисперзивен центар. Ваквата 

дисперзивна функција не може да биде вон контекстот на поврзаноста на Скопје со Јасен 

како туристичка дестинација. 

 -дисперзивниот карактер на Скопје е содржан во хетерогените карактеристики на 

населението и туристичката култура која ја поседува најголем дел од жителите кои 

постојано живеат во него. 

 -со оглед на тоа дека Јасен има поволна положба во однос на окружувањето може 

да се констатира дека и останатите градови во републиката можат да се означат као 

дисперзивни центри, затоа што гравитираат кон Скопје, а со тоа и кон овој простор. 

Дисперзивните сфери со интернационално значење можат да се определуваат врз 

основа на досегашната посета од страна на странските туристи на Р.Македонија. 

Анализата на посетеноста, во последните десет години  покажува дека е остварена од 

страна на  туристи од околу 36 земји во обем кој заслужува внимание.  

 Врз основа на овие показатели  може да се констатира дека основна  или прва 

дисперзивна сфера претставуват земјите од Балканскиот Полуостров. Структурата по 

државна припадност забележително не се менува така што во овој период.најзначајна 

посетеност се бележи од Србија, Бугарија , Грција и Турција. 

 По посетеноста втора дисперзивна  зона е западноевропската. Најголем број 

туристи  може да се очекува да го посетат регионот од Германија, В.Британија, Франција 

и Холандија. Тоа се и земјите кон кои континуирано треба да се насочува туристичката 

понуда. 
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 Средноевропската дисперзивна зона е утврдена преку најголемата посетеност на 

туристите од Словенија, Австрија,Унгарија и Швајцарија. 

 Скандинавската дисперзивна зона е на четврто место по посетеноста во европски 

рамки. Шведска во овој поглед има забележително  место Тоа ја определува како 

потенцијален простор на кој треба да се смета во пласманот на туристичката понуда.. 

 Источноевропската дисперзивна зона во која водечко место има Русија е 

потенцијална, но недоволно искористена можност, за  која треба да се води сметка во 

развојните предвидувања. 

 Од интерконтиненталните дисперзивни  зони најзначајни се САД и Канада. 

Долгата традиција на посета на националните паркови на овие земји оди во прилог на 

лоцирање на овие земји како значајни земји од кои може да се очекува туристичка посета. 

САД се емитивен простор од светско значење.  Мошне важна зона од 

интерконтинентален карактер е Австралија. Ова зона  има посебно значење поради 

бројните иселеници од овој простор што треба да се има во предвид при насочувањето на 

туристичката понуда. 

 Позитивна  околност е посетата на туристите од Израел и Јапонија поради фактот 

дека се отвараат нови дисперзивни сфери на  кои треба да се смета во туристичкиот развој  

  

 Комуникативни карактеристики на регионот 

 

 Одржливоста на развојот на туризмот во Јасен, од гледна точка на 

комуникативноста, произлегува пред се од можноста за користење на постојните  и 

природните предиспозиции за трасирање на нови патишта. Со оглед на тоа дека Скопје е 

во непосредна близина на Јасен комуникативноста која ја поседува главниот град му 

одговара и на овој простор. Добрата комуникативност дури претставува еден од 

најзначајните просторни основи за развој. Географската положба и природните 

предиспозиции на овој простор овозможува да се искористат предностите кои ги има 

Скопскиот регион. Токму  извонредната комуникативност која ја поседува Скопскиот 

регион претставува  основа и за развој на туризмот на Јасен. Единствена претпоставка во 

оваа смисла е подобрувањето на  патната поврзаност на Јасен со Скопје, бидеќи Скопје е 

главен сообраќаен јазол на Р.Македонија.  

 Пристапноста се обезбедува преку магистралната патна комуникација Е-75  која е 

основна патна артерија на Р. Македонија и овој дел на Европа. На неа се надоврзуваат 

другите патни правци. Со тоа што Јасен се наоѓа на оваа комуникација станува збор за 

извонредна поволност. 

 За развој на туризмот на Јасен од голема важност е комуникацијата од Охрид преку 

Кичево, односно од Битола преку Прилеп  и Македонски Брод до Скопје.  

Изградбата и осовременувањето на  комуникацијата Македонски Брод-Скопје кој 

тангира преку овој простор, ќе му овозможи на Јасен  да ја прошири својата туристичка 

контерактивна зона на Охридско-преспанскиот и на Пелагонискиот регион. На тој начин 

ќе се овозможи проширување на гравитационите подрачја и витализација на руралните и 

депопулационите средини. Поврзувањето на Јасен со Охридско-преспанскиот регион 

отвара комплементарни можности за развој на туризмот.  

 Во регионот на Јасен постои природна предиспозиција поврзаност со регионални и 

локални патишта. Туристичкиот развој не е можен без користење на ваквите погодности. 

  Развојната проекција треба да го има во предвид железничкиот сообраќај кој иако 

не е на ниво на европските стандарди за превоз на патници, сепак претставува развоен 

потенцијал. Пристапноста на Јасен со користење на   железничкиот сообраќај е поволна во 

контекст на користењето на Скопје најблиски дисперзив.Имено,Скопскиот регион се 

наоѓа на магистралните меѓународни линии Табановце-Скопје-Богородица, Блаце-Скопје, 
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Скопје-Велес-Битола и Скопје-Кичево. Во фаза на дооформување е коридорот 8 што го 

опфаќа магистралниот правец Софија-Скопје-Тирана. Овој нов коридор и 

модернизацијата на постојните железнички комуникации треба да претставуваат 

забележителен фактор во унапредувањето на развојот на туризмот не само на  Скопскиот 

регион туку и на Јасен. 

 Авиосообраќјот е еден од најважните  фактори кои овозможуваат поврзување на 

Јасен со дисперивните зони. Ова посебно се однесува на западноевропската, 

северноевропската, источноевропската и интерконтиненталните зони. Јасен не би можел 

да го има  третманот на меѓународен туристички регион ако не постоеше ваква 

комуникативност. Овој статус се обезбедува преку меѓународниот аеродром „Александар 

Велики“ лоциран во Петровец. Поволноста на комуникативноста е содржана и во фактот 

дека и аеродромот „Св. Апостол Павле‘‘ во Охрид кој се наоѓа релативно блиску до овој 

регион со изградбата на  патната комуникација Македонски Брод-Скопје ќе биде во 

функција на развој на Јасен. Тоа се темели на користење на полифункционалните 

карактеристики на атрактивните вредности на Охридско-преспанскиот регион и Јасен 

како и користење на  рецептивните капацитети на Охрид и Преспа.  

 Охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле‘‘ има и реверзибилна функција. Во 

услови на пребукираност или во други услови на спреченост на слетување овој аеродром  

се става во функција на патниците чија дестинација е Скопје или овој регион. 

 Развојот на туризмот во овој регион се базира и на поволните комуникации во 

поштенскиот сообраќај и телекомуникацискиот систем. Регионот поседува стандардна и 

„брза’’поштенска мрежа, а во областа на телекомуникациите постои тренд на потполна 

дигитализација. Во мобилната телефонија функцинират повеќе оператори. 

Дистрибутивните системи овозможуваат достапност на најсуптилни информации од 

областа на туризмот и електронско резервирање и обезбедување на услуги во врка со 

патувањето и престојот. 

 

Постоечка патна инфраструктура и поврзаност  

 

 Во однос на патната мрежа, моментно во Јасен има над 25 км асфалтирани, 30 км 

добро изградени и одржувани  шумски и околу 40 км  т.н. црни патишта. Во план се 

изградба на многу нови.  

 Еден од најзначајните е поврзувањето на Поречието, (општина Македонски Брод, 

Кичево и др.) со главниот град Скопје, преку изградба на делницата, мост на Езеро кај 

Близанско - м.в. Коломот на која веќе е извршено трасирање и испитувања на тлото а 

комплетната изградба се очекува да заврши на крајот од оваа година и представува проект 

на Владата на Република Македонија. 

Со цел подобрување на патната инфраструктура, ЈПУЗПП „Јасен“ има предложено 

до Владата на Република Македонија и други локални патишта: 

• поврзување на патот Кула - Капина со еден од најубавите заливи во Република 

Македонија, Пеколник со должина од 7 км, во прва фаза како добар шумски пат за 

туристички потреби 

• изградба на локален пат од м.в. Коломонт покрај линијата на огледало од 

Акумулацијата Козјак (по крајбрежјето) до пред браната Козјак каде ќе се поврзе со 

патниот правец Брана на Козјак - Н.Брезница - Соње - Скопје за туристички потреби 

• патен правец кој ќе ги поврзе, но и ќе се спушти до Езерото Матка(од страната на 

Јасен) со шумскиот пат од м.в. Преслап со м.в. Ивање, понатака Г.Матка, Скопје, за да 

може да се пријде до новата во план предвидена туристичка населба и обезбеди 

масовност. 
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• патен правец кој ќе ги поврзе, но и ќе се спушти до идното езеро Св.Петка(од 

страната на Јасен) со шумскиот пат од м.в. Преслап со м.в. Ивање кој веќе сега е потребен 

за да се извади шумската маса од идното корито на Езерото а потоа ќе се користи за 

туристички цели - пристап до езерото. 

• во план е секако изградба на патен правец од левата страна на Езерото Козјак кој 

само ќе допринесе за поголем туристички развој на регионот. 

• предвиден во плановите на Јасен е секако водниот правец  низ Акумулацијата 

Козјак со брод траект од туристичката населба Здуње, низ попатни мали пристаништа се 

до Браната Козјак каде патниците, навистина на најекономичен и најбрз начин би стигнале 

до своите одредишта на Езерото. 

 

Makedonski Brod - most Blizansko -
Kolomont - Kula - N,Breznica - Skopje

Makedonski Brod - most Blizansko -
Pristani{te, Zduwe - Turisti~ka Naselba -

Brana Kozjak -N,Breznica - Skopje

Most Blizansko - Turisti~ka Naselba

JASEN - Pristani{te, Brana Kozjak -

N,Breznica - Skopje

Planinski Dom IVAWE - klu~ka sprema
ezero Sv.Petka - avtokamp - odmarali{te

MATKA - klu~ka sprema ezero Matka -

Preslap - s. G.Mataka - Skopje

Brana MATKA - kompleks Manastiri -

Turisti~ka Naselba - Skopje

Brana Sv.Petka - spelelo{ki PARK -
m.v.Rudina - regionalen pat (N,Breznica -

Skopje)

SOOBRA]AJNA

POVRZANOST

 
Рецептивни капацитети 
 Рецептивните фактори се еден од најважните фактори во развојот на туризмот. Во 

оваа група се вбројуваат сместувачките капацитети и капацитетите за храна и пијалаци. 

Степенот на посета, престој и потрошувачка зависат од  квалитативните и 

квантитативните карактеристики на овие фактори. Но, исто така се фактор кој ја збогатува 

туристичката понуда. Преку обемот и квалитетот на рецептивата се определува нивото на 

развој.  

 Бројот на сместувачки капацитети во самиот заштитен простор на Јасен е 

симболичен. Овој показател е во контекст на досегашниот третман на просторот. Неговата 

туристичка достапност беше со маргинални карактеристики. Степенот на  посета на 

Регионот беше во контекст на застапеноста на сместувачки единици. Симболичната 

посетеност и престој одговараше на состобите во рецептивна смисла. Според тоа, се 

работи за просторна целина во која туристичкиот развој треба да се етаблира во утврдени 

рамки. Поволна околност за развојот е постоењето на симболично ниво на застапеност на 

сместувачките капацитети. Ако се има предвид фактот дека туристичкиот развој е и 
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индикатор на туристичката изграденост на просторот, може да се констатира дека  се 

работи за простор кој може да се димензионира според нормите на заштита. Степенот на 

туристичка изграденост претставува однос меѓу обемот на изградени сместувачки 

капацитети спрема територијалниот опфат на просторот.  Отсуството на туристички развој 

коинцидира со слабиот степен на туристичка изграденост. 

 Меѓутоа, почетоците на развој не треба да се врзуваат само за постојните 

капацитети во самиот регион на Јасен. Во оваа функција можат да се стават и 

сместувачките капацитети  во Скопскиот регион. Анализита на Просторниот план на овој 

регион покажуваат дека вкупниот број на легла  изнесува 5 160, што претставува учество 

од околу 7% во вкупниот број на легла во  Р. Македонија.   

 Структурата на сместувачките капацитети ја содржи квалитативната димензија. 

Овие показатели упатуваат на тоа дека во структурата на сместувачките капацитети 

преовладуваат хотелските легла. Во сите анализирани години преовладува бројот и 

учеството на хотелските сместувачки единици. Бројот на хотелски легла изнесува околу 2 

000, што е 38,8%, од вкупниот број на легла.  

 Бројот на седишта во ресторанските капацитети изнесува 22 960, што е најголема 

застапеност во однос на останатите региони во Р.Македонија.  

 Овие капацитети можат да се стават во комплементарна функција на туристичкиот 

развој на Јасен. 

Постоечки сместувачки капацитети во Јасен 

Во однос на сместувачки капацитети, ЈПУЗПП „Јасен“ располага со приближно 60 

легла и два апартмани, распределени во 7 објекти, неколку помали сали со места за 

состаноци (распределени во истите објекти) за приближно 100 луѓе, на располагање, 

согласно стандардите има 4 комплетно професионално уредени кујни и околу 25 т 

капацитет, на комори за замрзнување и тие се распоредени на територијата на 

повеќенаменското подрачје Јасен на следниве локации: 

- Ивање, Кула ,Селиште.,Белица  

Овие капацитети не само што можат да ја имаат почетната рецептивна 

функционалност, туку се со монументални, артактивни карактеристики за туристите.   

Постоечки објекти за сместување на гости во ЈАСЕН 

 

           

 

 

 

              Локалитет Ивање                                         Локалитет Белица                                                 Локалитет Кула  

 

 

         

 

    Локалитет Селиште „дрвена куќа“              Локалитет Селиште „средна куќа“                    Локалитет Селиште“зелена 
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Карактеристики на туристичката посетеност и престој 

 

 Регионот на Јасен може да се смета за единствен регон во Р. Македонија, во кој, во 

сегашниве услови нема следење на туристичката посетеност и престој. Одредена посета 

постои но таа не се ја води службената статистика и во сегашниве истражувачки 

активности не може на неа да се повикува. Иако таа не е евидентна сепак постои. 

Карактеристично е дека режимот на посета беше строго контролиран и дека достапноста 

се однесуваше на определени посетители. Основа на посетата претставуваа пред се ловци 

не само од Р.Македонија туку и од  станство. 

 

Просторни аспекти на проекцијата на туристичкиот развој  
  

  Просторниот развој на Јасен како туристички регион треба да се бара, пред се во  

природните и антропогените карактеристики на просторот. Врз основа на овие ресурси и 

функционалните поволности можеме да утврдиме проекција на различни видови туризам 

и во тој контекст да ги дефинитаме туристичките просторни единици. 

 

  Природна просторно-туристичка основа 

 

Природните атрактивно-ресурски вредности се   содржани во макрорењефната и 

микрорељефната структура, поволните климатски вредности, присуството на 

хидрографски појави и целини и богата билошка разновидност и рзместеност. 

Долгогодишната, релативна затвотеност и заштитеност на регионот Јасен, како 

позитивна последица ја имаше еколошката интеракција и функционалност. Тоа е упатува 

на ставот просторот да се определи како еколошка основа за развој на туризмот, односно 

развој на еко-туризмот.Еколошката развојна претпоставка е од приоритетна важноист на 

целата територија на Јасен. Таа се однесува на сите развојни видови туризам. Користењето 

на просторот без искористување треба да е заложба не само во диференцијацијата на 

екотуризмот туку и на вкупниот туристички развој. Во поглед на проектирањето на 

екотуризмот како посебен развојен вид, поволностите се од широк спектар. Иницијативата 

за прогласување на Јакупица за национален парк во рамките на Просторниот план на Р. 

Македонија одат во прилог на развојот на екотуризмот на поширок простор. Но сепак, 

како средини со посебни еколошки вредности треба да се издвојат следниве зони и 

локалитети кои ќе се дефинираат со финализирање на Студијата. 

 

Планински туризам  

Макрорељефните карактеристики се со извонредни можности за развој на 

планинскиот туризам. Тоа е основа за диференцијација на планинскиот туризам како 

посебна развојна индивидуалност.  

Структурата на рељефот на планинските страни овозможува да се утврдат планинарски 

патеки. Поволни терени за вакви активности се патеките: Поставување на пешачки 

патеки:  

-  Кула - Урнат Камен (по изохипса)– Боро поле – Селиште 

-  Кула- кружни маршрути околу Копање, Урнат Камен, Јасика. 

-  Кула-Урнат Камен -Мирска Вода – Миленков Камен  Боро Поле, Селиште 

-  Белица-Боро Поле-Селиште 

-  Долина на Оча  

-  Кружна маршута Влез во Ивање (капија)-хотел Ивање-акумулација св. Петка- 

Спелеолошки парк Јовица Гроздановски-(по езеро Матка)-планинарски дом Матка. 

-  Кула-Копање-Зајачница-Мирска Вода-Селиште  
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- Кружна маршута, манастир Св Богородица-Св Недела-Св Андреја 

- Хајкинг маршрута Манстир Св Андреја-СП Јовица Гроздановски 

 

Локалитети во планинараските активности се почетните и целните точки и точките 

за одмор , освежување и наблудување на околниот простор . Највисоките врвови како и 

карактеристични точки, погодни се за лоцирање видиковци. Таква е котота 1 657 Радово 

над Патичка река со импресивна глетка на овој кањон, платото над Урнат Камен(1 473м), 

Борово поле со подлед на Порече, планинските врвови Миленков Камен и Мирска Вода, 

како и попатни одморалишта-видиковци на горе наведените планинарски маршрути. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алпинистички туризам 

 

Планинските страни во определени сектори се  карактеристични по високите 

отсеци. Тие се погодни за алпинизам на искусни алпинисти и обука на почетници. Како 

зони и локалитети за вакви активности треба да се издвојат следниве:  

-Урнат Камен (Спелео-алпинистички тренинг центар) 

-Миленков Камен (екстремен летен и зимски алпинизам) 
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-Козјак (Алпинистички смерови) 

-Кањонот на Матка (смерови-новогодишен, Отмар, Плочка и вежбалиште кај 

планинарскиот дом Матка) 
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Планински велосипедизам 

 

 Услови за планински велосипедизам има на постоечките патеки (велосипедски): 

Кула-Јасика-Кула, Кула-Козјак-Кула,  Кула-Селиште-Белица, Капија Ивање-хотел Ивање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спелеолошки туризам 

 

Во рамките на овој вид туризам посебно место заземааат површинските и 

подземните карстни форми. Како површински карстни форми импресивен карактер имаат 

вртачите. Тие се со примерен едукативен карактер, затоа што се најзастапени и со 

највпечатливии димензии. Анфитеатралните карактеристични облици овозможуваат 

одржување на едукативни, културни и промотивни активности. Како локалитети за оваа 

намена треба да се определат вртачите: во Радово, Копање, Шиовец, Боро Поле и високите 

делови на Караџица. 

Посебно богатство за развој на туризмот претставуваат подземните карстни форми 

во вид на пештери и пропасти. Уредувањето на внатрешноста и околниот простор 

овозможува развој на спелеолошкиот туризам. 

На просторот на Јасен се евидентирани 12-ина пештери и 14 пропасти. 

Спелеолошките објекти може да имаат одредена намена според Студијата за заштита на 

природното наследство за Просторниот план на Република Македонија (1999). Таа може 

да биде:  

 Научно-истражувачка намена може да има објект или подрачје кое служи за научно 

истражување на неживата природа и нејзините процеси.  

 Студиско-демонстративната намена се однесува за објект кој служи како нагледен 

пример за некоја природна појава или процес (пр. за високо образование). 

 Образовно-воспитна намена имаат објектите кои се нагледни, односно може да 

служат за запознавање на природата и нејзините законитости (за училишта од 

понизок степен) и се наменети за посета на широката јавност. 
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 Рекреативна намена има објект или подрачје кое е погодно за одмор и разонода во 

природа. 

 Еколошка намена имаат локалитетите кои претставуваат прибежиште (рефугиум) 

за загрозени растителни и животински видови. 

 Стопанска намена може да има одреден локалитет доколку не е во спротивност со 

заштитата. 

Дел од анализираните пештери се со поголеми димензии па поради тоа е можна 

нивна стопанска (туристичка) намена. Истото се однесува и за пропастите. Пред да се 

изврши туристичко уредување на овие простори неопходно е изработка на стручни 

елаборати со цел да се утврди можното нарушување на микро просторот во објектите. 

Значајни  спелеолошки објекти се: Пропаст-пештера Јасика ( димензии), пештера 

Врело-Матка, Убава-Матка, Пропаст Срт-Ивање, Голема пеш-Здуње, Црна пеш-долина 

река Оча, пропаст Ситоица-Рудине како и пропасти наменети за алтеренативен туризам и 

тоа: Словачка Јама, Шиовец 1, Копање 1 и 2, Радева Нива и др. 
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Зимско спортски туризам 

Поволни можности за зимско-спортски активности се базираат на денивелационите 

односи и погодни терени, како и на задржувањето на снежната покривка од 15 см, повеќе 

од четири месеци на надморските  висини поголеми од 1600 м . се основа за развој на 

зимско-спортскиот туризам. Како терени за оваа намена треба да се определат следниве 

зони и локалитети и тоа: високите делови на планината Караџица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езерски  и речен туризам 

Езерото Козјак и Матка и езерото св.Петка (кое е во изградба), претставуваат 

основа за развој на езерскиот туризам. Иако се работи за езера кои имаат енергетска 

функција тие  можат  да се искористат  и за: спортско рекреативни активности: 

 

Риболовен туризам- Акумулацијата Козјак и Матка има мноштво од длабоки 

заливи кои представуваат природни пребивалишта за многу видови риби.  

Во однос заштитата на Акумулацијата Козјак, преку воведување на јака и обучена 

чуварска служба исто така ефектите се евидентни. Акумулацијата Козјак има продадено 

најмногу еднодневни риболовни дозволи во Република Македонија за 2008 година.Важно 

е да се напомене дека и во овој период на правен вакум се врши прихранување во овие 

заливи и од таму радоста и заинтересираноста на рибарите за Езерото Козјак. 

Рафтинг регати и спортови на вода-Реката Треска има композитна долина, 

односно нејзината долина е изградена во котлини и клисури кои наизменично се 

сменуваат.  На влезот пред Скопската Котлина реката Треска своето корито го има 
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всечено во Шишевската клисура. Оваа клисура се карактеризира со стрмни страни, тесно 

речно корито и брз речен тек на Треска. Со изградба на вештачките акумулации Св. Петка 

и Матка речниот тек на река Треска е заезерен и брзите води  се претворени во мирни. 

Сепак на потегот од браната на ХЕЦ Козјак до почетокот на заезерувањето на ХЕЦ Св. 

Петка реката Треска го има задржано својот кањонски карактер. Овој простор, со должина 

од 1 км, е идеален за адаптација на рафтинр-патека, односно патека за кајак на брзи води. 

Ваква патека може да се адаптира и на потегот од браната Св. Петка до спелеолошко-

алпинистичкиот центар, односно до заезерувањето на езерото Матка, во должина од 8  км.   

На целата должина од двете вештачки акумулации Св. Петка и Матка постојат услови за 

регата, односно патека за кајак на мирни води. Должината на патеката за кајак на  мирни 

води на езерото Св. Петка може да се адаптира во  должина од 3 км, додека должината на 

патеката за кајак на мирни води на езерото Матка може да се адаптира во  должина од 7 

км. 

Изградени се сплав со големина од 40м2 заради полесен пристап на рибарите до 

езерото, а има можмост за изградба на мали марини каде што ќе се чуваат чамците преку 

цела година, потоа ресторани со свежа риба од езерото но и сплавови - плажи за сите оние 

кои сакаат да се капат во чистите води на КОЗЈАК.  

На езерото Козјак е можна  изградба на пловечки ресторан. До ресторанот ќе може 

да се стигне и по воден пат од Беличка Река( Близанско,Здуње) како и по копнен пат од 

страната на Скопје, односно од кај пристаништето што е лоцирано на браната ХЕЦ Козјак. 

Ресторанот може да  биде изграден од еколошки материјали кои би биле  во склад со 

околината (дрво), односно материјали кои нема да вршат деградација на животната 

средина. На повеќе локации низ Езерото Козјак можно е да се изградат ВИП пловни 

сместувачки кои што исто така би биле изградени од еколошки материјали. Како 

најголемо вештачко езеро во Р. Македонија, има услови за организирање на крстарење во 

должина од 30 км(од едниот крај кон другиот), организирани сплаварски тури и рафтинг 

тури.   
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Ловен туризам 

Јасен е најзначајниот простор во Р. Македонија по застапеноста и разновидноста на 

ловноиот дивеч. Селективноста, прихраната, мониторингот  и регулираниот одстрел се 

придобивки кои во изминатиот период беа основа на ловниот туризам.  Развојот на овој 

вид туризам и во наредниот период треба да ги задржи стандардите кои се традиционално 

се присутни во овој простор. Како зони и локалитети за оваа намена треба да се издвојат 

следниве: ловиште Јасен 1 (Ивање) и ловиште Јасен 2 (Селиште). 

ЈПУЗПП „Јасен“ во последните години бележи вртоглав раст во развојот на 

ловниот туризам, и тоа со продажба на ловни пакети, а не само продажба на отстреланиот 

дивеч како што беше во минатото. На овој начин евидентни се ефектите и во однос на 

заштитата на дивечот и во однос на приходите кои се остваруваат, бидејќи за приближно 

два пати помалку одстрелан дивеч ( и далеку под препораките во 10 годишната 

ловостопанска основа) е добиен за неколку пати поголем приход од лов и ловен туризам. 

Со цел, да се продолжи овој позитивен тренд, мора да се продолжи со продажба на 

ловни пакети (модел по кој што работат сите ВИП ловишта во светот, додека пак ЈПУЗПП 

„Јасен“ го има воведено од пред две години) заради драстично поголемиот приход кој се 

остварува и тоа генерално од неловни активности.  

 За поефективно постигнување на горенаведените цели потребно е Јасен повторно 

да биде дефинирано како државно ловиште. На тој начин ќе биде поконкурентен на 

светскиот пазар за дивеч, но и ќе биде во можност да го организира редовното наддавање 

на странските Туроператори, кои откупуваат ловни пакети за цела година однапред. Исто 

така со дефинирање на Јасен за државно ловиште, би можело да се почне и со подигање на 

репроцентри за производство на дивеч, со оглед на фактот дека само Јасен во северниот 

дел од државата има можности, знаење, капацитет да изгради репроцентри за 

производство на висок и пердувест дивеч. Тоа се должи на единственост во просторот кој 

го поседува, но и на квалитетот на човечките ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Културен туризам  
 Регионот и околината на Повеќенаменското подрачје „Јасен“  со своите културно-

историски споменици, претставува вистинска ризница, но се уште не и дооформен музеј 

на изминатите векови. Ако замислиме дека наброените културни споменици на Матка 

претставуваат една скапоцена книга на минатото, сепак мораме да забележиме дека таа 

книга се уште не е доволно отворена за посетителите. Поголем број археолошки 

локалитети допрва треба да се истражат и да се презентираат како пред македонската, така 

и пред светската јавност. Само еден мал дел од средновековните цркви и манастири се 

достапни. Меѓутоа, тие за граѓаните на Македонија, а да не зборуваме за странските 

посетители, не се познати во доволна мера 

Археолошки локалитети во Поречието : 
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(БЕЛИЦА) 

-Варница, некропола од доцноантичкото време. На еден мал простор што се наоѓа 3 км 

јужно од селото се гледаат контури на десетина гробови градени од камени плочи, 

поставени во правец исток-запад.   

-Кале, с. Белица. Урнатини од бедемот на градиштето  

Кале, градиште од доцноантичкото време. На 4 км северно од селото, на високиот рид 

Столаватец, кој има зарамнет простор од 80џ60 м, се гледаат остатоци од одбранбен бедем 

ѕидан од камен и варов малтер.   

-Кале Миткороен, утврдена населба од доцноантичкото време. Локалитетот претставува 

низок рид со зарамнето плато кое зафаќа простор од 100џ80 м. Се наоѓа на 3 км јужно од 

селото.  

-Ридот, населба од хеленистичкото и римското време, старохристијанска црква и 

некропола. На северната периферија на селото, на високо плато оградено со ридови, на 

простор од околу 300м х300м 

(ЗДУЊЕ) 

-Боќевци, црква и некропола од средниот век. На околу 3,5 до 4 км североисточно од 

селото, на десниот брег на реката Треска, на едно не многу високо плато се наоѓа мала 

гробишна црква со некропола околу неа. Со заштитните археолошки ископувања 

извршени во 1985 година е откриена еднокорабна црква со димензии од 2,50х2,20 м. 

Околу неа се истражени 7 гроба градени од камени плочи , тип циста. Според откриените 

наоди, црквата и некрополата биле во употреба од почетокот на XIV до XVI век. Градиште, 

населба од доцноантичкото време.  

-Подградец, утврдена населба од доцноантичкото време и раниот среден век. Во 1986 г., 

со заштитните археолошки ископувања се откриени 4 гробни целости со наоди што се 

датираат од крајот на В век. Наодите се чуваат во Музејот на Македонија во Скопје. 

-Св. Недела, црква и некропола од средниот век. На околу 4 км северно од селото, високо 

над левиот брег на реката Треска се наоѓаат остатоци од мала еднокорабна црква. 

Зачувани се јужниот и северниот дел на источниот ѕид, граден од кршен камен и добро 

обработен бигор. Северно од црквата се гледаат камени плочи од гробни конструкции со 

ориентација исток-запад.  

-Пештера Голема Пеш која се наоѓа помеѓу с.Здуње и с.Близанско, до брегот на езерото 

Козјак. Во пештерата се најдени остатоци од камено време и е археолошко наоѓалиште. 

(ТАЖЕВО) 

-Брчка, неселба и некропола од римското време. На десниот брег на реката, на пространа 

тераса која зафаќа простор од 250x150 м се среќаваат многу фрагменти од керамички 

садови, питоси и покривни ќерамиди.  

(MATKA) 

-11 објекти од античко време, 7 локалитета и 4 села 

-16 објекти од средновековие, 14 цркви и манастири, 5 села и неколку црковни скитови 

-Марков град-средновековна тврдина 

-4 одбрамбени трвдини. 
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Останати можности за туризам 

 

Наблудувањето на птици како селективен вид треба да се темели на присуството на 

разновидни и ретки примероци.Како лоалитети и зони за оваа намена треба да се издвојат 

следниве: Урнат камен, Боро Поле, Козјак, Мирска вода, Миленков камен, Ивање, Рудине 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хербален туризам основата за развој на туризмот треба да се бара и во богатаата 

вегетациска разновидност. Тревнатата флора, застапеноста на букова, брезова и борова 

шума се можност за наблудување, престој и собирање и на  цветови, лисја, плодови, кора, 

смола и корени. Како развојни зони и локалитети за оваа намена треба да се определат 

следниве: Боро Поле, Копање, Рудине, Долина на Оча и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради разновидноста на просторот има можности за развивање на алтернативни 

начини на туризам преку изградба на: локации за банџи џампинг, зоолошки градини со 

автентични животни, јажени градини за деца и возрасни, жичници за транспорт на 

туристи и алтернативни забавни жичници, ергели за коњи и др. 
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Антропогена просторно-туристичка основа 

 

Под антропшогена просторно-туристичка основа на разојот подразбираме внесени 

содржински елементи кои претставуваат факторијална категорија. Во таа смисла 

антропогените или општествените карактеристики коинцидираат со просторните 

можности и културните традиции. 

Распространетоста на тревни површини и пасишта претставуваат основа за развој 

на сточарството во просторот на Јасен. Присуството на бачилското сточарење е една од 

најпрепознатливите карактеристики.  Тоа е основа за развој на руралниот туризам.  

Начинот на подготвување на сточарски производи и активно учество на туристите во оваа 

дејност е една од можностите од овој  туристичка понуда.  Во оваа функција и со други 

содржини кои треба да се стават и другу селски средини со своите културно историски и 

етно традиции. Според тоа, како локалитети за развој на овој вид туризам треба да се 

определат следниве зони и локалитети:, с.Пуста Бресница, с.Тажево, с.Здуње, , с.Белица, 

с.Гургурница, с.Седларево, с.Луково, с.Горна Матка, Шијовец, Копање, Рада, Боро Поле, 

Рудине и др 

 

Рецептивна просторна основа  

 

Рецептивната просторна основа се однесува на можностите за лоцирање на 

капацитети за сместување.Врз овој критериум можат да се диференцираат и посебни 

развони форми. Во таа смисла, развојната проекција треба да ги опфати следниве 

можности: 
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Како еден ос најзначајните видови туризам во рамките на оваа критериумска група 

е кампинг туризмот. Погодни локалитети за овој туризам се локалитетите: 

-Копање (авто камп, манифестации,) 

-Коломонт (рибарски камп) 

-Боро Поле (алпинистичко, спелеолошки камп, високо планински камп) 

-Белица (извиднички детски камп и истражувачки центар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во рамките на постојните локалитети во кои постојат сместувачки капацитети  

треба да се изгради хотелски комплекс од висока категорија и конгресен центар. Тоа ќе 

биде основа за хотелскиот туризам на самата територија на Јасен. Според тоа како зони 

и локалитети треба да се определат следниве: 

-Ивање (ловен, велосипедски, планинарски рекреативен туризам ) 

-Широко-Матка (спелеолошки, алпинистички, планинарски, културен и 

рекреативен туризам) 

-Кула (ловен, спелеолошки, алпинистички, планинарски, културен и рекреативен 

туризам) 

-Селиште (ловен, спелеолошки, алпинистички, планинарски, културен, зимско 

рекреативен туризам) 

Во овие комплекси треба да се лоцираат инфо- центри и музејски збирки во 

функција туристичката понуда и развој  на Јасен.  
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Систематизација на туристичките просторни единици 

  

 Систематизацијата на просторните единици се базира врз основа на просторната 

проекција на туристичкиот развој на Јасен како туристички регион.. Анализата на 

туристичките ресурси и развојните потреби покажува дека е неопходно во 

систематизацијата на туристичките просторни единици да се определат и нови просторни 

цели, бидејќи во изминнатиот  период тоа не е направено. Систематизацијата се однесува 

на определување на зони и локалитети и нивно значење и видови туризам диференцирани 

врз основа на мотивската атрактивност, времетраењето на престојот и карактерот на 

сместувачките капацитети. Во оиваа систематизација свое место можат да најдат и други 

форми на туристички развој, формирање на туристичка понуда и користење на 

организациски претпоставки, 

 Систематизацијата треба да се свати како првичен резултат на анализите на 

просторните ресурси. Ширината на просторот упатува на тоа дека просторните единици за 

развој на туризмот ќе можат да се надоградуваат со нови содржини базирани врз 

туристичката валоризација на просторот. Тоа треба да бида развојна определбе која ќе 

утврди нови основни и селективни видови туризам.  Но систематизацијата на 

туристичките просторни единици  која се однесува на оваа просторна димензија 

подразбира дека почетоците треба да ги антиципираат основните ресурски можности на 

простор на Јасен како интегрален простор за развој на различни видови туризам. Во оваа 

смисла тереба да свати дека зоните и локалитетите имааат значење кое се однесува на 

односот кон дисперзивните зони и нивото на контрактивност во таа смисла. 

 

Методи за развој на туризмот 

 

Туристичкиот потенцијал на Јасен се темели на природните вредности кои ги 

поседува содржани во гоморфолошките климатогените хидрографските и 

биогеографските вредности.Тие овозможуваат на овој простор да се развие еко туризмот 

алтернативните форми на туризам спортските активности и туризмот со тивки 

прибежишта.Тоа занци дека развојот на туризмот во основа треба да се базира на 

посетеност која нема масовен карактер.Пристапот во оваа смисла  ке овозможи 

формирање на туристчки производ кој во препознатливоста ќе ги содржи 

идентификационите елементи како заеднички регионален дел на туристичката понуда.Во 

тој контекст ке има подршка во пласманот на туристичкиот пазар. 

Презентацијата на вредностите подразбира посветеност кон посетителите но не преку 

академски предавања туку преку пренесување на знаења низ забавен однос.Презентациите 

треба да содржат различни техники од едноставни повеќејазични описни летоци до аудио 

водичи. 

 

Почетоците на развојот треба да се бараат во следниве активности : 

 

- Отворање туристички информативен центар 

Овој центар треба да овозможи информации за карактеристиките на појавите и односите 

од различни нивоа на атрактивност сместување изнајмување реквизити формирани тури и 

друго. 

Центарот ке овозможи наплата на услугите што ке ги врши такси и провизии а ке продава 

туристичи публикации мапи и сувенири. 
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-Изработка и прифаќање на препознатлив симбол со кој би се поврзала оваа 

дестинација  
Преку симболите или атрактивностите оваа дестинација би дала можност за посета што 

може да има како развоен така и пазарен карактер. 

 

-Утврдување и развивање на поголем број карактеристични производи кои би биле 

дел од понудата на локалитетите и Јасен како целина 
Преку овие производи ке се побуди интерес кон публицитетот и развојт на свеста дека 

Јасен поседува широка лепеза на атрактивности кои го задржуваат вниманието на 

јавноста. 

 

За да може да се отпочне со валоризационите процеси неопходно е да се 

идентифкуваат следниве компоненти : 

- Утврдување на теренот  

- Организатор – аниматор и реализатор на активностите 

- Добро осмислување на програмите  

- Одржлив пристап на развојот низ мали инвестициони активности 

- Диференцијација на реквизити чие изнајмување ке дава бенефити 

- Определување на логистички активности од видот на превоз и водечка служба 

- Определување на наплатни пунктови 

- Утврдување на места за соединување и уживање со природните и антропогените 

вредности  

- Создавање крајбрежна инфраструктура и  

- Определување на локации за користење пијалоци и храна 

 

Како оперативни центри треба да се утврдат следниве : 

- Формирање фото сафари центар кој ке содржи патеки за фото сафари и места за 

набљудување птици. 

- Утврдување на локазии за берење чаеви печурки плодови и цветови 

- Формирање истражувачки центри 

- Организирање летни школи и обуки 

- Формирање забавен парк кој ке опфати аниматорски активности како што се : 

одбојка на песок тениски игралишта терени за трки терени за летни кампови 

марина со пловни куќи и локации за рибарење по принциот фати – пушти 

- Формирање на зоо градина и  

- Создавање фарма на пеперутки 

- Формирање водени центри 

- Диференцијација на зимски центри и нивно приспособување за туристичка намена 

 

Сместувањето треба да ги опфати следниве компоненти : 

- Категоризирање и следење на квалитетот на куќи за изнајмување  

- Определување на локации за ресторани ,хотели и кампови  

 

Туристичката понуда треба да ги содржи покрај наведените компоненти за 

сместување и следниве содржини : 

- забави и другарувања во природа од семеен и друг карактер  

- забави на вода и спортови на вода 

- посета на зоо градина  

- посета на фарма на пеперутки 

- користење спортски терени  
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- користење на летни кампови за логорување  

Како содржина на туристичката понуда можат да се предвидат различни алтернативни 

форми од типот на кајакарење и рафтингот до јавање коњи и магариња односно 

забавни игри. 

 

Придобивки од развојот  

 

Развојот на туризмот на Јасен треба да овозможи процес на отварање на нови 

работни места.Се очекува нивниот број да изнесува од 100 до 300. 

Како акцелератор на развојот туризмот во јасен ке овозможи влијание на локалниот 

бизнис ,отворање на продавници  изработка на сувенири,можност за бизнис 

активности на туристичките агенции,активност на локалната водичка 

служба,користење на аниматори,превозни активности,рента активностии слично.Сето 

тоа треба да овозможи просперитет на локалното население и вкупен просперитет на 

локалната самоуправа. Преку развојот на туризмот ке се овозможи формирање на 

сектор за туризам во Јасен а врз база на креативноста ке се формираат препознатливи 

туристички аранжмани кои ке можат да се понудат на туристичкиот пазар во земјата и 

надвор од неа. 

Промотивните активност ке бидат во функција на препознатлив бренд. 

Карактерот пак на содржината на туристичката понуда ке овозможи таа да може да се 

корист во текот на целата година. Конкуренцијата која ќе е под препознатливата 

туристичка понуда ке овозможи создавање на високи стандарди прифатливи за 

туристичката клиентела. 

Одржливиот пристап во развојот на Јасен кој се темели на релативно мали 

вложувања треба да биде во контекст на инвестициони активности кои ке можат 

краткорочно да се вратат. 

Плод на сите активност треба да биде добивање на туристички центар во 

период од една до четири години. 

Развојот на туризмот подразбира дека ке се диференцираат терени за рекреација 

што ке им овозможи на посетителите да се вкучат во рамките на оваа средина. 

 
Клучен експерт од област туризам 

Д-р Науме Мариновски 
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