
 



2 

  



3 

 

 



4 

  



5 

  



6 

 

 



7 

  



8 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА НА ТИКВЕШКИОТ РЕГИОН 

Цане Котески, Златко Јаковлев, Митева Ивана 
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ivana_miteva1048@yahoo.com 
 
Абстракт: 

Во овој труд е опфатена туристичката понуда на Тиквешкиот регион, дали 

тој е способен да ја задоволи потребата на сегашните, како и на идните туристи. 

Во истражувањето се опфатени неколку клучни сегменти за туризмот и како тие ја 

задоволуваат потреба на туристите во овој регион, колку и како се застапени 

сместувачките и угостителските објекти, дали туристичката дестинација е 

сообраќајно достапна за туристите, и дали може да ја задоволи потребата за 

анимација на туристите и што може да понуди за тоа прашање. Опфатени се 

неколку поважни споменици на културата како и природни убавини кој се клучен 

фактор за развој на туризмот во овој регион.  

 

Клучни зборови: Турист, глобален пазар, хотелиерство, анимација, анализа 

 

Достапност до локацијата 

Овој регион сообраќајно е поврзан по долината на Вардар кон Скопје на 

север и кон Гевгелија и Грција на југ. Од него еден патен правец кај Градско се 

одвојува кон Прилеп и Битола на запад, а еден кон Штип на исток. По долините на 

Вардар од Велес кон Гевгелија, Битола и Штип се одбива и железничкиот 

сообраќај. 

Неготино се наоѓа на околу два километри западно од Вардар, на 

надморска височина од околу 150 метра. Има поволна географско-сообраќајна 

положба. Во непосредна близина поминува автопатот и железницата од Скопје за 

Солун, а тука се вкрстуваат и патните правци кон Прилеп и Штип, односно, слично 

како и во минатото, тука се сечеле Вардарскиот пат и патот долж Црна Река, кој 

минувајќи низ превојот Плетвар и низ Пелагонија, се поврзувал со Виа Игнација. 

Кавадарци сообраќајно се поврзува со магистралниот пат Скопје-Гевгелија 

и со патот што од Градско води за Прилеп, односно со магистралниот пат кон 
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Охрид. Низ градот тече реката Луда Мара. Населбата настанала кон крајот на XVII 

век, по Австро-турската војна (1689-1690). Лоцирана на сообраќајницата Прилеп – 

Демир Капија – Солун, имала погодна местоположба, што ја направило привлечна 

за доселување на друго население од околината. 

Демир Капија е лоцирана пред влезот на живописниот кањонски дел на 

Демиркаписката Клисура, непосредно покрај Вардар, автопатот и железницата 

Скопје-Солун. Спаѓа во пограничната територија со Република Грција, со 

оддалеченост на општинскиот центар од 60 километри од македонско-грчката 

граница.  

Сместувачки капацитети 

Сместувачките капацитети се клучен дел во развојот на туризмот. 

Хотелиерството е најрепрезентативниот дел на угостителството. Главната и 

темелна задача на хотелиерството е обезбедување или пружање на угостителски 

услуги за сместување и услуги за храна и пијалоци.  

Вкупните сместувачки капацитети во Македонија во 1995 година биле: 2.543 

деловни единици, 28.062 соби или 78.913 легла.1  

Табела 1.: Ноќевање на туристи во Р. Македонија и Вардарскиот регион за 

периодот од 2010-2015 година 

 

Од табелата погоре можеме да заклучиме дека бројот на туристи кој ја 

посетуваат нашата земја, а воедно и вардарскиот регион од година во година се 

зголемува. Самото тоа што од година во година се зголемува бројот на ноќевања 

на туристите како во Македонија, така и во овој регион, напоредно се зголемуваат 

и капацитети за сместување, со цел да се задоволат потребите на турситите. 

 Тиквешкиот регион располага со 8 сместувачки објекти, кој за разлика од 

2008 година кога биле само 6 се зголемил. Четири од сместувачките објекти се 

                                                           
1
 Avramoski M.”Hotelierstvo – organizacija I tehnika na rabotenje”,Fakultet za turizam I ugostitelstvo 

Ohrid, 2010g. 
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наоќаат на територијата на град Кавадарци, и тоа Хотел “Уни Палас 1”, кој 

располага со 11 соби. Хотел “Уни Палас 2”, кој располага со 30 соби.  Хотел 

“Фени”, кој во својот сместувачки капацитет опфаќа 3 апартмани и 45 соби. Хотел 

“Вила Бела”, кој располага со капацитет од 8 соби, поточно 26 легла. Град 

Неготино располага со 3 сместувачки објекти, и тоа Хотел “Парк” кој располага со 

7 апартмани (21 легло) и 20 еднокреветни и 30 двокреветни соби., Хотел 

“Памела”, Мотел “Хавана” располага со 2 апартмани и 11 соби, вкупно 25 легла. 

На територијата на Демир Капија се наоѓа само еден сместувачки објект, Хотел 

“Попова Кула”, со капацитет од 33 соби.  

 Хотелите се наоѓаат во непосредна близина на центарот на градовите, и 

нудат добра услуга за своите клиенти. Сите хотели ги нудат основните услуги за 

своите гости, wifi, сопствен паркинг, клима, телевизор, брза 24 часовна собна 

послуга, ресторан во склоп на хотелот (мотелот) во кој гостите можат да ја вкусат 

вкусната национална кујна.  

Табела 2.: Сместувачки капацитети за општините Кавадарци и Неготино според 

пописот на угостителството во 2008 година 

 

      Угостителски капацитети 

Зборот угостителство настанал од зборот угостува што значи некој да се прими 

на гости и да му се даде одредено гостопримство.2 

Табела 4.: Капацитети во угостителството за општините Демир Капија, Кавадарци 

и Неготино, според пописот на угостителството во 2008 година 

                                                           
2
 Avramoski M.”Hotelierstvo – organizacija i tehnika na rabotenje”, Fakultet za turizam i ugostitelstvo 

,Ohrid, 2010 
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 Тиквешкиот регион располага со доволен број на угостителски 

капацитети кој можат да ги задоволат моменталните потреби на туризмот. Во 

табелата погоре можеме да ви видеме угостителските капацитети во Демир 

Капија, Кавадарци и Неготино за периодот до 2008 година. Денес оваа бројка е 

зголемена. Угостителските капацитети се од разновиден карактер и ги 

задоволуваат сите вкусови и потреби.  

Атракција, забава, рекреација 

Споменици на културата 

Полошки манастир Св. Ѓорѓи (XIV  век) 

Единствениот пат до манастирот Св. Георги води со чамец по „Тиквешкото 

Езеро“. Некогаш манастирот се издигал високо над кањонот над Црна Река, на 

падините од планината Вишешница. Денес акумулативните води на езерото се 

оддалечени сто до двесте метри.  

Манастирот претставува бисер на македонската средновековна уметност. 

Изграден е во првата половина на XIV век, на 20 километри југозападно од 

Кавадарци во подножјето на планината Вишешница, на левиот брег на сегашното 

Тиквешко Езеро. Внатрешноста на црквата е во целост живописана. Позната е по 

својот фрескоживопис од XIV век, а уште повеќе по полиелајот (црковен листер) 

резбан во дрво од 1492 година, што претставува најстара датирана резба во 

Македонија. 

Стоби  

Понекогаш е доволно да ве поттикне само една банкнота од десет денари 

на која е претставен мотивот со паунот за да влезето во неочекувана авантура. 

Паунот на банкнотата е дел од најпознатите мозаици на територијата на 

Македонија, што се наоѓа во Епископската базилика во Стоби, еден од 

најатрактивните и најпознати антички градови кај нас. За неполни два часа 
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патување со воз од Скопје се стигнува до остатоците на овој надалеку познат 

археолошки локалитет. Сместен е во срцето на Македонија, на крстопатот меѓу 

егејскиот свет и централниот Балкански Полуостров, во текот на целокупниот 

период од своето постоење, Стоби претставувал средиште во кое се слевале 

културните придобивки на античкиот свет. Во Стоби се вркстувале најважните 

патишта во античкиот период, а градот бил картиран на најпознатта Tabula 

Peuntingeriana така што европските истражувачи од 19 век лесно ја утврдиле 

неговата позиција на теренот. Во текот на Првата светска војна почнале 

истражувањата и тие со повремени прекини се изведуваат до денес. 

Во првите денови од месецот август, меѓу осветлените ѕидини на 

амфитеатарот во античкиот град Стоби, грмнува гласот на актерите кои оживуваат 

на сцена дилемите, стравовите и внатрешните борби на античките драмски јунаи 

во зората на 21. век. Од некогашниот моќен и преполн антички театар, кој 

своевремено собирал 7.600 посетители, денес е останата само една половина. 

Интресено е тоа што на седиштата има врежани фамилијарни и индивидуални 

имиња што значи дека реномираните граѓани на Стоби секогаш имале 

резервирани места. Во третиот век од новата ера, театарот прераснал во арена 

за борби со гладијатори, но со указот за забрана од царот Константин Велики, им 

се става крај на ваквите сурови претстави.3 

Природни убавини 

Мистериозниот Алшар – потенцијален „рудник“ на еколошки чиста енергија 

Рудникот Алшар се наоѓа 40 км јужно од Кавадарци, во близина на селото 

Рожден крај Мајданска Река и е единствен по многу нешта во светот. Во Алшар 

досега се регистрирани десетици видови минерали, од кои дури седум ги има 

само во Македонија.  

Легендите велат дека Алшар ја крие тајната на непобедливоста на 

фалангата на Александар Македонски. Имено, војската го користела 

аурипигментот за да ги премачкува своите штитови. На сонце тие давале силен 

блесок, со што ја заслепувале противничката војска. Затоа, Александар секогаш 

                                                           
3
 Сајт- Вардарски регион, Срцето на Македонија- Крстосница на античкиот свет Стоби (2017) 

превземно на 14 Февруари 2017 година. http://srcetonamakedonija.mk 
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се борел дење и успевал и со помалобројна војска да победи многу посилни 

противници.  

Тиквешко Езеро 

Тиквешкото Езеро е изградено во долното течение на Црна Река, пред 

излезот на реката во Возарско Поле. Езерото е едно од поголемите вештачки 

акумулации, со површина од 14км2, должина од 28 км и зафатнина од 475*10м3. 

Езерото е создадено во 1968 година со преградување на кањонот на реката со 

брана висока 104 метри, изградена од нафрлан камен со глинено јадро. Денес, 

езерото има и туристичко-рекреативен карактер, со поголем број викенд-куќи и 

угостителски објекти. Езерото се користи и за спортски риболов.  

Моклишко Езеро 

Најмлад природен хидрографски објект во Европа, а можеби и во светот 

Моклишкото Езеро се наоѓа во месноста Моклиште, непосредно кон 

Кавадарци, во долината на реката Луда Мара. Настаното е во 1956 година, така 

што со уривање на ридот е направена природна преграда (брана) на долината на 

Луда Мара и непосредно потоа просторот е исполнет со вода. Поради тоа, во 

стручната литература ова езеро се класифицира кака урниско езеро. Така, 

природата само за неколку минути ја изгради браната на езерото.  

Музеј, тетатри, настани 

Музеј на виното Неготино 

На 120 квадратни метри се уредуваат две музејски поставки. Едната 

поставка е археолошка, бидејќи огромен е бројот на археолошки наоѓалишта. 

Другата поставка е музејот на виното. Секој експонат е приказна за себе, а некои 

од странските гости кои го посетија Музејот на виното проценија дека колекцијата 

вреди околу 250.000 евра. Меѓу експонатите е послужавникот со српски вез од 

средниот век, како и уникатно дрвено буре од винарската визба на кралот 

Александар Караѓорѓевиќ.Со еден збор во музејот може да погледнете артефакти 

од сите периоди откако постојат населби на овој простор, поточно, ќе можете да ја 

насетите културата на конзумирање вино од дамнина, до денес.4 

                                                           
4
 Официјален сајт на општина Неготино (2017), Култура, Културни установи, Превземено на 08 

февруари  2017 година.   http://www.negotino.gov.mk/ 
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