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АПСТРАКТ 

 

Одржливиот развој, како глобален концепт, претставува предизвик со кој се 

соочуваат сите земјо во светот, сè со единствена цел да се обезбеди континуиран 

напредок на квалитетот на животот и благосостојба на народите и да се обезбеди 

одржлив развој за сегашните генерации без да се загрози можноста за задоволување на 

потребите на идните генерации. 

Суштината на концептот на одржлив развој, е во интеракцијата помеѓу развојот 

и животната средина и нивната меѓусебна условеност. Одржлив развој е економски 

развој кој е социјално одговорен и правичен, прифатлив за животната средина и кој се 

потпира врз основните постулати на едно општество. 

Потребата за ефикасно управување со водните ресурси станува сè поважен 

фактор во глобалниот развој во последниве години. Како докза за ова е “достапност до 

чиста вода, одржливо управување и санитација за сите“ како шеста цел во рамки на 17-

те цели за одржлив развој (SDGs) на Агендата 2030. 

Како туристичка дестинација, Косово минува низ една транзициона фаза на 

развој, но зголемените активности во областа на туризмот, менаџирањето на туризмот, 

како и заложбите за заштита на животната се очекува да побуди зголемен интерес и 

залагање од страна на локалните и државните институции. 

Токму една од целите на овој труд е да се прикаже улогата на управувањето со 

водните ресурси во постигнувањето на целите на одржливиот развој и како тоа може да 

влијае  врз развојот на туризмот во една дестинација, со посебен осврт на туристичкиот 

регион во Ѓакова, Република Косово.  

 

Клучни зборови: управување, водни ресурси, одржлив развој, туризам, Ѓакова. 

 

 

ВОВЕД 

 

Искористувањето на позитивниот придонес на туризмот за одржлив развој и 

ублажување на негативните ефекти на овој секторо повикува на креирање на посилни 

партнерства и поодлучувачка акција од страна на сите учесници вклучени во туризмот1. 

Улогата на туризмот во остварувањето на 17-те Цели на одржлив развој (SDG – 

Sustainable Development Goals) може значително да се зајакне кога одржливиот развој 

постанува заедничка одговорност и се движи спрема јадрото на донесување одлуки во 

рамките на туристичкиот сектор.  

Светската туристичка организација (UNWTO), Програмата за развој на 

Обединетите Нации (УНДП) и Системот на Обединетите Нации се посветени кон 

инспиративно лидерство и олеснување на соработката меѓу сите засегнати страни за 

реализирање на ЦОР и таргетите наведени во Агендата за одржлив развој 2030 година. 

Одбележувањето на 2017 година како Меѓународна година за одржлив развој на 

туризмот од страна на земјите-членки на ОН претставува идеална фаза за туризмот да се 

постави себе си во заедничкото патување кон 2030 година.  

За време на оддржувањето на 70-то Генерално Собрание, Обединетите Нации ја 

назначија 2017 година за Меѓународна година на одржлив развој на туризмот (A/ 

 
1
 UNWTO: Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, 2018, p.10 (http://www.e-

unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419401) 
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RES/70/193)2. Меѓународната година претставува можност да се подигне свеста за 

придонесот на одржливиот развој на туризмот на носителите на одлуки од јавниот и 

приватниот сектор, а притоа се мобилизираат сите засегнати страни да работат заедно 

во креирањето на туризмот како катализатор на позитивни промени. 

Одржливиот туризам се дефинира како "туризам кој целосно ги зема предвид 

неговите сегашни и идните економски, социјални и еколошки влијанија, имајќи ги 

предвид потребите на посетителите, индустријата, околината и локалната заедница".  

За тоа мора да постојат неопходни иницијативи и можности кои им овозможуваат 

на поединците да дадат придонес преку сопствени иницијативи. Населението треба да 

остварува придобивки, но истовремено и да дава придонес во подобрување на општата 

рамка за вработување, условите на живеење, социјалните услови и подобар квалитет на 

живот. 

Потребата за ефикасно управување со водните ресурси станува сè поважен 

фактор во глобалниот развој во последниве години. Како докза за ова е “достапност до 

чиста вода, одржливо управување и санитација за сите“ како шеста цел во рамки на 17-

те цели за одржлив развој (SDGs) на Агендата 2030. 

Процентот3 на глобалното население што користи безбеднa вода за пиење се 

зголемил од 70% во 2015 година на 74% во 2020 година. Сепак, 2 милијарди луѓе не 

добија таква услуга, вклучително и 1,2 милијарди луѓе кои немаат ниту основно ниво на 

услуга. Осум од 10 луѓе на кои им недостасува вода за пиење живеат во рурални области, 

а околу половина од нив живеат во најмалку развиените земји. Со сегашната стапка на 

напредок, светот ќе достигне покриеност од 81% до 2030 година, а сепак нема да може 

да се реализира таа цел, оставајќи околу 1,6 милијарди луѓе без безбедна вода за пиење. 

Од друга страна, туризмот е значаен корисник на тие ресурси во многу области 

од секојдневното живеење. Многу е важно да се обезбеди фактот дека мора ефикасно да 

ги користи ресурсите, особено за благосостојбата на локалната средина на домаќинската 

заедница, но и за понатамошно одржување на глобалните ресурси.  

Ефикасноста на искористувањето на ресурсите во туризмот може да се постигне 

и да се подобри и со менување на моделите на потрошувачка на туристите и 

туристичките претпријатија. Претпријатијата треба да се охрабрат да воспостават 

системи за управување со ресурсите и со животната средина за да ги минимизираат 

своите влијанија, но истовремено да поттикнат и процес на постојано подобрување4. 

Затоа, многу е важно да се најде рамнотежа помеѓу развојот на туризмот и 

потрошувачката на вода за да се гарантира таква одржливост. Токму изнаоѓањето на ова 

рамнотежа е уште поважно во оние средини со поголема туристичка активност, каде 

може да настанат проблеми околу користењето на водата. Потрагата по вистинската 

рамнотежа не треба многу да се фокусира на напорите поврзани со зголемување на 

производството на вода, туку на имплементацијата на оптимални системи за управување 

со водни ресурси5. 

Притисокот кој денес се става врз водните ресурси ја истакнува хидролошката, 

социјалната, економската и еколошката меѓузависност во сите речните, езерските и 

 
2 World Tourism Organization (n.d.), Sustainable Tourism for Development (online), available at: 

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 (22-10-2017). 
3 United Nation (2022). The Sustainable Development Goals Report 2022, p.38 
4 United Nations Environment Program (UNEP) and World Tourism Organization (UNWTO), Making Тourism 

more sustainable: A Guide for Policy Makers, Division of Technology, Industry and Economics, 2005, p.44 
5 Antonova N., Ruiz-Rosa I., Mendoza-Jimenez J. Water Resource Management in Hotels Using a Sustainable 

Balanced Scorecard. Sustainability 2021, 14, 8171.https://doi.org/10.3390/su14138171 

(https://www.mdpi.com/journal/sustainability) 
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водоносните сливови. Ова меѓузависност бара подобар и поквалитетен пристап за развој 

и управување со водните, но и со земјишните ресурси. За да се одговори на 

повеќеслојната природа на управувањето со водите, тоа треба да овозможи и вклучување 

на подобри институционални аранжмани и работни практики. 

Одржливиот развој претставува континуиран процес кој вклучува подобрување 

на интеграцијата на економските, социјалните и аспектите на животната средина. Како 

суштински дел од овој труд, треба да се спомне дека Република Косово мора да биде 

општество во кое што економскиот напредок може да се одвива паралелно со 

подобрување на животната средина.  

 

 

1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

1.1. Концепт на одржлив развој 

 

Со цел подобро да се разбере одржливиот развој на туризмот, најпрво е потребно 

да се дефинира самиот поим одржлив развој. Според една дефиниција6, одржливиот 

развој е таков развој во кој се спроведуваат процесите на промени, искористување на 

ресурсите, правецот на интервенција, технолошкиот развој и институционалните 

промени во согласност со потребите на сегашните и идните генерации. 

Одржливиот развој, исто така, значи економски и социјален раст во согласност 

со екосистемите во коi се делува, па како таков е одржлив на подолг временски рок. 

Одржливиот развој денес е еден од најистакнатите концепти во науката, медиумите и 

граѓанското општество, но сепак останува непознато како може одржливоста да се 

применува во реалноста7.  

Алармантната состојба со деградирањето на туристичките дестинации, како и 

зголемената општа свест за кризата со животната средина (дефинирана во јавниот 

дискурс како климатските промени, уништувањето на биолошката разновидност и 

загадување) и зголемената чувствителност на гостите спрема влијанието кое се создава 

од самото негово патување врз животната средина, денес предизвикува загриженост, но 

и обид да се подобри еколошката одржливост или "позеленување" на туристичките 

производи, како еден од најзначајните светски трендови во туризмот. 

Концептот на одржлив развој се заснова на задоволување на потребите на 

денешните, но особено на идните генерации, со тоа што ресурсите остануваат заштитени 

и неуништени8. Овој концепт се појавил во раните 80-ти години од минатиот век, а 

самата идеја влечи корени од одржливото управување во областа на шумарството. Во 

средината на 20 век станува очигледно негативното влијание што го има технолошкиот 

напредок врз животната средина. 

Загриженоста за квалитетот на животната средина, социјалната еднаквост и 

економскиот развој, придонесоа да се зголеми интересот за концептот на "одржлив 

развој". Одржливиот развој е концепт кој се грижи за потребите на идните генерации, а 

истовремено делува да ги задоволи потребите на тековните генерации.9  

 
6
 Bacun, D., Matešic, M., Omazic, M.A., (2012.), „Leksikon održivog razvoja“,  Zagreb,  Hrvatski poslovni savjet 

za održivi razvoj, str.32 
7 Crnjar, M., (2002.), „Ekonomika i politika zaštite okoliša“,  Rijeka,  Ekonomski fakultet, str.11 
8
 Sunara, Ž., Jelicic, S., Petrovic, M., (2013.), „Održivi turizam kao konkurentska prednost Republike Hrvatske“, 

Zbornik radova Medimurskog veleucilišta u Cakovcu“,  Vol. 4 No.1.,  str.84. 
9
 World Commission on Environment and Development’s (the Brundtland Commission’s) report Our Common 

Future. This report is commonly known as “the Brundtland Report.”, 1987. 
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Токму согледувањето на проблемите поврзани со загадувањето на животната 

средина започнало да се воочува уште во 70-тите години од минатиот век. Како резултат 

на тоа во 1972 година во Стокхолм е одржана Конференцијата на Обединетите нации за 

човековата животна средина (United Nations Conference on the Human Environment), од 

каде како резултат произлегла Програмата на Обединетите Нации за животна средина 

(UNEP). 

Одржливиот развој, како еден од основните принципи за заштита на животната 

средина, за прв пат е дефиниран во 1987 година од страна на Светската комисија за 

животна средина и развој (Брунтланд комисија). Според оваа Комисија, одржливиот 

развој претставува развој кој ги задоволува потребите на сегашните генерации без да ги 

компромитира можностите на идните генерации да ги остварат своите сопствени 

потреби.  

  

 1.2. Цели на одржливиот развој 

 

Одржливиот развој како што е дефиниран од страна на ОН не е универзално 

прифатен и има претрпеno различни интерпретации. Што е одржливост, кои треба да 

бидат целите на одржливоста и како ќе се постигнат тие цели се прашања кои се 

отворени за интерпретација. За многу еколози “одржливиот развој” е оксиморон - 

бидејќи се чини дека развојот повлекува деградација на животната средина. 

Универзално прифатена дефиниција за одржливоста се уште не постои, бидејќи 

треба да биде научна и поткрепена со факти, јасна изјава за една специфична 

"дестинација". Едноставната дефиниција "одржливост е подобрување на квалитетот на 

човечкиот живот, се додека се живее во рамки на капацитетот на поддршка на еко-

системот".  

Но, одржливоста исто така е повик за акција, задача во тек или “патување” а 

според тоа и политички процес, па некои дефиниции поставуваат заеднички цели и 

вредности. Повелбата на Земјата зборува за “одржливо глобално општество основано 

врз почит кон природата, универзалните човекови права, економската правда и култура 

на мир”. 

На Самитот на Обединетите нации за одржлив развој, одржан на 25 септември 

2015 година, светските лидери ја усвоија Агендата 2030 за одржлив развој, која се состои 

од 17 Цели за одржлив развој (ЦОР), дополнета со 169 таргети и 230 индикатори. 

Главните стремежи на "Целите за одржлив развој", како што е познато, e да се стави крај 

на сиромаштијата, борба против нееднаквоста и справување со климатските промени до 

2030 година. 

Во овој самит, 193 држави се согласија за следните 17 цели:  

 

1. Немање сиромаштија, 

2. Немање глад, 

3. Добро здравје и благосостојба, 

4. Квалитетно образование, 

5. Родова рамноправност, 

6. Чиста вода и санитарни услови, 

7. Обновлива и достапна енергија, 

8. Добри работни места и економија, 

9. Иновативност и добра инфраструктура, 

10. Намалување на нееднаквоста, 

11. Одржливи градови и заедници, 
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12. Одговорно користење на ресурсите, 

13. Преземање мерки за климата, 

14. Живот под вода, 

15. Одржливо користење на почвата, 

16. Мир, правда и силни институции, 

17. Партнерство за одржлив развој. 

 

Агендата 2030 претставува поголем концепт во однос на претходните 

артикулации (Агенда 21 и Милениумските развојни цели), особено во однос на 

социјалните и економските прашања, човековите права и пристапот, еднаквоста и 

родовите прашања. Од друга страна, неколку значајни елементи кои ги карактеризираат 

претходните агенди недостасуваат или се менуваат. 

 

1.3. Концепт на одржлив развој на туризмот 

 

Масовниот туризам предизвика бројни позитивни економски и социјални 

култури ефекти. Сепак, туризмот е една од главните причини за деградација на 

животната средина, и поради оваа причина самата суштина на модерниот концепт на 

развој на туризмот е изнаоѓање на современи форми на туризам, како алтернатива на 

сегашниот масовен туризам, а тоа е секако туризам кој се базира на зачувување на 

животната средина, односно неопходно е развојот на туризмот да биде на основа за 

одржлив развој. 

Со цел туризмот ефикасно да придонесе за развојот на дестинацијата, неопходно 

е да влијае на квалитетот на животот на населението и животната средина. Туризмот 

како активност мора максимално да ги почитува барањата на животната средина при 

планирањето на развојот заради трајно зачувување и заштита. За потребите на туризмот 

се нагласува барањето за почитување на принципите на заштита на животната средина, 

бидејќи секогаш е подобро да се планира отколку да се корегираат негативните 

последици.  

Одржливиот туризам е составен дел на одржливиот развој, кој се појави како 

логична потреба да се запре експанзивниот економски раст врз основа на 

неконтролирана експлоатација на постоечките, пред сè, природни ресурси. Креаторите 

на економската политика, на глобално, регионално, национално, а во последно време, на 

локално ниво, се обидуваат да најдат одговор на прашањето на кој начин е можно да се 

обезбеди економски развој,а да се зачуваат ресурсите на природната средина.  

Токму туризмот е еден од позитивните и можните одговори на тоа прашање. 

Развојот на туризмот се обезбедува на долг рок и врз база на поставени цели, бидејќи е 

туризмот е една од ретките, ако не и единствената економска гранка и дејност што е 

заинтересиран за долгорочно зачувување на природните ресурси. 

Прекумерна концентрација на туристи на релативно мали и за релативно краток 

временски период, предизвикало преголемо користење на природните ресурси, со темпо 

кое не може да биде реално на долг рок. Ова довело до сатурација во туризмот во 

одредени области, што природно довело до застој на можностите за развој на туризмот 

во тие области. 

Како делумен одговор спрема согледувањето на негативните ефекти од 

масовниот туризам, се воведе концептот на управување со посетителите, кој би требало 

да ги ограничи активностите на туристите во однос на намалување на негативните 

ефекти врз туристичките, односно природните ресурси на дестинации.  
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Резултатите од овие решенија биле делумно одржливи, т.е. се намалило до 

одреден степен негативното влијание врз природните ресурси на дестинацијата, но не 

довело до задоволство на туристите, бидејќи тие се идентификувани како главни 

фактори кои го ограничуваат развојот на туризмот. 

Концептот за одржлив развој на туризмот е поставен така што потребите на 

туристите треба да се задоволат, а влијанието на туристите врз природата да е 

минимално, така што идните генерации ќе можат да ги исполнат своите туристички 

потреби во природни зачувани средини.  

Одржливиот развој е најсложениот концепт кој може да се примени на туризмот. 

Поради сложеноста, не е можно прецизно да се утврди единствена дефиниција за 

одржливиот развој, но сето тоа треба да се сфати како континуиран процес со кои на 

урамнотежен начин се остваруваат економските, еколошките и социјални цели во една 

земја или регион.  

Одржливиот туризам е целта кон која постојано треба да се стремиме. Така, 

туризмот во заштитените подрачја треба да биде така организиран што ќе ги открие  

скриените вредности на природата, за посетителите, но притоа да не се наруши мирот и 

хармонијата на екосистемите, спомениците на природата, материјалното и 

нематеријалното културно наследство, како и начинот на живот на локалните заедници. 

Развојот на туризмот не може да се гледа одвоено од економските показатели, но 

неопходно е да се преиспита концептот за тоа како овие показатели се единствената 

мерка за успешен развој. Ориентацијата кон остварување на профит доведе до 

деградација на туристичките дестинации и појава на еколошки проблеми. 

Туризмот, од друга страна, ги покажува своите негативни влијанија, не само врз 

животната средина, загадувањето на водата и почвата, уништувањето на флората и 

фауната, деградацијата на пејзажот, туку и на културата на локалното население, 

уништувајќи ја од основата на која таа се темели.  

Концептот на одржлив развој подразбира усогласување на економскиот, 

еколошкиот и културниот развој, ориентиран кон зачувување на природните ресурси, 

заштита на животната средина, одговорен и ориентиран развој. Одржливиот туризам е 

долгорочен процес во кој локалната средина, како "основна социјална и политичка 

заедница", може да стане лидер во поттикнувањето на економскиот развој, заштитата на 

животната средина и воспоставувањето подобра социјална политика.  

Имплементација на принципите на одржлив развој на туризмот има за цел да ги 

зачува и одржува природните ресурси, за да можат да ги користат идните генерации. 

Концептот на одржлив развој ја доби својата афирмација уште пред триесеттина години 

порано и содржи два клучни концепти: концептот на потребите и концептот на 

ограничувања. 

Според толкувањата на Светската туристичка организација (UNWTO 2011) и 

Програмата на Обединетите Нации за животна средина (UNEP 2011), одржливиот 

туризам вклучува таков развој на оваа дејност, кој ги земаат предвид и ги задоволува 

потребите на туристите, како носители на туристичката побарувачка, како и на 

туристичките места, како носители на туристичката понуда, а притоа да не се наруши 

способноста да се постигнат овие цели на повисоко ниво и во иднина.  

Со други зборови, концептот на одржлив туризам треба да биде основна насока 

во управувањето со туристичката дејност, која ќе овозможи реализација на економските, 

социјалните и естетските цели, и стовремено со заштита на културните вредности, 

социјалниот интегритет, главните еколошки процеси и биолошката разновидност. 

Одржливиот туризам не е дискретна или посебна форма на туризам. Наместо тоа, 

сите форми на туризам треба да се стремат да бидат поодржливи. Одржливиот туризам 
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не зборува само за контролирање и управување на негативните влијанија на ова 

индустрија. Туризмот е во посебна позиција да ги искористи локалните заедници 

(економски и социјално) и да ја подигне свеста и поддршката за заштита на животната 

средина. 

Во рамките на туристичкиот сектор, економскиот развој и заштитата на 

животната средина не треба да се гледаат како спротивставени сили, туку тие треба да 

се спроведуваат заедно како аспирација и како фактор за меѓусебно зајакнувње. 

Политиките и активностите во областа на туризмот мора да имаат за цел зајакнување на 

придобивките и намалување трошоците за туризмот. 

Иако денес сме сведоци дека туристите и туристичката индустрија стануваат се 

поосетливи на овие прашања, сепак владите на земјите во светот ја имаат клучна улога 

во креирањето на контекстот и стимулирањето на активностите со кое ќе се осигура дека 

туризмот ќе биде поодржлив во иднина10. 

 

1.4. Управување со водни ресурси 

 

Туристичката индустрија11 игра важна улога во процесот на развој и на 

развиените и на земјите во развој. За многу земји, туризмот е добро етаблиран како еден 

од најзначајните и најбрзо растечките економски сектори, создавајќи девизни приходи, 

можности за работа, огромни инфраструктурни инвестиции, како и извор на значителни 

даночни приходи за владите. 

Економскaта стабилност на туристичките капацитети, особено на Косово и во 

регионот, во голема мера зависи од одржувањето на квалитетот на примарниот ресурс: 

животната средина. Сепак, туризмот и угостителството имаат широк опсег на влијанија 

врз животната средина, во зависност од видот на туристичките објекти, спецификите на 

локацијата и системите кои се користат во таа насока. Овој сектор е многу голем 

потрошувач на природните ресурси: почва, вода и енергетски ресурси, како и храна и 

други стоки и производи. 

Според тоа, туризмот со својот потенцијал и влијанија вреди да се одржува и 

унапредува, во рамките на одржливиот развој. Соодветно на тоа, заеднички напори мора 

да се направат од сите вклучени страни за да ги насочат активностите кон постигнување 

поодржлив туристички развој преку максимизирање на позитивните влијанија на 

туризмот, притоа минимизирајќи ги неговите негативни влијанија врз животната 

средина и општеството. 

Се проценува дека планетата Земја12 содржи 1386 милиони км/3 вода во различна 

агрегатна состојба (цврста, течна и гасна). Најголемите резервоари за вода се океаните, 

чии базени, со длабочини во просек меѓу 1330 метри на Арктикот и 4188 метри на 

Пацификот, складираат 1.351 милиони км/3 вода, што е еквивалентно на 97,5% од 

целокупата количина на вода на Земјата.  

Океаните се главниот придонесувач и на водената пареа во атмосферата. Секоја 

година речиси 503.000 km/3 вода се ослободуваат со испарување од океаните, но 

најголемиот дел од оваа вода се враќа назад (458.000 км/3  годишно) повторно како извор 

 
10 UNEP, UNWTO, Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers, 2005, p.26-27 (internet 

edition: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284408214) 
11 United Nations (Economic and Social Commission for Western Asia), A Guide to Efficient Energy 

Management in the Tourism Sector, New York 2003, p.7 
12 Henriques E.B., Sarmento J., Lousada M.A. (2010). When Water meets Tourism: An Introduction. Water and 

Tourism. Resources Management, Planning and Sustainability. Centro de Estudos Geográficos, Universidade de 

Lisboa, Lisboa: 13-33, 2010 
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на солената вода на Земјата. Процентот на вода што се наоѓа во гасовита состојба во 

атмосферата е минимален, никогаш не достигнува 0,001% од целокупната количина на 

вода на планетата. 

И покрај овие факти за изобилството на вода, количината која е достапна за 

потрошувачка од страна на растенијата, животните и човечка популација е 

незначителна. Свежата вода, која е од суштинско значење за животот, е во количина од 

само 2,5% од целата количина на водата на Земјата, или приближно 35 милиони км/3.  

Сепак, од овој мал дел, речиси 70% не е достапен, затоа што тоа одговара на 

водата складирана во цврста состојба во големите поларни ледени капи и како глечери 

и вечен снег во високите планини и околу-поларни региони. Останатите 30% од 

количината на свежа вода, што одговара на 10,5 милиони км/3, се депонирани во 

подземни водоносни слоеви (акифери), кои се пополнуваат многу бавно, а до чија вода 

вообичаено луѓето пристапуваат со голема тешкотија.  

Управувањето со водните ресурси претставува клучен аспект во одржливоста на 

човечкото општество. Можноста едно општество да напредува и преживува низ текот 

на историјата, делумно, зависела од ефикасноста на контролата на водните ресурси и 

начинот на управување со нив13. 

Пристапот за управување со водните ресурси14 помага во насока на подобро 

управување и развивање на водните ресурси на одржлив и избалансиран начин, земајќи 

ги во предвид притоа социјалните, економските и еколошките интереси во едно место. 

Токму овој пристап ги препознава и многуте различни и конкурентни интересни групи, 

секторите кои ја користат и ј злоупотребуваат водата, како и потребите на животната 

средина. 

Управувањето со водните ресурси го нагласува вклучувањето во процесите на 

креирање национални политики и закони, воспоставување добро владеење и создавање 

ефективни институционални и регулаторни аранжмани како пат до поправедни и 

поодржливи одлуки. 

Како што растат притисоците врз водните ресурси, од витално значење е 

правилно да се управуваат водните ресурси, особено водата за пиење. Но, управувањето 

со водните ресурси денес станува сè покомплексно и спорно како процес. 

Од друга страна, односот помеѓу водата и туризмот15 може да се карактеризира 

со двојно разбирање на овој елемент: како скапоцен ресурс и како туристичка атракција. 

Сметајќи дека водата е вреден, оскуден ресурс, многу истражувачи и автори се 

фокусираат на идентификување на практични и деловни иницијативи преку кои може да 

се развие туризам базиран на вода без да се загрози квалитетот и достапноста на водните 

ресурси. Во оваа смисла, односот помеѓу водата и туризмот е фокусиран на 

одржливоста. 

Туризмот заснован на принципите на одржлив развој подразбира потреба од 

проучување, дизајнирање и имплементација на системи и методологии во повеќе 

сектори, стимулирајќи иновативни и стратегии за управување. Во таа насока, како 

 
13 Henriques E.B., Sarmento J., Lousada M.A. (2010). When Water meets Tourism: An Introduction. Water and 

Tourism. Resources Management, Planning and Sustainability. Centro de Estudos Geográficos, Universidade de 

Lisboa, Lisboa: 13-33, 2010 
14 Global Water Partnership (GWP) and the International Network of Basin Organizations (INBO). A Handbook 

for Integrated Water Resources Management in Basins. Elanders, Sweden, 2009, p.10 
15 D’Ascenzo F., Martucci O., Rocchi A. (2020). Sustainable Tourism: Best Practice in Water Management. 

Chinese Business Review, May. 2020, Vol. 19, No. 5, 157-170. doi: 10.17265/1537-1506/2020.05.002 
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сектори кое се најмногу засегнати и истовремено поврзани и  во меѓусебно влијание се 

сметаат16: 

 

- развојот на системи за одржливо управување со водните ресурсите, третман и 

повторна употреба на отпадните води, експлоатација на сивата вода и дождот, 

заштеда на вода, 

- развојот на системи за одржливо управување на отпадоците (посебно собирање, 

обновување на суровините и експлоатација на самиот отпад, на пример, со 

компостирање на органската фракција на комуналниот отпад),  

- заштедата на енергија и енергетска ефикасност,  

- транспортот, со имплементација на интегрирани транспортни системи и употреба 

на електрични возила и слично.  

 

Според Светската туристичка организација (UNWTO), водата е еден од 

најскапоцените ресурси на туризмот, бидејќи ги “напојува“ сите гранки на туристичката 

индустрија, од хотели до ресторани, од рекреативни активности до транспорт. Токму 

недоволното управување со водните ресурси може сериозно да влијае на јавната слика 

и углед на која било туристичка дестинација во светот. 

Важноста17 на управувањето со водата и водните ресурси се согледа уште на 

конференцијата во Мар дел Плата во Аргентина во 1977 година, каде се создаде 

акционен план за “Снабдување со вода во заедницата“ (Community Water Supply), во 

смисла на тоа дека сите народи имаат право на пристап до вода за пиење во количини и 

квалитет еднаков на нивните основни потреби.  

Важноста на водата беше дополнително зголемена и за време на Меѓународната 

декада за снабдување со вода за пиење и санитација од 1981 до 1990 година и во 1992 

година на Конференцијата на ОН за животна средина и развој во Рио де Жанеиро 

(Агенда 21, Поглавје 18), како и на Меѓународната конференција за вода и животна 

средина (ICWE) во Даблин. Во 1993 година беше прогласен Светскиот ден на водата, на 

22 март од страна на Генералното собрание на ОН.  

Во 2000 година, Милениумската развојна декларација го повика светот, до 2015 

година да го преполови процентот на луѓе без пристап до безбедна вода за пиење, како 

и процентот на луѓе кои немаат пристап до основни санитарни услови, а веќе во 2003 

година беше прогласена Меѓународна година на питка вода од страна на Генералното 

собрание на ОН, проследено со Декадата “Вода за живот“ од 2005 до 2015 година. 

Со цел да се координираат напорите на институциите на ОН и меѓународните 

организации кои работат на прашањата за вода и санитација, Главниот извршен одбор 

(CEB) на Обединетите нации во 2003 година формираше механизам за координација 

меѓу агенциите на ОН за сите поврзани прашања со питка вода и санитација. 

Во 2008 година беше прогласена Меѓународната година на санитарните услови и 

веќе на 28 јули 2010 година, човековото право на вода и санитација беше експлицитно 

признаено од Генералното собрание на Обединетите Нации преку Резолуцијата 64/292. 

Во септември 2015 година на Самитот на ОН беше усвоена Агендата за одржлив 

развој 2030, која ги вклучува Целите на одржливиот развој, меѓу нив и шестата цел (SDG 

6) за вода и санитација и во декември 2016 година Генералното собрание на Обединетите 

Нации едногласно ја усвои резолуцијата “Меѓународна декада за акција – Вода за 

 
16 D’Ascenzo F., Martucci O., Rocchi A. (2020). Sustainable Tourism: Best Practice in Water Management. 

Chinese Business Review, May. 2020, Vol. 19, No. 5, 157-170. doi: 10.17265/1537-1506/2020.05.002 
17 United Nations, Sustainable Development Goals (Water and Sanitation), Internet Edition 

(https://sustainabledevelopment.un.org/topics/waterandsanitation), 2022 
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одржлив развој 2018–2028, заради постигнувањето на SDG 6 и на другите цели поврзани 

со водата.  

Водата и водните ресурси се наоѓаат во сржта на одржливиот развој, го 

поткрепува намалувањето на сиромаштијата, економскиот раст и одржливоста на 

животната средина. Светот треба да го трансформира начинот на кој управува со своите 

водни ресурси и начинот на кој обезбедува вода и санитарни услуги за милијарди луѓе. 

 

1.5. Туризмот и управувањето со водните ресурси на Ѓакова 

 

Географската положба со сите нејзини карактеристики (релјефски, климатски, 

хидролошки, културни и слично), како и геополитичката положба на Косово, а од друга 

страна и богатото историско минато, влијаеле и ќе влијаат и понатаму врз создавањето 

на солидна туристичка положба на Косово.  

Анализирајќи ја ова состојба на Косово во рамките на Балканскиот регион и 

Европската Унија, се забележува дека овој простор има особено значење во многу 

димензии. Туристичката определба и перспектива мора да бидат насочени кон 

оценувањето и проценувањето на улогата што ја има Косово во регионот од аспект на 

туристичкото позиционирање. 

Косово од 17 февруари 2008 година е независна држава. Сметаме дека со својата 

територијална и географска поставеност, оваа дестинација зафаќа многу значаен дел на 

Балканскиот Полуостров, а тоа пак значи подобра положба и во однос на некои од 

европските дестинации. Како интегрален дел на Балканот и Европа, положбата на 

Косово е значјана ако се погледне од гео-туристички аспект, поради неколку причини: 

 

- Има добра поврзаност со регионот преку патната инфраструктура, 

- Косово може да биде една од најинтересните земји за посета и патување, затоа 

што од географски и туристички аспект оваа земја не е доволно истражена и 

посетена од странски туристи од Европа и од другите подалечни земји, 

- Косово е богата со природни убавини, а дел од ова богатство во поширок 

контекст е заедничко со соседните земји Македонија, Албанија, Црна Гора и 

Србија, па затоа тие ресурси треба да се сметаат како непроценлива вредност од 

билатерален и мултилатерален аспект за развојот на туризмот и економијата,  

- Косово е богата и со културни мотиви кои исто така се испреплетени со оние на 

соседните земји, а токму поради оваа причина Косово треба да претставува 

значаен дел од културниот туризам во целиот регион на Југоисточна Европа, 

- Косово се наоѓа многу блиску до Јадранското Море, па затоа како земја има  

одлична можност странските туристи да пристигнат на Косово, а тоа значи 

зголемен туристички промет. 

 

Ваквата поставеност на Косово влијае оваа земја да создаде и искористи 

поголеми можности за движење на стоки, услуги, луѓе и капитал преку патниот, 

железничкиоти воздушниот транспорт. Погледнато од овој аспект, туристичката 

положба на Косово треба да се гледакако перспектива со одлични можности и мотиви за 

развој на туризмот не само на оваа земја, туку и на соседните земји, како начин на 

регионално поврзување и интегрирање и поголемо учество на меѓународниот 

туристички пазар. 
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Важна туристичка дестинација на Косово претставува и Ѓакова, во рамки на 

туристичкиот регион на Проклетии. Општина Ѓакова18, со површина од 586,91 km2, се 

наоѓа во југозападната област на Дукаѓинската низина, во делот помеѓу градовите 

Призрен и Пеја. Во градот Ѓакова и околината се претпоставува дека има околу 100.000 

жители, со распределба од 43% во градот и 57% во 84 рурални населби. Главниот град 

Приштина е оддалечен само 92 километри, додека од Пеја и Призрен има околу 37 

километри оддалеченос. 

Ѓакова19 се наоѓа помеѓу географската широчина 42,22 и географската должина 

20,26 на левиот брег на реката Ереник, на просечна надморска височина од 365 метри. 

Просечната температура во јули е 21,5 C, додека во јануари -0.9 C. Летните месеци се 

суви, додека зимските се влажни. Просечните врнежи се 959,3 мм годишно. На оваа 

територија постојат 80 површински водни текови кои потекнуваат од север.  

Стариот дел20 од градот Ѓакова бил еден од најразвиените трговски центри за 

време на османлиското владеење на Балканот. Најголемото наследството од овој период 

е Големата чаршија која се протега низ целиот центар на стариот град, со многу зачувани 

и реставрирани дуќани и станбени згради. Чаршијата е изградена околу Хадум џамијата, 

изградена во 1594-1595 година. 

Урбанистичкиот комплекс на Големата чаршија содржи 525 значајни објекти, а 

таа се смета како најголема чаршија во Југоисточна Европа. Денес тоа претставува 

културно-историски, туристички, занаетчиски и трговски комплекс. Сите настани 

поврзани со градот Ѓакова се поврзани со развојот на Големата чаршија. 

Ѓакова е богата и со многу природни ресурси, но и со многу квалитетни хотели и 

ресторани. Во градот има многу активности кои го прават животот на 

граѓаните/туристите доста привлечен. Ридот познат како “Чабрати“ над градот е симбол 

на градот Ѓакова, сместен во западниот дел. Има атрактивен простор со одлични места 

за одмор и рекреација. 

Реката Ереник е река во западниот дел на Косово, која се влева во Ѓакова, а според 

должината има поголем проток од реката Лумбарди кај Пеќја и реката Лумбарди икај 

Дечан, а по големината на сливот и протокот на вода се разликува од сите други гранки 

на реката Бел Дрим. 

Радониќкото Езеро е вештачко езеро во општина Ѓакова, е создадено во 80-тите 

години на минатиот век, а го добило името на селото, кое поради неговото создавање 

било поплавено. Радоничкото Езеро снабдува со вода околу 230.000 жители на градовите 

Ѓакова и Раховец, како и околните села. Ова езеро се користи и за наводнување на 10.500 

хектари земјоделско земјиште. Со површина од 5,62 km2, езерото Радониќ е второто по 

големина вештачко езеро во Косово. Капацитетот на браната во ова езеро е 113 милиони 

м3, што во моментов овозможува разумно снабдување со вода во текот на целата година. 

Реката Бел Дрим има должина од 175 километри, која минува на насоката на 

регионалниот пат Ѓакова-Призрен. Оваа река извира во планината Жлеб на Пеја, кај 

селото Радавци, како една од позначајните туристички ресурси на овој регион. 

 

 
18 Komuna e Gjakovës, Udhëzues turistik “Vizito Gjakovën”, 2014, f.2 
19 Komuna e Gjakovës, Pozita dhe popullsia, Faqja zyrtare e komunës (https://kk.rks-gov.net/gjakove/qyteti-

2/harta-siperfaqja-pozita-2/) 
20 Bashkimi Evropian (BE), Përkrahja për promovimin e diversitetit kulturor: Komponenta e zhvillimit ekonomik 

lokal Gjakovë, Projekt i përbashkët i Bashkimit Evropian / Këshillit të Evropës, 2012, f.5  
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Табела 1, Број на туристи во регионот на Ѓакова за временскиот период 2010-

2020 година, во споредба со другите региони и вкупно за Косово21 

 
Година / 

Регион 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ѓакова 734 647 739 547 1003 1267 9385 9511 10181 4957 612 

Ѓилан 779 755 886 737 794 712 2616 2632 3178 2098 1242 

Митровица 827 4458 557 616 532 385 2763 4065 5990 7082 3444 

Пеја 3152 260 2588 1326 5761 12694 32295 26092 32924 27438 19149 

Призрен 2334 20832 2695 3799 3520 9779 29646 29150 34860 32618 10251 

Приштина 25428 1635 37897 42083 49041 53057 82118 82934 91527 95669 11459 

Феризај 1128 1762 3428 966 662 1344 5163 7849 7034 7497 1459 

Вкупно: 34382 30349 48790 50074 61313 79238 163987 162234 192761 177358 47616 
 

Извор: Агенција за статистика на Косово (АЅК), 2022 година 

 

Според статистичките податоци во табелата, бројот на туристи кои го посетуваат 

туристичкиот регион на Ѓакова, од 2010 до 2019 година има тренд на постојано 

зголемување, освен во 2020 година, кога се појави глобалната криза со Ковид-19, која 

влијаеење на драстично намалување на бројот на туристи, не само во овој регион. Од 

друга страна, регионот на Ѓакова е претпоследен во споредба со останатите туристички 

региони.  

 

Табела 2, Број на остварени ноќевања во регионот на Ѓакова за временскиот 

период 2010-2020 година, во споредба со другите региони и вкупно за Косово22 

 
Година / 

Регион 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ѓакова 1032 980 1512 1062 2389 3836 17396 16712 15253 8921 900 

Ѓилан 1203 1546 1594 1198 1222 1109 5256 4482 5468 3691 1646 

Митровица 1222 813 647 692 532 414 3059 4536 6692 7885 3500 

Пеја 4470 2692 5554 3733 9197 17224 60512 63334 64173 75095 39028 

Призрен 6846 4066 4369 5521 5694 13947 40383 44466 47859 42505 12694 

Приштина 59542 53763 71555 70517 82194 82561 132233 131097 152915 172080 17467 

Феризај 2079 1724 5737 1160 837 1578 8244 8766 11701 11405 1802 

Вкупно: 76394 65584 90968 83883 102065 120669 267083 273394 321308 321581 77038 

 
Извор: Агенција за статистика на Косово (АЅК), 2022 година 

 

Состојбата е слична и со бројот на остварени ноќевања во туристичкиот регион 

на Ѓакова, па согласно податоците, и во овој дел од туристичката статистика, овој регион 

е претпоследен по однос на остварените ноќевања. 

Како и во многу земји во светот, така и во Косово, здравјето на граѓаните и 

исполнувањето на нивните потреби се повеќе се загрозува поради недостатокот на 

квалитетна и чиста вода. Заштитата, зачувувањето и следењето на квалитетот на водните 

ресурси е еден од најголемите еколошки предизвици со кои се соочува општеството.  

Индустрискиот развој, урбанизацијата, трудо-интензивното земјоделство се само 

дел од факторите кои влијаат на загадувањето на водите. И покрај континуираната 

 
21 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Numri i vizitorëve dhe netëqëndrimet (vendor dhe të jashtëm) sipas 

regjioneve për 2008-2020, Prishtinë 2022, p.1 
22

 Исто, стр.1 
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посветеност, неконтролираното користење на водните ресурси и оштетувањето на 

речните корита, како еден од главните облици на деградација на водни ресурси. 

Косово е една од земјите со најмало количество вода (водни ресурси) во 

Југоисточна Европа поради специфичните природни карактеристики, историјата на 

недостаток на инвестиции во водна инфраструктура, неефикасното управување и 

користење на водата и високите нивоа на загадување. Нивоата на стрес се очекува да се 

зголемат во иднина како резултат на климатската криза и зголемената побарувачка за 

вода од земјоделството, индустриските активности, рударството и урбаните центри. 

Управувањето со водните ресурси во Косово станува уште покомплицирано кога ќе се 

земе предвид прекуграничниот карактер на неговите четири речни сливови23. 

Во однос на управувањето со водните ресурси, особено на туристичкиот регион 

на Ѓакова, треба да се спомене дека овој процес се извршува од страна и на централната 

власт, преку министерства и од локалната власт, преку јавни претпријатија за таа намена.  

Меѓутоа, во однос на целта на нашето истражување, ќе се задржиме на улогата 

на регионалното јавно претпријатие “KRU Gjakova”, основано од Владата на Република 

Косово, во управувањето со водните ресурси во тој дел од Косово. Впрочем, една од 

целите на истражувањето е да се прикаже и поврзаноста помеѓу управувањето со 

водните ресурси и остварувањето на целите на одржливиот развој во една туристичка 

дестинација во рамките на Косово.  

Во месец август 1985 година, хидроситемот познат како “Радониќи“ започнува 

со работа во делот на Ѓакова, потоа Раховец и еден дел од селата на територија на 

Призрен. Со одлука на Владата на Косово (Министерство за трговија и индустрија), 

бр.70433554 од 14.11.2006 година, се основа гореспоменатото јавно претпријатие, во 

согласност со Законот за јавни претпријатија бр.03/Л-087, со што се дава надлежност 

управување со водните ресурси на тоа подрачје, односно за производство и 

дистрибуција на вода за пиење за три општини и неколку села, управување со отпадни 

води, а веќе од 2022 година и со третирање на отпадните води.  

Ова претпријатие е во можност да обезбеди вода за 230 илјади жители, со 

капацитет од 1000 литри/секунда, односно над 86 илјади метри кубни чиста вода на ден. 

Во рамките на своите надлежности, ова претпријатие управува со Радониќкото Езеро 

(вештачко езеро), со 9 км долг канал за наводнување, има акредитирана лабораторија за 

контрола на квалитетот на водата, станица за филтрирање и слично.  

Денес, претпријатието се смета како една од најголемите и најуспешни во 

управувањето со водни ресурси во Косово, кое докажано нуди најквалитетни услуги за 

потрошувчите. Впрочем, како најзначајни цели се сметаат снабдувањето со квалитетна 

и чиста вода за пиење, мелиоријација на земјоделските површини и заштита на 

животната средина.  

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

2.1. Собирање податоци и примерок 

 

Методологијата на овој труд се базира на проучување на литературата и 

емпириското истражување. Проучувањето на литературата се однесува на користење на 

секундарните податоци како што се: книги, научни списанија, официјални публикации, 

веб-страници и слично.  

 
23 Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Integrated Water Resources Management in Kosovo 

(IWRM-K), Prishtina, 2019, p.6 
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Емпирискиот дел од ова истражување има за цел да го надополни теоретскиот 

дел на истражувањето, но и да ја идентификува реалната ситуација со примената на 

целите на одржливиот развој и нивното влијание врз управувањето со водните ресурси, 

со посебен осврт на туристичкиот регион на Ѓакова, Република Косово. 

На овој начин, во нашето истражување употребени се неколку техники и алатки 

кои произлегуваат од координирањето на прегледот на литературата, креирањето и 

доставувањето на прашалници и анализа, односно интерпретација на добиените 

резултати од теренското истражување. 

Во нашето истражување ја искористивме анкетата како техника, со помош на 

анкетни прашалници, затоа што овозможува брзо и квантитативно прибирање 

релевантни податоци. Нашата цел беше да се соберат голем број податоци од 

анкетираните субјекти, но и да се стекне увид во ставовите и мислењата на засегнатите 

страни, односно субјекти.  

За реализација на истражувањето во овој труд и поради добивање на поточни 

резултати се искористи лично интервју со помош на однапред изготвен прашалник, 

составени од повеќе прашања, (структурирани прашања кои се затворени и за тие 

прашања испитаниците треба да дадат одговор со одбирање однапред дадени одговори), 

неколку прашања се од типот на листи (се одбира кој било одговор), други прашања се 

категоризирани (се селектира само еден одговор, да или не), и прашања со рангирање. 

За реализација на ова истражување и поради добивање на точни резултати се 

користи прашалник, составен од 24 прашања, за менаџерите на угостителските субјекти 

(каде спаѓаат хотелите и слични објекти за сместување и рестораните), за туристите и за 

институциите. 

Примерокот на ова истражување е во согласност со предметот што се истражува, 

а во зависност од располагањето со податоци. Популацијата која е предмет во ова 

истражување се 71 угостителски субјект, 56 посетители (домашни и странски 

туристи/гости) кои престојувале во угостителските објекти и 2 институции (двете 

општини: Ѓакова и Раховец), вкупно 129 субјекти.  

Анкетниот прашалник е спроведен во временскиот период од 15.05. до 30.06.2022 

година, затоа што било потребно подолго време за запишување на одговорите на 

испитаниците, но и поради големиот број на испитаници.   

 

2.2. Поставување хипотези 

 

Во истражувањето на трудот тргнуваме од поставувањето на следните хипотези:   

 

- Н0: Управувањето со водните ресурси претставува еден од позначајните цели за 

одржлив развој на регионот во Ѓакова како туристичка дестинација. 

 

- Н1: Управувањето со водните ресурси значи сигурна и безбедна вода за пиење. 

 

- Н2: Одлуките за управувањето со водните ресурси се во корелација со односот 

помеѓу јавните институции и приватниот сектор. 

 

- Н3: Јавниот и приватниот сектор работат во насока на подобрување на условите 

за престој на туристите во регионот. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Дескриптивната (описна) анализа на статистичките податоци помага да се 

опишат и разберат карактеристиките на одредена група на податоци со давање на кратко 

резиме, односно објаснување за примерокот (популацијата) на истражувањето, како и 

мерењето, односно мерките кои произлегуваат од анализирањето на тие податоци.  

За  целите на ова истражување, при дескриптивната анализа на податоците, ќе ја 

користиме проценката на централната тенденција (аритметичката средина, медијаната и 

модалната вредност) и мерките на варијабилноста (стандардната девијација, варијансата 

и опсегот). За ова цел ја користиме програмата SPSS 28.0.1.1. (15) од компанијата IBM.  

 

3.1. Социо-демографски карактеристики на испитаниците 

 

Во табела 3 се прикажани различните социо-демографски карактеристики на 

испитаниците кои се вклучија во теренското истражување.  

 

Табела 3, Социо-демографски карактеристики на испитаниците 

 
Социо-демографија 

 

Фреквенција - f Процент - %    

Вкупно учесници: 129 129 100,00 

Пол:  

- Машки 

- Женски 

 

93 

36 

 

71,90 

28,10 

Возраст (години): 

- 18-29 

- 30-39 

- 40-49 

- 50-59 

- 60 и повеќе 

 

38 

50 

14 

17 

10 

 

29,70 

38,30 

10,90 

13,30 

  7,80 

Ниво на образование: 

- Основно 

- Средно 

- Додипломско  

- Последипломско 

 

10 

51 

63 

5 

 

  7,80 

39,90 

49,20 

  3,10 

Занимање:  

- Ученик/студент  

- Вработен 

- Пензиониран 

- Друго   

 

21 

73 

12 

23 

 

19,40 

57,00 

  8,60 

18,00 

 

Извор: сопствени пресметки на авторот 

 

Според податоците во табелата може да се забележи дека најголемиот дел од 

испитаните се припадници на машкиот пол (околу 72%), најзастапени се испитаниците 

кои припаѓаат на возрасната група меѓу 18 до 39 години (68% заедно), речиси половина 

од испитаниците (49.2%) имаат завршено високо образование, а речиси 40% имаат 

завршено средно образование, додека 57% од вкупниот број на анкетирани лица се 

вработени во одредено работно место.  
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3.2. Тестирање на поставените хипотези 

 

Поради потребите на нашето истражување, направено е тестирање на хипотезите 

врз основа на прашањата поставени во прашалникот.  

За тестирање на првата посебна хипотеза H1: “Управувањето со водните ресурси 

значи сигурна и безбедна вода за пиење“ е направена анализа на 14-тото и 15-тото 

прашање од анкетниот прашалник кои се однесува на работата на јавните иституции за 

обезбедување на вода за пиење.  

Во следните две табели дадена е крос-табулациска анализа на ставовите на  

субјектите во однос на нивниот став “Дали институциите кои се надлежни во 

управувањето со водните ресурси обезбедуваат вода за пиење“: 

 

Табела бр.4, Вкрстена анализа на субјетите и прашањето бр.14 

 

 

Дали институциите кои се надлежни во 

управувањето со водните ресурси 

обезбедуваат вода за пиење 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

64 7 71 

Посетители 42 14 56 

Институции 2 0 2 

Вкупно 108 21 128 

 

Табела бр.5, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска важност 

(2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат .540a 2 .887 

Стапка на веројатност .549 2 .799 

Линеарна-линеарна асоцијација .005 1 .941 

Број на валидни случаи 129   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .21. 

 

Од претходните две табела може да се донесат следните заклучоци: 

 

- Најголемиот број од испитаните субјекти (угоститители), над 90% од 

испитаниците, се на став надлежните институции ја вршат својата работа во 

областа на управувањето со водните ресурси, 

- Нема некоја посебна разлика во ставовите на посетителите, а ист е ставот и на 

двете институции вклучени во ова истражување. Тоа може да се види од 

вредноста на хи-квадрат тестот кој ја потврдува нултата хипотеза.  

 

Во следните две табели се дадени резултатите од вкрстување на прашањето дали 

се задоволни субјекитите, односно нивниот став за прашањето “Дали сте задоволни од 

институциите кои се надлежни во управувањето со водните ресурси заради обезбедуваат 

вода за пиење“, кое прашање е број 15. 
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Табела бр.6, Вкрстена анализа на субјетите и прашањето бр.15 

 

 

Дали сте задоволни од институциите кои се 

надлежни во управувањето со водните 

ресурси заради обезбедуваат вода за пиење 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

34 37 71 

Посетители 46 10 56 

Институции 2 0 2 

Вкупно 82 47 129 

 

Табела бр.7, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска важност 

(2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат 10.809a 2 .004 

Стапка на веројатност 11.636 2 .003 

Линеарна-линеарна асоцијација 10.457 1 .001 

Број на валидни случаи 129   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .99. 

 

Резултатите на ова прашање даваат различен одговор во однос на претходното. 

Од резултатите може да се заклучи следното: 

 

- Повеќе од половина од испитаните посетители и двете институции се задоволни 

од работењето на јавните институции во насока на управувањето со водата, кое 

влијае врз нивното секојдневно работење, 

- Постојат значителни разлики во ставовите по ова прашање кај угостителските 

субјекти (хотелиери, ресторанџии и слично). На тоа укажува вредноста на хи-

квадрат тестот.   

 

Врз основа на анализата на претходните две прашања може да заклучиме дека 

угостителските субјекти имаат став дека надлежните институции ја вршат својата работа 

релативно добро, а таков став имаат и другите испитаници вклучени во истражувањето. 

Сепак, ова укажува дека треба да се зголеми квалитетот на услугите, а надежните 

институции да работат во насока да се излезе во пресрет на барањата на субјектите во 

туризмот. Според тоа, првата посебна хипотеза H1: Управувањето со водните ресурси 

значи сигурна и безбедна вода за пиење СЕ ПРИФАЌА.  

За втората посебна хипотеза “Одлуките за управувањето со водните ресурси се 

во корелација со односот помеѓу јавните институции и приватниот сектор“ направена е 

вкрстена анализа на субјектите со прашањата 17 и 18.   

Првото вкрстување е направено за прашањето бр.17, а кое се однесува на тоа: 

“Дали Вие како субјекти од областа на туризмот и угостителството сте соработувале со 

други субјекти во донесувањето на мерките и/или одлуките од областа на управувањето 

со водните ресурси, со посебен осврт на туризмот и угостителството?“ 

Резултатите се дадени во следните две табели: 
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Табела бр.8, Вкрстена анализа на субјектите и прашањето бр. 17 

 

 

Дали Вие како субјекти од областа на 

туризмот и угостителството сте 

соработувале со други субјекти во 

донесувањето на мерките и/или одлуките од 

областа на управувањето со водните 

ресурси, со посебен осврт на туризмот и 

угостителството 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

61 10 71 

Посетители / / / 

Институции 2 0 2 

Вкупно 63 10 73 

 

Табела бр.9, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска важност 

(2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат 9.121a 2 .010 

Стапка на веројатност 9.868 2 .007 

Линеарна-линеарна асоцијација 5.346 1 .021 

Број на валидни случаи 73   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .67. 

 

 

Врз основа на резултатите дадени во табелата за хи-квадрат тестот, може да се 

заклучи дека нема разлика во распределбата на одговорите. Веројатноста за отфрлање 

на нултата хипотеза е помала од 0,05. Угостителските субјекти и јавните институции 

речиси рамномерно ги распределиле одговорите, а тоа значи дека овие субјекти имале 

многу поголеми шанси да соработуваат посредно во донесување на мерки и/или одлуки 

од областа на управувањето со водните ресурси, особено во сферата на туризмот и 

угостителството. 

Второро вкрстување е прашањето бр. 18: “Дали Вие како субјекти од областа на 

туризмот и угостителството сте учествувале во изготвување на некоја од мерките и/или 

одлуките од областа на управувањето со водните ресурси“. Резулатите се дадени во 

следните две табели: 

 

Табела бр.10, Вкрстена анализа на субјетите и прашањето бр.18 

 

 

Дали Вие како субјекти од областа на 

туризмот и угостителството сте учествувале 

во изготвување на некоја од мерките и/или 

одлуките од областа на управувањето со 

водните ресурси 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

11 60 71 

Посетители / / / 

Институции 2 0 2 

Вкупно 13 60 73 
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Табела бр.11, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска 

важност (2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат 1.857a 2 .395 

Стапка на веројатност 2.147 2 .342 

Линеарна-линеарна асоцијација 1.805 1 .179 

Број на валидни случаи 73   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .27. 

 

 

Од вредностите дадени во последната табела може да се заклучи дека е висока 

веројатноста да се исфрли нултата хипотеза за различни ставови на групите (субјектите) 

на испитаници. Најголемиот број од испитаниците (84.5%) се изјасниле дека не 

учествувале во изготвување на некоја мерка и/или одлука од областа на управувањето 

со водните ресурси.   

Од анализата што ја направивме за претходните две прашања вркстени со типот 

на субјекти кои се испитани, може да се заклучи дека угостителските субјекти немаат 

директно учество во креирање на политиките од областа на управувањето со водните 

ресурси. Според тоа, втората посебна хипотеза H2: Одлуките за управувањето со водните 

ресурси се во корелација со односот помеѓу јавните институции и приватниот сектор НЕ 

СЕ ПРИФАЌА. 

За тестирање на третата посебна хипотеза H3: “Јавниот и приватниот сектор 

работат во насока на подобрување на условите за престој на туристите во регионот“ 

направена е вкрстена анализа на прашањата 21 и 22 со субјектите кои учествуваат во 

оваа анализа.  

Резултатите од анализата на 21-то прашање се дадени во следните две табели: 

 

Табела бр.12, Вкрстена анализа на субјетите и прашањето бр.21 

 

 

Дали сметате дека постојат добри услови за 

престој на туристите во регионот 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

61 10 71 

Посетители 52 4 56 

Институции 2 0 2 

Вкупно 115 14 129 

 

Табела бр.13, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска важност 

(2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат 12.666a 2 .006 

Стапка на веројатност 12.528 2 .007 

Линеарна-линеарна асоцијација 7.553 1 .006 

Број на валидни случаи 129   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .99. 
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Од резултатие дадени во претходните две табели може да се заклучи дека не 

постои разлика во ставовите на различните субјекти. Поголемиот дел од угостителите 

сметаат дека постојат добри услови за престој на туристите и гостите, иста е состојбата 

и со двете институции вклучени во истражувањето, а речиси 93% од посетителите тоа 

го потврдуваат исто така.   

Истата анализа е направена и за прашањето број 22: “Дали сте задоволни со 

условите за престој, особено во делот на управувањето со водните ресурси во регионот“. 

Резултатите се дадени во следните две табели.  

 

Табела  бр.14, Вкрстена анализа на субјетите и прашањето бр.22 

 

 

Дали сте задоволни со условите за престој, 

особено во делот на управувањето со 

водните ресурси во регионот 

Вкупно Да Не 

Тип на субјект Угостителски 

субјект 

54 17 71 

Посетители 51 5 56 

Институции 2 0 2 

Вкупно 107 22 129 

 

Табела бр,15, Хи квадрат вредност за вкрстената анализа од претходната табела 

 

 Вредност  Разлика  

Асимптотска важност 

(2-страна) 

Пирсон Хи-квадрат 10.809a 2 .006 

Стапка на веројатност 10.636 2 .006 

Линеарна-линеарна асоцијација 10.457 1 .007 

Број на валидни случаи 129   

a. 2 ќелии (33.3%) бројат помалку од 5. Минимумот што се очекува да брои е .99. 

 

Резултатите од анализата на 22-то прашање се слични како оние од 21-то 

прашање, па според тоа, и заклучоците се речиси исти. Имено, најголемиот дел од 

угостителските субјекти се задоволни од условите за престој на туристите и гостите, а 

кои се создаваат или управуваат од јавниот и приватниот сектор. Истото го мислат и 

знкатираните посетители. Тоа е потврдено и со вредноста на Хи-квадрат тестот кој 

укажува на прифаќање на нултата хипотеза за разлики во ставовите на различните групи 

испитаници. Врз основа на оваа анализа може да се донесе заклучок дека третата посебна 

хипотеза СЕ ПРИФАЌА.  

 

4. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Концептот на одржливиот развој треба да биде темел на секоја земја (туристичка 

дестинација) врз основа на кој треба да се креира генералната политика следејќи ги 

светските трендови по ова прашање. Во суштина, одржливиот развој е процес на 

промени во којшто користењето на ресурсите, насочувањето на инвестициите, 

ориентацијата на техничкиот развој и институционалните промени се во хармонија и ги 

зголемуваат како сегашните, така и идните потенцијали, со цел да се задоволат 

човечките потреби и аспирации. 
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Според ова, одржливиот развој вклучува три взаемно зависни и испреплетени 

димензии: 1. Економска димензија (економски ресурси, развој и раст), 2. Димензија на 

животната средина (природни ресурси, заштита и одржливо користење на природата, 

како и превенција и борба против загадувањето) и 3. Социјална димензија (социјални 

ресурси, солидарност и  борба против сиромаштијата). 

 Одржливиот развој не може да се оствари индивидуално само со напорите и 

залагањата на една земја, туку тоа треба да биде процес кој ќе ги опфати сите земји и 

региони во Светот. Само на тој начин, со глобални залагања, можна е реализација на 

концептот за одржлив развој. 

Кога станува збор за одржлив туризам, не мора да се подразбере нова форма или 

вид на туризам, но секоја форма на туризмот која се стреми долгорочно да опстои и 

постои во одредена област, мора да биде одржлива. Тоа практично значи дека секоја 

форма на туризам има своја одржлива и неодржлива компонента. Конечниот резултат 

во поглед на обезбедување на долгорочен развој зависи од тоа дали доминацијата ќе 

биде на страната на одржливата или на неодржлива компонента. 

Денес, одржливиот развој во туризмот, како нова идеја во туристичкиот сектор, е 

принцип според кој, со одредени норми се регулира активноста на туризмот во 

природните и другите области. Развојот на туризмот во голема мера зависи од 

природната средина и нејзините карактеристики, како и од локалното население и 

неговата култура.  

Сите природни и антропогени ресурси, кои прават атрактивни елементи на 

туристичката понуда, се експлоатираат, а со тоа се поставува барање за регулирање на 

туризмот на ист начин како и кај сите останати индустриски гранки кои имаат негативно 

влијание врз животната средина. Со тоа би се постигнало одржлив туризам, а тоа 

подразбира развој на нови форми на алтернативен туризам, но и решавање на основниот 

проблем - како да постане одржлив масовниот туризам. 

Постигнувањето на целите на одржливиот развој до 2030 година не е лесна 

задача. Сепак, споре нашето истражување, преземени се одредени важни чекори, а еден 

од таквите чекори е вклучувањето на јавните инситуции (министрства и локална власт), 

како и приватниот сектор во процесот на управувањето со водните ресурси.  

Овие цели ќе бидат постигнати на подобар и поквалитетен начин ако 

националните, регионалните и процесите на локално планирање се структурирани и 

координирани, со специфични стратегии, политики и процеси. Оваа потреба за одржлив 

развој може да ги прави сите засегнти страни суштински елемент за ефикасна 

имплементација на Агендата 2030.  

Секоја од заинтересираните страни играат важна улога во постигнувањето на 

одредена цел, во нашиот случај тоа е шестата цел (SDG-6), која треба да обезбеди 

достапност и одржливо управување со водните ресурси и со санитацијата достапна за 

сите. 
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