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Aпстракт 

 

Иако изгледа дека туризмот и заштитените подрачја меѓусебно се исклучуваат, 

сепак факт е дека заштитените подрачја ги привлекуваат туристите од целиот свет. 

Заштитените подрачја се фактор за развој на специфични видови на туризам кои се 

насочени кон природата, а одрживите практики во областа на туризмот треба да 

придонесат за заштита на овие подрачја со цел тие да може да се зачуваат за идните 

генерации. 

Она што треба и мора да се промовира во заштитените подрачја не е било каков вид на 

туризам, туку одржлив туризам, односно туризам кој целосно ги зема во предвид неговите 

сегашни и идни економски, социјални и еколошки влијанија, со истовремено задоволување 

на потребите на посетителите, индустријата, животната средина и заедниците домаќини.  

За да може туризмот во заштитените подрачја да биде одржлив, тој, пред сè, мора да 

придонесе за зачувување на природата на долг рок, а не само краткорочно или спорадично,  

и да гарантира дека зачувувањето нема да биде загрозено од несоодветно или лошо 

менаџирање со употребата на ресурсите од страна на  посетителите. 

Предмет на истражување во овој труд се заштитените подрачја во Косово со 

посебен акцент на утврдување на степенот на одржливите практики кои се аплицирани во 

областа на туризмот. 

Целта на овој труд е да се укаже на бројните позитивни ефекти што ги има 

одржливиот туризам за заштитените подрачја и локалните жители во Косово. 

 

 

Клучни зборови: одржлив туризам, одржливи практики, заштитени подрачја, локално 

население, позитивни ефекти, Косово. 
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Вовед 

 

 Од втората половина на дваесеттиот век па навака, туризмот стана главен сектор на 

економската активност, кој креира значајни економски ефекти како за туристичките 

дестинации, така и за рецептивните туристички земји. Паралелно со неговиот раст 

настануваат и промени во барањата на туристите што резултираат со изразена 

диверзификација на туристичките производи и дестинации, со особено зголемена 

побарувачка за туризам поврзан со природата, вклучувајќи екотуризам, рурален туризам,  

посета на национални и природни паркови, споменици на природата и слично. Самите 

туристи стануваат сè пософистицирани во нивните барања не  само од аспект на луксуз во 

туристичките дестинации, туку вклучително и барања за културна автентичност, чиста  и  

недопрена природа, контакти со локалните заедници и учење за флората, фауната, 

посебните екосистеми и природниот свет воопшто, како и неговото зачувување. Со растот 

на туризмот и екотуризмот заснован на природата, и бизнисите поврзани со овие 

активности, многу заштитени подрачја добија значење на туристички дестинации. Сепак, 

врската помеѓу туризмот и заштитените подрачја е често сложена поради посебниот 

економски фокус на туризмот и контрастниот фокус на зачувување на заштитените 

подрачја. Онаму каде што се создадени заштитени подрачја со цел да се заштити и 

зачувува природата, развојот на туризмот може да биде несоодветен бидејќи доведува до 

бројни негативните влијанија како резултат на посетата на туристите, како и ориентацијата 

кон стремеж за профит на деловните туристички бизниси. Континуираниот раст на 

туризмот и евидентираните негови нови трендови, го ставаат туризмот во стратешка 

позиција да даде позитивен придонес или пак негативно да влијае на одржливоста на 

природните заштитени подрачја и развојниот потенцијал на околните области и нивните 

заедници. Туризмот всушност може да биде главна алатка за зачувување на природните и 

заштитени  области и за подигнување на еколошката свест на жителите и посетителите. 

Овие цели може да се постигнат преку генерирање на финансиски ефекти како резултат на 

туризмот кои може да бидат искористени за зголемување на мерките за заштита на овие 

подрачја, и донесување на соодветни програми за информирање, толкување и едукација за 

посетителите и локалното население. Дополнително, туристичките активности во 

заштитените подрачја треба внимателно да се планираат, управуваат и надгледуваат со цел 

да се обезбеди нивна долгорочна одржливост. Во спротивно, ќе се генерираат негативни 

влијанија и наместо тоа, туризмот ќе придонесе за уништување на овие области.  
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1. Преглед на литературата 

 

1.1. Дефинирање на заштитено подрачје 

 

 

Иако изгледа дека туризмот и заштитените подрачја меѓусебно се исклучуваат, 

сепак факт е дека заштитените подрачја ги привлекуваат туристите од целиот свет. 

Заштитените подрачја се фактор за развој на специфични видови на туризам кои се 

насочени кон природата, а одрживите практики во областа на туризмот треба да 

придонесат за заштита на овие подрачја со цел тие да може да се зачуваат за идните 

генерации. 

Заштитените подрачја имаат мошне долга историја. Истакнувајќи ја историјата и 

еволуцијата на заштитените подрачја, Eagles, McCool и Haynes 1 наведуваат дека првите 

области за заштита на природните ресурси во светски рамки, биле специјално издвоени во 

Индија пред повеќе од два милениуми. 

Во рамките на европскиот континент, вакви заштитени подрачја за првпат се 

воспоставуваат од страна на европските кралеви и владетели пред околу 1 000 години и 

служеле како кралски ловечки резервати. 2 

Постепено, со текот на времето ваквите ловечки резервати постепено почнале да се 

отвораат за јавна употреба, а подоцна да се користат и за туристички цели.  

Првиот парк вистински национален парк, Националниот парк Јелоустоун, бил основан со 

американскиот закон во 1872 година „како јавен парк или место за задоволство и уживање 

на луѓето“.3 

Меѓутоа создавањето на Националниот парк Јелоустоун не дозволило систематски 

третман на домицилното (локалното) население и нивната околина односно не постоел  

никаков дистрибутивен аспект на благосостојбата, а луѓето кои претходно живееле во тие 

диви предели биле буквално исфрлени од националниот парк. Исто така до овој 

национален парк пристап имале само елитите. 

 
1 Eagles, Paul F.J., McCool, Stephen F. and Haynes, Christopher D.A. (2002). Sustainable Tourism in Protected 

Areas: Guidelines for Planning and Management. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK, p.5    

                               
2 Ibid., p.5 

3 Nayak D., Upadhyay V. &Puri B. (2018). Tourism in protected areas: sustainability or policy crunch, IIM 

Kozhikode Society & Management Review 8(2), p.1 

 

https://www.researchgate.net/journal/IIM-Kozhikode-Society-Management-Review-2277-9752
https://www.researchgate.net/journal/IIM-Kozhikode-Society-Management-Review-2277-9752
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Модерното сфаќање на заштитените подрачја има потекло од деветнаесеттиот век во 

тогашните нови нации: Австралија, Канада, Нов Зеланд, Јужна Африка и Соединетите 

Држави. Оттаму, во текот на дваесеттиот век, идејата се проширила низ целиот свет. 

Заштитеното подрачје (ЗП) е општ термин кој се користи за покривање на широк 

спектар на ситуации.  

Дефиницијата која првично ( во 1994 година) била усвоена од Меѓународната унија 

за зачувување на природата (International Union for Conservation of Nature - IUCN), во 2008 

година  била  ревидирана и гласи:4 

Заштитеното подрачје е јасно дефиниран географски простор, признат, посветен и 

управуван преку правни или други ефективни средства, за да се постигне долгорочно 

зачувување на природата со поврзани екосистемски услуги и културни вредности.  

 

Слична дефиниција е дадена од страна на Конвенција за биолошка разновидност 

(Convention on Biological Diversity  - CBD) која го дефинира заштитеното подрачје како  

„географски дефинирана област која е назначена или регулирана и управувана за 

постигнување специфични цели за зачувување“. 

 

 

 

1.2. Принципи на заштитени подрачја 

 

Дефиницијата која е дадена од страна на Меѓународната унија за зачувување на 

природата (International Union for Conservation of Nature - IUCN) треба да се примени во 

контекст на серија на придружни принципи и тоа:5 

 

• За IUCN, само оние области каде што главната цел е зачувување на природата може 

да се сметаат за заштитени подрачја; овој принцип исто така може да вклучи и 

многу области со други цели, но во случај на конфликт, зачувувањето на природата 

ќе биде приоритет; 

 
4 Dudley, N. (ed.) (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: 

IUCN. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016.pdf, p.7 

 
5 Dudley, N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: 

IUCN. x + 86pp. WITH Stolton, S., P. Shadie and N. Dudley (2013). IUCN WCPA Best Practice Guidance on 

Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and Governance Types, Best Practice Protected 

Area Guidelines Series No. 21, Gland, Switzerland: IUCN, p.10 

 

 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016.pdf
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• Заштитените подрачја мора да спречат или да елиминираат (онаму каде што е 

потребно) секаква експлоатација или практика на управување што ќе биде штетна 

за целите на назначувањето на заштитеното подрачје; 

• Изборот на категоријата на заштитено подрачје треба да се заснова на примарните 

цели наведени за секое заштитено подрачје; 

• Системот не е наменет да биде хиерархиски; 

• Сите категории на заштитени подрачја придонесуваат за зачувување, но целите 

мора да се изберат во склад со конкретната ситуација; сите категории не се 

подеднакво корисни во секоја ситуација; 

• Секоја категорија на заштитено подрачје може да постои под кој било тип на 

управување и обратно; 

• Пожелна е разновидност на пристапите за управување  и таа треба да се охрабри, 

бидејќи ги одразува многуте начини на кои заедниците ширум светот ја изразуваат 

универзалната вредност на концептот на заштитеното подрачје; 

• Категоријата на заштитено подрачје треба да се смени доколку проценката покаже 

дека наведените, долгорочни цели на управување не се совпаѓаат со оние од 

доделената категорија; 

• Сепак, категоријата на заштитеното подрачје не е одраз на ефективноста на 

менаџментот; 

• Заштитените подрачја обично треба да имаат за цел да го одржат или, идеално, да 

го зголемат степенот на природност на екосистемот што се заштитува; 

• Дефиницијата и категориите на заштитени подрачја не треба да се користат како 

изговор за протерување на луѓето од нивната земја. 

 

 

1.3. Категории на заштитени подрачја 

 

Заштитените подрачја може да се категоризираат во шест типа (категории), според 

нивните цели на управување: 6 

Ia.  Строг резерват на природата: строго заштитено подрачје на биодиверзитетот и на 

можните геолошки/геоморфолошки карактеристики, каде човечката посета, 

употребата и влијанијата се контролирани и ограничени за да се обезбеди заштита 

на зачуваните вредности. Тоа е всушност област на копно и/или море која поседува 

некои извонредни или репрезентативни екосистеми, геолошки или физиолошки 

карактеристики и/или видови достапни првенствено за истражување и/или 

мониторинг на животната средина. 

 

 
6 IUCN (1994). Guidelines for Protected Area Management Categories, IUCN Commission on  National Parks and 

Protected Areas with the assistance of the World Conservation  Monitoring Centre, pp. 5-7, ISBN 2-8317-0201-1, 

Switzerland and Cambridge, UK. 
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Ib  Област на дивината: Обично големи немодифицирани или малку модифицирани 

подрачја, кои го задржуваат нивниот природен карактер и влијание, без трајно или 

значително човечко населување, кои се заштитени и управувани за да ја зачуваат 

нивната природна состојба. 

 

II    Национален парк: Големи природни или речиси природни подрачја кои заштитуваат 

еколошки процеси од големи размери со карактеристични видови и екосистеми, кои 

исто така имаат еколошки и културно компатибилни духовни, научни, образовни, 

рекреативни можности и можности за посетители. 

 

III  Споменик на природата: заштитено подрачје управувано главно за зачувување на 

специфични природни карактеристикиза со цел да се заштити одреден природен 

споменик, кој може да биде копнена форма, морски брег, морска шуплина, 

геолошка карактеристика (како на пример пештера) или некоја жива 

карактеристика. Тоа е подрачје што содржи една или повеќе специфични природни  

или природни/културни карактеристики кои се од особена важност или се уникатни 

поради нивната реткост, репрезентативни квалитети, естетски квалитети или 

културно значење. 

 

 

IV  Подрачје на управување со живеалишта/видови: тоа е површина на копно и/или 

море која предмет на активна интервенција со цел да се обезбеди одржување на 

живеалиштата и/или да се задоволат барањата на одредени видови.  

 

V    Заштитен пејзаж или морски пејзаж: каде што интеракцијата на луѓето и природата 

со текот на времето произвела посебен карактер со значајна еколошка, биолошка, 

културна и сценска вредност, која често е со богат биодиверзитет: и каде што 

заштитата на интегритетот на оваа интеракција е од витално значење за заштитата и 

одржувањето на подрачјето и зачувувањето на природа и другите вредности кои се 

поврзани со него. 

 

 

VI  Заштитени подрачја со одржлива уотреба на природните ресурси: подрачја кои ги 

зачувуваат екосистемите, заедно со  придружните културни вредности и системите 

за управување со природните ресурси. Генерално големи, главно во природна 

состојба, со пропорција под одржливо управување со природните ресурси и каде 

што ниското ниво на употреба на неиндустриски природни ресурси е компатибилно 

со зачувување на природата што се смета за една од главните цели. 

Категоријата се базира на примарните цели на управување, кои треба да се 

применуваат на најмалку три четвртини од заштитеното подрачје - правило од 75 

проценти. 
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Според тоа кој има авторитет и одговорност за управување со заштитеното подрачје,  

IUCN дефинира четири типа на управување. 

• Управување од страна на владата: надлежно федерално или национално 

министерство/агенција; надлежно субнационално министерство/агенција; 

менаџмент делегиран од владата (на пр. во НВО) 

• Заедничко (поделено) управување: колаборативно управување (различни степени на 

влијание); заедничко управување (плуралистички управен одбор; прекугранично 

управување (различни нивоа преку меѓународните граници) 

• Приватно управување: од индивидуален сопственик; од непрофитни организации 

(НВО, универзитети, задруги); од профитни организации (поединци или 

корпоративни) 

• Управување од локалните жители и локалните заедници: зачувани подрачја и 

територии на локалните жители; зачувани подрачја од заедницата – прогласени и 

управувани од локални заедници. 

 

 

1.4. Заштитени подрачја во Косово 

 

Ефикасноста во управувањето со заштитените подрачја е важен индикатор за тоа 

колку заштитените подрачја добро го зачувуваат биодиверзитетот. Ова е критично бидејќи 

повеќето нации ги користат заштитените области како камен-темелник за зачувување на 

биодиверзитетот.  

Периодот 1950-1970 година претставува почетна фаза на заштита на природата и 

прогласување на заштитени подрачја во Косово, кој започнува со прогласување на првата 

зона во 1950 година, „Газиместан“. До раните 70-ти, бројот на заштитени подрачја 

достигнал 19. 

Периодот 1970-1988 година е период кој се карактеризира со прогласување на 

значителен број заштитени области на природата. Во овој период, под заштита биле 

ставени вкупно 36 области на природата. 

Во периодот 2000-2018 година, под законска заштита се ставени над 100 области на 

природата, а многу други се предложени за заштита. 

За време на периодот 2015-2019 година, на вкупниот број на заштитени подрачја се 

додадени вкупно 72 нови заштитени подрачја на природата од кои: 18 строги резервати, 51 

споменик на природата, 1 парк на природата и 2 заштитени пејзажи, така да во 2020 година 

вкупниот број на заштитени подрачја во Косово изнесува 210 со површина од 125 814,1 ха 

што претставува 11, 53% од вкупната територија на Косово. (табела 1) 
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Табела 1. Заштитени зони на природата по категории (2020 година) 

Категорија 

според IUCN 

Име Број Површина во 

хектари 

Учество во 

% 

I Строги резервати на 

природата 

19   10 885,82 0,99 

II Национални паркови 2 115 957 10,6 

III Споменици на природата 182     6 039 0,56 

V Природнен парк 1     5 934 0,5 

V Заштитени предели 5     2 152 0,2 

V Посебно заштитено 

подрачје за птици 

1        109.5 0,01 

 Вкупно 210 125 814,1 11,53 
 

 Извор: Kosovski institut za zaštitu prirode: Izveštaj o stanju prirode 2015-2017, Priština, 2019, p.31 

 

 

 

 

График 1 
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График 2 

Број на заштитени подрачја во Косово 1950-2019 година 

 

 

 

 

1.5.Одржлив туризам во заштитени подрачја 

 

 

Во светот, многу менаџери на заштитени подрачја се под притисок да постигнат 

повеќе, понекогаш конфликтни цели. Од нив се очекува да обезбедат значајни, едукативни 

и богати туристички искуства, како и приходи за зачувување на заштитеното подрачје, но 

и да избегнат загрозување на еколошкиот интегритет на заштитените подрачја кое може да 

настане како резултат на преголема посетеност од страна на туристите, прекумерен 

економски и урбан развој или зголемено загадување кое е резултат на развојот на 

туризмот, истовремено обезбедувајќи вклученост и бенефит на локалните заедници. 

Овој проблем претставува предизвик за менаџерите кои треба да воспостават одржлив 

развој на заштитените подрачја којшто треба да обезбеди максимална заштита и 

зачувување на биодиверзитетот, на природната средина (воздух, вода, почва), и на 
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културата на локалното население со истовремена можност за обезбедување на економски 

ефекти од развојот на туризмот во тие подрачја и зголемување на стандардот на живот на 

локалното население.  Она што треба и мора да се промовира  во заштитените подрачја не 

е било каков вид на туризам, туку одржлив туризам, односно  „туризам кој целосно ги зема 

во предвид неговите сегашни и идни економски, социјални и еколошки влијанија, со 

истовремено задоволување на потребите на посетителите, индустријата, животната 

средина и заедниците домаќини“ .7  

Сето ова треба да биде втемелено на следниот фундаментален принцип: за да може 

туризмот во заштитените подрачја да биде одржлив, тој, пред сè, мора да придонесе за 

зачувување на природата на долг рок, а не само краткорочно или спорадично и да 

гарантира дека зачувувањето нема да биде загрозено од несоодветно или лошо 

менаџирање со употребата на ресурсите од страна на  посетителите. 

Имајќи го предвид овој фундаментален принцип, треба да се потенцира фактот дека  

одржливиот туризам во заштитените подрачја, во сите негови фази, од политика,  

планирање па до управување треба:8 

• Да ги заштити еколошките и/или културните квалитети кои привлекуваат туристи 

преку одржување на суштинските еколошки процеси и естетските и духовните 

квалитети, како и преку помагање за зачувување на природното наследство и 

биодиверзитетот; 

• Да ги почитува правата на домицилното население и локалните заедници и нивната 

социокултурна автентичност, да го зачува нивното изградено и живо културно 

наследство и традиционалните вредности и да придонесе за меѓукултурно 

разбирање и толеранција; 

• Да осигура одржливи, долгорочни економски операции, обезбедувајќи правично 

распределени социо-економски придобивки за сите носители на права и засегнати 

страни кои се погодени од туризмот, вклучувајќи стабилно вработување и 

можности за заработка и социјални услуги за заедниците домаќини и 

придонесувајќи за намалување на сиромаштијата; 

• Да обезбеди соодветни можности за олеснување на значајното и висококвалитетно 

искуство на посетителите што ќе придонесе за зголемено чувство на грижа за 

природата и заштитените подрачја. 

 

Сите оние страни (стејкхолдери) кои се вклучени во развојот и управувањето со туризмот 

во заштитените подрачја, треба да се стремат кон овие основни цели. Туризмот кој не ги 

исполнува овие цели – односно кој не е одржлив - не треба да биде дозволен во 

заштитените подрачја. 

 
7 UNWTO/UNEP. (2005). Making Tourism More Sustainable. A Guide for Policy Makers. 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicy EN.pdf, p 11–12 
8 Leung, Yu-Fai, Spenceley, Anna, Hvenegaard, Glen, and Buckley, Ralf (eds.) (2018). Tourism and visitor 

management in protected areas: Guidelines for sustainability. Best Practice Protected Area Guidelines 

Series No. 27, Gland, Switzerland: IUCN, p.2 

 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicy%20EN.pdf
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2. Методологија на истражување 

 

2.1. Предмет и цели на истражување 

 

Предмет на истражувањето во овој труд се заштитените подрачја во Косово со 

посебен акцент на степенот на аплицирање на одржливите практики во областа на 

туризмот и нивното влијание врз заштитените подрачја. 

 

Целта на истражувањето е да се укаже на значењето што го има примената на 

одржливите практики во областа на туризмот за заштита и понатамошен развој на 

заштитените подрачја (за зголемување на вработеноста на локалното население, за заштита 

на биодиверзитетот, за заштита на животната средина (вода, воздух, почва), за заштита на 

културата на локалното население и изграденото културно наследство, што во крајна мера 

придонесува за целокупна заштита и понатамошен развој на заштитените подрачја). 

 

2.2. Хипотези на истражување 

 

Основна хипотеза на истражување во овој труд е следната 

− Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја придонесуваат за 

заштита и за понатамошен развој на заштитените подрачја. 

 

Посебни хипотези на истражување се 

− Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја придонесуваат за 

зголемување на вработеноста на локалното население. 

− Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја придонесуваат за 

заштита на биодиверзитетот.  

− Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја придонесуваат за 

заштита на животната средина (вода, воздух, почва). 

− Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја придонесуваат за 

заштита на културата и изграденото наследство. 
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2.3. Методи на истражување 

 

Со цел да се утврди дали и во колкава мерка постојат одржливи практики во областа 

на туризмот во заштитените подрачја во Косово и дали тие одржливи практики 

придонесуваат за заштита и развој на заштитените подрачја, во периодот од 15-ти до 30-ти 

јули 2022 беше спроведено истражување во 114 заштитени подрачја во Косово. 

Истражувањето беше спроведено со помош на анкетен прашалник. Беа анкетирани 

раководните лица на заштитените подрачја во Косово, при што еден даден одговор во 

анкетата се однесува на едно заштитено подрачје.  

Оваа анкета беше спроведена во 114 заштитени подрачја во Косово, од кои 100 

споменици на природата, 10 строги резервати, 2 национални паркови и 2 заштитени 

предели. Анкетниот прашалник содржеше 15 прашања од затворен тип (со претходно 

наведени опции во одговорот) при што раководните лица на соодветните заштитени 

подрачја требаше да го изберат оној одговор кој ја одразува реалната ситуација во 

заштитеното подрачје кое што го раководат.  

При обработка на податцоите беа користени методот на линеарна  регресија и 

методот на корелација со цел да се утврди степенот на влијание и насоката на влијанието  

помеѓу одржливите практики и ефектите од тие практики врз заштитените подрачја. 

Анализата на корелација во истражувањето е статистичка метода што се користи за 

мерење на јачината на линеарната врска помеѓу две променливи. Високата корелација 

укажува на силна врска помеѓу двете променливи, додека ниската корелација значи дека 

променливите се слабо поврзани. Се користи за да се открие дали постои врска помеѓу 

променливите, колку е силна таа врска, како и насоката на таа поврзаност (позитивна или 

негативна). Коефициентот на корелација го мери „степенот на поврзаност“, односно 

силата и насоката на врската помеѓу променливите, додека регресивната анализа ја 

проучува „природата на врската“ помеѓу променливите, односно јасно ја означува 

причинско-последичната врска помеѓу променливите.  

Регресијата е најсоодветната метода кога се анализира поврзаноста помеѓу две или 

повеќе променливи бидејќи придонесува за откривање на големината на промената која 

настанува во зависната променлива под влијание на дадена промена во независната 

променлива. Коефициентот на детерминација го објаснува нивото на варијанса во 

зависната променлива предизвикана или објаснета од нејзината врска со независната 

променлива. 
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3. Резултати од истражувањето 

 

Со цел да се утврди влијанието на одржливите практики врз вработеноста на локалното 

население во заштитените подрачја во Косово се пристапи кон вкрстување на прашањата 

кои се однесуваа на застапеноста на одржливи практики во заштитените подрачја и 

вработеноста на локалното население во заштитените подрачја во Косово, при што се 

пресметани коефициентите на детерминација и корелација. 

Врз основа на тоа се добиени следниве резултати 

Коефициентот на детерминација (R2) е еднаков на 0,6952 

Коефициентот на корелација (R) е еднаква на 0,8338 

Целокупната регресија F(1,112) = 255.45 

β = 0.878 

бидејќи p < α (0.05) односно p = 0 тогаш се одбива нултата хипотеза H0: 

Одржливите практики во туризмот во заштитените подрачја не придонесуваат за 

зголемување на вработеноста на локалното население 

и се прифаќа хипотезата H1: Одржливите практики во туризмот во заштитените 

подрачја придонесуваат за зголемување на вработеноста на локалното население. 

 

Равенката на регресија Ŷ = 0.3659 + 0.878X  

 

Табела бр.2 

ANOVA табела 

 df Сума на квадрати Просечен 

квадрат 

F статистика P вредност 

Регресија 1 70.9833 70.9833 255.4509 (1,112) 0 

Резидуал 112 31.122 0.2779   

Вкупно 168 102.1053 0.9036   

  Извор: сопствени пресметки на авторот 

 

Коефициентот на детерминација (R2) е еднаков на 0,6952. Тоа значи дека 69,5% од 

варијабилноста на Y (вработеноста на локалното население) се објаснува со X (примената 

на одржливи практики во областа на туризмот во заштитените подрачја во Косово). 

Коефициентот на корелација (R) е еднаква на 0,8338. Тоа значи дека постои многу силна 

директна и позитивна врска помеѓу X и Y, односно дека зголемената примена на одржливи 
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практики во областа на туризмот во заштитените подрачја во Косово ќе доведе до 

зголемување на бројот на вработено локално население во тие подрачја. Притоа, ако 

примената на одржливите практики се зголеми за 1, вработеноста на локалното население 

во заштитените подрачја ќе се зголеми за 0,878. 

 

За да се утврди влијанието на одржливите практики во заштитените подрачја врз 

биодиверзитетот, се вкрстува прашањето кое се однесува на примената на одржливите 

практики и прашањето кое се однесува на биодиверзитетот во заштитените подрачја. 

Притоа добиени се следните резултати 

Коефициентот на детерминација (R2) е еднаков на 0,6159 

Коефициентот на корелација (R) е еднаков на 0,7848 

Целокупната регресија F(1,112) = 179.6002 

β = 0.42 

бидејќи p < α (0.05) односно p = 0 тогаш се одбива нултата хипотеза H0: Одржливите 

практики во туризмот во заштитените подрачја не придонесуваат за зголемена 

заштита на биодиверзитетот 

и се прифаќа хипотезата H1: Одржливите практики во туризмот во заштитените 

подрачја придонесуваат за зголемена заштита  на биодиверзитетот 

 

 Равенката на регресија е следна Ŷ = 0.5781 + 0.4219X  

 

Табела бр.3 

ANOVA 

 Df Сума на 

квадрати 

Просечен 

квадрат 

F. статистика p-

вредност 

Регресија (меѓу ŷi 

иȳi) 

1 16.3865 16.3865 179.6002 (1,112) 0 

Резидуал (меѓу yi и 

ȳi) 

112 10.2187 0.09124   

Вкупно (меѓу yi и ȳi) 113 26.5063 0.2354   

  Извор: сопствени пресметки на авторот 

 

Коефициентот на детерминација кој изнесува 0,6159 значи дека 61,59 % од промените во 

зависната променлива  y (заштитата на биодиверзитетот) произлегуваат како резултат на 

промените во независната променлива х (примена на одржливите практики во заштитените 
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подрачја). Коефициентот на корелација изнесува 0,7848 што значи дека постои мошне 

силна и позитивна поврзаност помеѓу независната и зависната променлива.  

β коефициентот изнесува 0,42 и ја покажува промената што ќе настане во зависната 

променлива у како резултат на промената во независната променлива х. Во овој случај, 

коефициентот покажува дека зголемувањето на независната променлива х за 1, ќе 

предизвика зголемување на зависната променлива у за 0,42. 

 

Со вкрстување на прашањето кое се однесува на примената на одржливите 

практики во заштитеното подрачје и прашањето кое се однесува на животната средина во 

заштитените подрачја, се утврдува влијанието што го имаат одржливите практики во 

заштитените подрачја врз заштитата на животната средина (воздух, вода и почва). 

Со примена на методите на линеарна регресија и корелација, се добиваат следниве 

резултати 

Коефициентот на детерминација (R2) е еднаков на 0,9182 

Коефициентот на корелација (R) е еднаков на 0,9582 

Целокупната регресија F(1,112) = 1257.54 

β = 0.49 

бидејќи p < α (0.05) односно p = 0 тогаш се одбива нултата хипотеза H0: Одржливите 

практики во туризмот во заштитените подрачја не придонесуваат за зголемена 

заштита на животната средина 

и се прифаќа хипотезата H1: Одржливите практики во туризмот во заштитените 

подрачја придонесуваат за зголемена заштита  на животната средина. 

 Равенката на регресија е следна Ŷ = 0.5366 + 0.4878X  

 

Табела бр.4 

ANOVA 

 Df Сума на 

квадрати 

Просечен 

квадрат 

F. статистика p-

вредност 

Регресија (меѓу ŷi 

иȳi) 

1 21.9084 21.9084 1257.54 (1,112) 0 

Резидуал (меѓу yi и 

ȳi) 

112 1.9512 0.01742   

Вкупно (меѓу yi и ȳi) 113 23.8596 0.2111   

  Извор: сопствени пресметки на авторот 
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Коефициентот на детерминација од 0,9182 дека дури 91,82 % од промените во зависната 

променлива  y (заштитата на животната средина) се резултат на промените во независната 

променлива х (примена на одржливите практики во заштитените подрачја). Коефициентот 

на корелација од 0,9582 што значи дека постои мошне силна и позитивна (скоро идеална) 

поврзаност помеѓу независната променлива х и зависната променлива у.  

β коефициентот изнесува 0,49 ѓто значи  дека зголемувањето на независната променлива х 

односно зголемувањето на одржливите практики за 1, ќе резултира со зголемување на 

зависната променлива у  односно на заштитата на животната средина во заштитените 

подрачја за 0,49. 

 

 Со вкрстување на прашањето кое се однесува на примената на одржливите 

практики во областа на туризмот во заштитените подрачја со прашањето кое се однесува 

на  економските ефекти што произлегуваат од одржливиот туристички развој за 

заштитеното подрачје и локалното население, се добиваат следните резултати 

Коефициентот на детерминација R2 = 0,8239 

Коефициентот на корелација R = 0,9077 

Целокупната регресија F(1,112) = 523.89 

β = 0.7066 

бидејќи p < α (0.05) односно p = 0 тогаш се одбива нултата хипотеза H0: Одржливите 

практики во туризмот во заштитените подрачја не придонесуваат за зголемување на 

економските ефекти на заштитеното подрачје и на локалното население  

 и се прифаќа хипотезата H1: Одржливите практики во туризмот во заштитените 

подрачја придонесуваат за зголемување на економските ефекти на заштитеното 

подрачје и локалното население. 

 Равенката на регресија е следна Ŷ = 0.3178 + 0.7066X 

 

Табела бр.5 

ANOVA 

 Df Сума на 

квадрати 

Просечен 

квадрат 

F. статистика p-

вредност 

Регресија (меѓу ŷi 

иȳi) 

1 45.963 45.963 523.89 

(1,112) 

0 

Резидуал (меѓу yi и 

ȳi) 

112 9.8262 0.08773   

Вкупно (меѓу yi и ȳi)  113 55.7895   0.4937   

  Извор: сопствени пресметки на авторот 
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Коефициентот на детерминација од 0,8239 покажува дека дури 82,39 % од промените во 

зависната променлива  y (зголемување на економските ефекти на заштитеното подрачје и 

на локалното население) се резултат на промените во независната променлива х (примена 

на одржливите практики во заштитените подрачја). Коефициентот на корелација изнесува  

0,9077 што значи дека постои мошне силна и позитивна (скоро идеална) поврзаност 

помеѓу независната променлива х (примена на одржливите практики во заштитените 

подрачја) и зависната променлива у (зголемување на економските ефекти на заштитеното 

подрачје и на локалното население). Притоа ако независната промелива Х се зголеми за 1, 

тоа ќе предизвика зголемување на зависната променлива У (зголемување на економските 

ефекти на заштитеното подрачје и на локалното население) за околу 0,71. 

 Примената на одржливите практиви во областа на туризмот во заштитените 

подрачја во Косово придонесуваат за заштита на културното наследство. 

Тоа може да се согледа со примената на методот на линеарна регресија и корелација на 

вкрстените податоци од прашањата кои се однесуваат на примената на одржливите 

практики и заштитата на културното наследство во заштитените подрачја во Косово. 

Резултатите се следни 

Коефициентот на детерминација R2 = 0,7784 

Коефициентот на корелација R = 0,8823 

Целокупната регресија F(1,112) = 393.41 

β = 0.52 

бидејќи p < α (0.05) односно p = 0 тогаш се одбива нултата хипотеза H0: Одржливите 

практики во туризмот во заштитените подрачја не придонесуваат за заштита на 

културното наследство во овие подрачја  

 и се прифаќа хипотезата H1: Одржливите практики во туризмот во заштитените 

подрачја придонесуваат за заштита на културното наследство во овие подрачја. 

 

 Равенката на регресија е следна Ŷ = 0.4844 + 0.5156 X 

Табела бр.6 

Регресија ANOVA 

 Df Сума од 

квадрати 

Просечен 

квадрат 

F стат. (df1,df2) P – 

вредност 

Регресија (меѓу ŷi 

и ȳ) 

1 24.4786 24.4786 393.41(1,112) 0 

Остаток (меѓу yi и 

ȳi) 

112 6.9687 0.06222   

Вкупно (меѓу yi и 

ȳi) 

113 31.4474 0.2783   

  Извор: сопствени пресметки на авторот 
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Помеѓу примената на одржливите практики во областа на туризмот и заштитата на 

културното наследство во заштитените подрачја постои мошне силна и директна 

поврзаност. Тоа го покажува коефициентот на корелација кој изнесува 0,8823. 

Притоа дури 77,84 % од промените кои настануваат кај културното наследство во 

заштитените подрачја се резултат на промените  во одржливите туристички практики. Тоа 

го покажува коефициентот на детерминација кој изнесува 0,7784. 

Доколку настанат промени во одржливите практики во областа на туризмот во 

заштитените подрачја во Косово за 1, тие ќе предизвикаат промени за 0,52 кај културното 

наследство што може да се види од коефициентот β кој изнесува 0.52. 

 

Со извршените пресметки потврдени се посебните хипотези и главната хипотеза на 

истражувањето што значи дека примената на одржливите практики во областа на туризмот 

во заштитените подрачја во Косово придонесува за заштита и понатамошен развој на овие 

заштитени подрачја. 
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Заклучок 

 

 

Заштитените подрачја се фактор за развој на специфични видови на туризам кои се 

насочени кон природата, а одрживите практики во областа на туризмот треба да 

придонесат за заштита на овие подрачја со цел тие да може да се зачуваат за идните 

генерации. 

Она што треба и мора да се промовира во заштитените подрачја не е било каков вид на 

туризам, туку одржлив туризам, односно туризам кој целосно ги зема во предвид неговите 

сегашни и идни економски, социјални и еколошки влијанија, со истовремено задоволување 

на потребите на посетителите, индустријата, животната средина и заедниците домаќини.  

За да може туризмот во заштитените подрачја да биде одржлив, тој, пред сè, мора да 

придонесе за зачувување на природата на долг рок, а не само краткорочно или спорадично,  

и да гарантира дека зачувувањето нема да биде загрозено од несоодветно или лошо 

менаџирање со употребата на ресурсите од страна на  посетителите. 

Периодот 1950-1970 година претставува почетна фаза на заштита на природата и 

прогласување на заштитени подрачја во Косово, кој започнува со прогласување на првата 

зона во 1950 година, „Газиместан“. До раните 70-ти, бројот на заштитени подрачја 

достигнал 19. 

Периодот 1970-1988 година е период кој се карактеризира со прогласување на 

значителен број заштитени области на природата. Во овој период, под заштита биле 

ставени вкупно 36 области на природата. 

Во периодот 2000-2018 година, под законска заштита се ставени над 100 области на 

природата, а многу други се предложени за заштита. 

За време на периодот 2015-2019 година, на вкупниот број на заштитени подрачја се 

додадени вкупно 72 нови заштитени подрачја на природата од кои: 18 строги резервати, 51 

споменик на природата, 1 парк на природата и 2 заштитени пејзажи, така да во 2020 година 

вкупниот број на заштитени подрачја во Косово изнесува 210 со површина од 125 814,1 ха 

што претставува 11, 53% од вкупната територија на Косово. 

Со цел да се утврди дали и во колкава мерка постојат одржливи практики во областа 

на туризмот во заштитените подрачја во Косово и дали тие одржливи практики 

придонесуваат за заштита и развој на заштитените подрачја, во периодот од 15-ти до 30-ти 

јули 2022 беше спроведено истражување во 114 заштитени подрачја во Косово. 

Истражувањето беше спроведено со помош на анкетен прашалник. Беа анкетирани 

раководните лица на заштитените подрачја во Косово, при што еден даден одговор во 

анкетата се однесува на едно заштитено подрачје.  

Оваа анкета беше спроведена во 114 заштитени подрачја во Косово, од кои 100 

споменици на природата, 10 строги резервати, 2 национални паркови и 2 заштитени 

предели. Анкетниот прашалник содржеше 15 прашања од затворен тип (со претходно 
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наведени опции во одговорот) при што раководните лица на соодветните заштитени 

подрачја требаше да го изберат оној одговор кој ја одразува реалната ситуација во 

заштитеното подрачје кое што го раководат.  

При обработка на податцоите беа користени методот на линеарна  регресија и 

методот на корелација со цел да се утврди степенот на влијание и насоката на влијанието  

помеѓу одржливите практики и ефектите од тие практики врз заштитените подрачја. 

Спроведеното истражување покажа дека сите заштитени подрачја во Косово 

применуваат одржливи практики во областа на туризмот. 

Овие одржливи практики во заштитените подрачја придонесуваат за зголемување на 

вработеноста на локалното население. за заштита на биодиверзитетот. за заштита на 

животната средина (вода, воздух, почва), за заштита на културата и изграденото 

наследство во заштитените подрачја што во крајна мера придонесува за понатамошен 

развој на овие подрачја.. 
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