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Апстракт 
 
 Kвалитетот во услови на изразена конкуренција и се  поголемиот раст на 
потрошувачката, денес стана еден од клучните фактори за опстанок на пазарот. Квалитетот 
на услугите во туризмот се гледа од аспект на потрошувачот односно неговите очекувања. 
Обезбедувањето на континуиран и потполн квалитет на услугите  станува предуслов  за 
постигнување на сатисфакција на потрошувачот односно корисникот на услугата, па во тој 
смисол се напорите и ангажманите на менаџерите да го обезбедат посакуваниот квалитет  
за потрошувачите и нивната сатисфакција како основни предуслови за постигнување на 
конкурентска предност. Во туристичко развиените земји се применува системот потполно 
управување со квалитетот (TQM – Total Quality Management). Овој систем претставува 
филозофија кој опфаќа цела организација и подразбира целосни активности кои  се 
потребни за превземање и обезбедување на квалитет. 
 Обезбедување  и унапредување на квалитетот на туристичките услуги се обврска 
како на менаџментот и сите вработени во организацијата така и на добавувачите и сите 
партнери кои на директен и индиректен начин се вклучени во синџирот вредности кои се 
остваруваат во туризмот. Тоа се постигнува со примената на стандардите на работните 
постапки, интерни и екстерни, кои гарантираат дека услугите ќе се даваат на очекуваниот 
начин. Имајќи ја во вид комплексноста и разноврсноста на производите и услугите кои го 
сочинуваат туристичкиот производ, може да се каже дека хотелските услуги  претставуваат 
централниот дел на туристичките услуги и од нив во најголема мера зависи содржината и 
квалитетот на вкупната туристичка понуда.  
 Во таа смисла, во трудот ќе се анализира односот на квалитетот на хотелските услуги 
и задоволството на гостите како нивни корисници, што претставува еден од најзначајните 
методи на мерење на сатисфакцијата на потрошувачите. Задоволниот турист претставува 
долгорочен извор на приходи за туристичките субјекти, како позитивен пропаганден 
медиум кој ќе влијае врз создавање на нови потенцијални туристи. Со цел да се остваруваат 
успешни долгорочни односи, ќе се анализира концептот на менаџирање со односот со 
потрошувачите (CRM – Customer Relationship Management). 
   
- Клучни зборови Квалитет, Туристичка понуда, Квалитет на хотелски услуги, Управување 
со квалитетот во хотелиерството, Стандарди на квалитет на хотелски услуги, Менаџирање 
со односите со потрошувачите, Конкурентска предност. 
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Abstract  

Nowadays the quality   in terms of expressed competition and increasing consumption 
growth has become one of the key factors for market survival. Service quality in tourism is seen 
in terms of the consumer or his expectations. Provision of continuous and complete quality of 
service becomes a prerequisite for achieving the satisfaction of the consumer or user of the service, 
so in that context are the efforts and commitments of managers to ensure the desired quality for 
customers and their satisfaction as fundamental preconditions for achieving 
competitive advantage. 

Tourist developed countries apply the system of totally Quality Management (TQM - Total 
Quality Management). -This System is a philosophy that includes the whole organization along 
with complete activities needed for achieving the quality assurance. 
Ensuring and improving the quality of tourist services are an obligation of the management and all 
employees in the organization as well as of the suppliers and all partners directly and indirectly 
involved in the value chain of tourism industry. This is accomplished by applying the standards of 
working procedures, internal and external, which ensure that services shall be provided on the 
expected manner. Taking into consideration the complexity and diversity of products and services 
which  comprise the tourism product it can be said that hotel services represents the central part of 
tourism services from which  mainly depends the content and quality of the overall tourist offer. 

In this respect, this paper shall analyze the quality relationship of hotel services and 
satisfaction of guests as their customers, which is one of the most important methods of measuring 
the consumer satisfaction. 
 
 
For the tourist entities a satisfied tourist is a long-term source of revenue acting as a positive 
advertising medium that will influence for creation of new potential tourists. The concept of 
managing relationship with customers (CRM - Customer Relationship Management) shall be 
analyzed in order to achieve a successful long term relationships. 
 
 
- Keywords: Quality, Tourist offer, Quality of hotel services, Management of  hospitality quality , 
Standard of quality of hotel services, Managing  of relations with customers, Competitive 
advantage. 
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ВОВЕД 
 Поимот квалитет, што означува “нешто добро“, очигледно е најголемиот предизвик 
што творечки ја окупира плејадата од светски научници да укажат на неговата моќ и да 
понудат јазик за целосно разбирање на деловниот свет, на патот на нивната мисија до целта. 
 Современиот турист го перцепира и го избира посакуваното ниво на квалитет и 
подготвен е да плати цена за вредност. Квалитетот е усогласеност со барањата и може да се 
мери и е прифатена универзална економска категорија како заеднички именител за 
оценување на вредноста на прозводите и услугите базирана на степенот на задоволување на 
барањата на купувачите. Пазарната позиција што ги реализира целите на организацијата се 
остварува со постојан квалитет.  Управувањето со квалитетот  е систем што овозможува 
одржување на квалитетот и негово постојано подобрување. 
 Во современи услови на стопанисување во угостителството, во ситуација кога 
конкуренцијата е немилосрдна, а барањата на пазарот секојдневно се погфолеми доаѓа до 
израз потребата од квалитетни техники на управување. Во такви услови квалитетот  станува 
фактор на опстанок на пазарот, конкурентност и профитабилност. Ако се сака 
континуирано подобрување на потполниот квалитет, тогаш тоа бара управување со се што 
значајно влијае на работењето, односно управувањето со потполниот квалитет. Основната 
идеја на овој систем е во тоа квалитетот да не се произведува, туку со квалитетот се 
управува. 
 Управувањето со квалитетот во хотелиерството е комплексно затоа што треба да 
обезбеди не само високо ниво на квалитет  не сместување и исхрана, туку и на услугите. 
Тоа за угостителските субјекти е сложено но иствремено е и предизвик, како и со каква 
организација на работа да ги постигне очекуваните резултати како што се: профит, 
задоволни вработени и што е најважно задоволен гостин, корисник на угостителските 
услуги. Системот на управување со потполниот квалитет подразбира проектирање на 
квалитетот на сите нивоа од процесот на работа, изразено во стратешките планови на 
организацијата. 
 Предвидување, проширување и остварување на квалитетот на очекувањата и 
желбите на купувалите го илустрира слоганот “Однапред ги задоволуваме вашите желби“. 
Потребите, очекувањата  и желбите на купувачите треба да се предвидат – квалитетот се 
темели на превентива а помалку на контрола. 
 Помеѓу планирањето и контролата најважно е остварување на квалитетот. Токму во 
таа фаза се огледа смислата на управувањето  со потполниот квалитет. Се настојува да се 
оневозможи настанување грешка, наместо да се поправа настанатата грешка. Тоа значи 
остварување на квалитет од прв пат. Квалитетот се базира на стандарди за потребниот 



“Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за                
остварување на поголема конкурентност“. 

 

 pg. 6 

6 
квалитет што ќе ги задоволи потребите и очекувањата на корисниците. Кога се зборува за 
квалитет од аспект на нормите ISO се зборува за квалитет на: производи, услуги, деловен 
процес и деловен систем.  
 Во рамките на хотелските услуги туристите конзумираат услуги за сместување, 
ресторански услуги и вонпансионски услуги. 
 
 

- Теоретска содржина 
 

 Содржината на трудот опфаќа четири дела преку кои ќе се  дадат одговори и ќе се 
остварат поставените цели. Во првите три дела од трудот се врши теоретска анализа на 
концептот квалитет во доменот на туристичката понуда  и на квалитетот на услугите во 
хотелиерството како можност за остварување на конкурентска предност додека последниот 
дел претставува апликативно истражување на квалитетот на  хотелските услуги во рамките 
на туристичката понуда на Охридскиот туристички регион. 
            Поконкретно, во првиот дел ќе стане збор за карактерот на хотелските услуги, при 
што откако ќе се дефинира поимот туристичка понуда, ќе се обработат карактеристиките на 
туристичката понуда и хотелските услуги како дел од таа понуда. Во истиот тој дел ќе се 
укаже на специфичностите на пансионската и вонпансионската понуда на хотелот со 
посебен акцент на вонпансионската понуда и факторите кои ја условуваат. 
            Во вториот дел насловен како “Теоретски аспекти на квалитетот на хотелските 
услуги” кандидатот ќе ја истражува потребата од квалитет во хотелиерството, како и тоа 
како истиот може да стане основа за развој на т.н. distinctive capabilities. Ќе се увидат 
пазарните маханизми на квалитетот на хотелски услуги и детерминантите на квалитетот. 
На крај во овој дел ќе биде опфатен системот за управување со квалитет и стандардите за 
управување со квалитетот и ќе се укаже на влијанието што органите на локалната и 
државната управа го имаат врз квалитетот на хотелските услуги. 
            Во третиот дел ќе стане збор за критериумите и индикаторите на квалитет на 
хотелскиот производ, при што како позначајни критериуми кандидатот ги истакнува 
ергономичноста, сигурноста и менаџерската одговорност за обезбедување на квалитет на 
хотелскиот производ. 
            Во последниот, четврти дел, кандидатот ќе изврши компаративна анализа на 
постојниот квалитет на хотелските услуги на подрачјето на Охрид и Струга. Ќе се согледаат 
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и конкурентските предности на туристичкиот производ на градот Охрид и можностите за 
унапредување на хотелските услуги. 
 Интердисциплинарниот пристап на обработка на оваа тема, неминовно не насочи во 
почетокот на трудот да ја објасниме теоретската дефиниција и спецификата на туризмот и 
туристичкиот производ. Имено спецификата на хотелските производи наметна потреба во 
трудот да се опфати и примената на квалитетот на хотелските услуги. 
 Во магистерскиот труд се наведени специфичностите со кои се среќаваат хотелите 
во поглед на услугите кои ги  нудат а се однесуваат на храна, пијалоци и анимации или 
забава. Врз основа на спроведена анкета на  избрана група посетителите во регионот и 
анализата на добиените резултати  ќе се изврши анализира на успешноста на работењето на 
хотелите, туристичките работници и сите други учесници кои директно или индиректно се 
вклучени во туризмот. Добиените резултати ќе бидат искористени во анализа на квалитетот 
на хотелските услуги во туристичката понуда на Охрид и во истражување на можноста 
хотелската понуда да овозможи зголемување на  конкурентноста на ова туристичко место 
во регионот. 
 

- Формулирање на проблемот и цели на истражувањето 
 

 Основната цел на  истражување во овој труд  е да се согледа квалитетот на 
хотелските услуги и истиот да се искористи како подрачје за остварување на конкурентска 
предност. Тоа подразбира да се конципираат  видовите на производи и услуги кои ќе бидат 
интересни и привлечни за туристите и треба да се прифатат во содржината на понудата, да 
се контролира нивниот квалитет и начинот на нивното пласирање на туристичкиот пазар. 
Добиените сознанија треба да придонесат не само за збогатување на хотелската понуда туку 
и за подобрување на квалитетот на услугите како би се овозможило да се подобри 
пласманот на туристичкиот производ на Охрид на туристичкиот пазар, особено за пораст 
на странските посетители и продолжување на туристичката сезона во во текот на целата 
година.  
  
 За да се постигне поставената цел, предмет на истражувањето ќе бидат пансионските 
и вонпансионските услуги на хотелските претпријатија на Охридската ривиера и истите ќе 
бидат компаративно истражувани во однос на хотелските услуги на Струга.   
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  Од прегледот на некои досегашни истражувања може да се констатира дека 
пласманот на хотелските услуги е сеуште недоволно проучена проблематика. Заради тоа 
сметаме дека ќе се даде еден скромен прилог во расветлувањето на споменатите прашања. 
 
 
 

-  Прашања за истражувањето и хипотези 
Три клучни прашања на истражување се доминантни во оваа тема: 
 
1.Кои  се главни карактеристики  на хотелските услуги во рамките на комплексната 
туристичка понуда на една  туристичка  дестинација?  
2. Како се истражува квалитетот на хотелските услуги?  
3.Какви насоки на активности  можат  да се создадат за сталните и потенцијалните 
туристи  на Охридската ривиера  со кои ќе се подобри квалитетот на хотелските услуги за 
да се зголеми конкурентноста на туристичката понуда на Охрид?  
 

Во трудот се поставуваат следниве општи хипотези: 
 Квалитетот на хотелските услуги е важно подрачје на конкуректска предност, 
 Квалитетот на хотелските услуги во Охрид е на задоволително ниво за да 

овозможува конкурентност, 
 
Посебни хипотези се: 

 Посетителите за време на туристичкиот престој посебно внимание му посветуваат 
на односот на туристичките работници, 

 Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани за начините на 
сервирање и условите за сместување, 

 Посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за 
квалитетот на исхраната и пијалоците, 

 Посебна улога за мотивирање на потенцијалните посетители имаат информирањето 
и туристичката пропаганда. 
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 Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од вонпансионските 
услуги, 

 Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од квалитетот на 
исхраната и пијалоците. 

 
 

- Истражувачки методи и техники 
 Поставените цели на оваа проблематика, условуваат користење на повеќе методи на 
истражување. При ваквото истражување неминовно е да се појде од дијалектичкиот метод 
на истражувањето, односно проблемите кои се поставени ќе се  наблудуваат во нивно 
дијалектичко единство, во нивната взаемна поврзаност и меѓусебната условеност.  
Истражувањата ќе се вршат со примена на квантитативни и квалитативни методи, односно 
со користење на емпириските показатели и показателите кои стручната литература веќе ги 
познава. При тоа процесот на истражување ќе се одвива од анализа кон синтеза на 
добиените резултати. На тој начин ќе можат да се добијат целокупните сознанија за 
проблемот кој се истражува и  да се добијат одредени заклучоци. Исто така големо значење 
претставува методот на предвидување, кој ќе се користи за создавање на предлагана 
проекција на истражувачката работа. Оваа методологија на истражување бара, како 
неопходност, теренска работа и кабинетски период. 
 Во истражувањето ќе се користи анкетата како методолошка техника, односно 
прашалникот како соодветен инструмент. Прашалникот содржи прашања во кои тематски 
се обработуваат сите четири елементи на маркегингот. Овие прашања се од затворен тип 
односно на испитаниците им се нудат повеќе можни одговори, а тие можат да заокружат 
само еден или повеќе одговори. 
 По извршеното анкетирање на сите посетители-туристи, резултатите ќе бидат 
презентирани во изработени табели и графикони со пресметана бројка и процент на 
статистичката значајност. 
  

- Етика на истражувањето 
 

Истражувањето во трудот ќе се врши со користење на податоци и информации кои се 
веќе утврдени и публикувани  и истите нема да бидат злоупотребени туку ќе послужат за 
сопствена и автентична анализа на работењето на хотелите и предлагање на решенија кои 
можат да се применат во хотелските претпријатија на Охрид.  Приложените статистички 
податоци и другата искористена литература ќе биде нотирана како цитиран прилог и истата 
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ќе ја има намената за оформување на соодветен аналитички пристап во дефинирање на 
крајните заклучоци.  
 
 
 
 

- Очекувани резултати 
 Очекуваните резултати од овој труд подразбираат испитувањето да даде придонес за 
проширување на сознанијата за унапредување на квалитетот на работењето на хотелските 
претпријатија како суштински дел на  туризмот. Овој труд има и практичен придонес. 
Резултатите до кои ќе се дојде  треба да  постават насоки за адекватен систем на 
подобрување на содржината на хотелските услуги  во рамките на туристичката понуда на 
Охрид и нивна ефикасна дистрибуција на туристичкиот пазар. Врз основа на оваа научна 
работа, уважувајќи  ги општите насоки кои се дадени со него и во иднина може да се 
зголемува пласманот на хотелските услуги. Исто така се очекува да се зголемува 
профилирањето и професионализацијата на туристичкиот кадар и институционално 
јакнење и развој на човечките ресурси на хотелските претпријатија. 
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"Кога во сончев ден се капете во Охридското Езеро, и кога наеднаш ќе 
изроните од неговите длабочини и кога во еден еден миг ќе ја заплискате 
водата над себе, околу вас во круг, на мазната светлотемна површина се 
создаваат сребрени, проѕирни, големи и мали меурчиња. Во секое од нив 
двапати се огледува сонцето, како две искри со нееднаква големина. Кога ќе се 
доближете до едно од поголемите меурчиња, и ќе го задржите здивот за да 
не го разбиете, можете во него како во криво огледало да го здогледате своето 
лице, влажно и насмеано. А, над вас секогаш останува светлото сонце, како 
огромна ѕвезда. Сето тоа трае кратко, како секоја убавина, а се повторува 
безброј пати..." 

Иво Андриќ, 
(Фрагменти од патеписот "Крај светлото Охридско Езеро")
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ПРВ ДЕЛ – КАРАКТЕРОТ НА ХОТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ 
 1. Поим и карактеристики на туристичкиот производ 
 
 Политиката на производи е дел од деловната политика  на претпријатието, посебна 
политика која се бави со прашањето на производството, неговиот развој и појава на пазарот.  
Ги опфаќа сите прашања околу дефинирањето на производниот програм и самиот производ. 
Производот претставува збир на принципи и критериуми на основа на кои се врши 
одлучување за користење на производите како инструмент на маркетингот.  
 Под политика на производ се подразбира збир на различни делови одлуки кои се 
однесуваат  на развојот на производот  и неговото прилагодување на барањата на пазарот. 
 Поимот производ ги опфаќа сите видови на услуги кои се даваат во туризмот и секоја 
услуга е резултат на одреден човеков труд и поблизу на одредениот процес на производи. 
 Сите производи и услуги кои туристите ги купуваат во одредено подрачје, можеме 
да ги поделиме во три групи:  
 Во првата група спаѓаат сите финални производи наменети за пазарот за поширока 
потрошувачка, односно за потребите на населението, но ги купуваат и туристите. Во оваа 
група спаѓаат и услугите на комуналните претпријатија, чистотата, зеленилото, потоа 
услугите за превоз, сообраќајните средства, здравствените услуги и тн. 
 Во втората група стандардните производи и услуги  тоа се: сувенири (фолклорни 
обележја, локални  мотиви на керамика, стакло и тн.), туристички потреби (производи на 
плажа, реквизити за спортови, козметички производи, водичи, мапи), туристички услуги 
(изнајмување на возило, менувачници, посебни програми, културни и др. институции и тн).  
 Во третата група спаѓаат производите и услугите наменети исклучиво за туристите, 
кои претставуваат основа на производната програма на конкретниот производител. Тука се: 
занаетчиско производство на сувенири, услуги на туристички агенции и бироа, ситни 
угостителски услуги наменети за туристите како корисници. Туристите за време на 
патувањето и сместувањето во некое место во потполност да ги задоволат своите потреби 
тие бараат комплетна понуда на производи и услуги од тоа подрачје, а поединечните услуги 
и производи  ги гледа како компоненти на тој сложен производ. На тоа се гради  теоријата 
на туристичкиот производ  како посебен вид  на сложен производ. Така доаѓа до поимот 
туристички производ кој значи збир на сите услуги  и добра кои туристите ги користат за 
време на некое патување или во одредено туристичко место или поточно: практичен аспект 
на поврзување на различни производи и услуги во единствена понуда која задоволува 
одредени потреби на туристите. 



“Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за                
остварување на поголема конкурентност“. 

 

 pg. 13 

13 
 Сите автори туристичкиот производ го гледаат како сложен производ кој се состои 
од повеќе различни компоненти. Според Крипендерф тој производ  го сочинуваат  поголем 
број на материјални и нематеријални елементи кои припаѓаат на изворната и изведената 
туристичка понуда. Медлик и Миделтон тој производ  го гледаат како смеса која се состои 
од неколку различни елементи, а додека авторите: Јефрис, Ферарко, Вуковиќ и Јанез 
Планина тој производ , пакет-производ, сложен производ на некое одредено подрачје и тн. 
 Купувачот производот го гледа како предмет за задоволување на своите потреби и 
како во пакет на физички, услужни и симболични посебности од кои се очекува да му бидат 
во негова корист што значи тие визворнинг елементи се како потенцијални делови на 
туристичкиот производ на кој човековата дејност треба да с компарира во производот. 
 Купувачот сам одлучува за составот на производот при компонирањето на неговите 
елементи. Колку и кои поединечни производи ќе се вкомпонираат во туристичкиот 
производ. Поголем број на купувачи ќе бараат производ  составен од неколку заеднички 
компоннети  на изведене понуда.  Така на пример ќе сакаат туристичкиот производ да биде 
составен од сместување, превоз, исхрана, пијалоци, рекреација и услуги од туристичките 
агенции со користење на некои погодности кои припаѓаат на изворните елементи на 
понудата. Некои на тие елементи ќе додадат уште излети, посета на културно-историски 
споменици, манифестации, купување на стоки и предмети во трговија и др. Од монтирањето 
на производите ќе се разликуваат еден од друг, но што е битно сите мораат да имаат неколку 
заеднички производи без кои не може да се замисли туристичкиот производ. 
 Туристичкиот производ е одреден за туристички потреби и зафаќа различни  
погодности, добра и услуги кои ги задоволуваат туристичките потреби на купувачот. 
Производителите, туристичкиот производ  можат да го наречат само оној производ  што е 
наменет  за туристичкиот пазар за продажба на туристите. 
 Проф. Јанез Планина1, туристичкиот производ го дели на два дела и тоа: парцијален 
и интегрален. Парцијалниот туристички производ поединечно го ствара еден производител, 
а интегралниот е составен од неколку поединечни производи.  
 Туристичкиот производ е збир на различни погодности, добра и услуги кои служат 
за задоволување на туристичките потреби на купувачите за време на неговото патување и 
престој во одредено подрачје 
 
  
 
                                                           
1 Planina J., Institut za ekonomski turizam, Zagreb 
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2. Хотелските услуги како дел на туристичката понуда 
              Туристичката понуда ги опфаќа сите стоки и услуги што се нудат на одреден 
туристички пазар и ги опфаќа сите носители на таквите понуди (давтели на услуги и 
нивната организираност), со обзир на нивниот институционален облик. Hunciger и Kraft 
туристичката понуда ја имаат дефинирано како “одредена количина на туристички стоки 
кои се наменети за пазар со одереденацена цена2. Меѓутоа за туристичката понуда се 
зборува од аспект на нејзините носители, односно даватели на стоки и услуги на 
туристичкиот пазар, Така доаѓа до различни до различни пристапи на класификацијата на 
туристиќката понуда. Некои фактори туристичката понуда ја делат на примарна и 
секундарна а други во понудата од потесна и поширока смисла и т.н. Но без обзир на сите 
мислења, туристичката понуда се темели на три групи на фактори и тоа: атрактивни, 
комуникативни и рецептивни. Ваквата претпоставка појдува од тоа дека секоја туристичка 
услуга мора да биде комплексна и да ги опфаќа неведените фактори. Наведените три 
фактори мора да бидат соединети во понудата, а на пазарот мора да се појават као составен 
дел на понудата на одредено подрачје. 
 Атрактивни фактори на туристичката понуда се: природните и општествените 
фактори, како и културно-историското наследство, кој можат да ги привлечат туристите за 
рекреација, задоволување на културните потреби, разонода и т.н. 
 Комуникативните фактори на туристичката понуда се: сообраќајните средства и 
развиеност на сообраќајната мрежа, контактите со туристите, пазарните комуникации и т.н. 
 Во рецептивните фактори се вбројуваат оние кои на туристите им осигуруваат 
услови за храна во одередено место, каде атрактивните фактори и рецептивните содржини 
можат да дојдат до израз. 
    Примарната туристичка понуда ги опфаќа понудите на природнитеи културните 
добра. Во оваа понуда Kraf ги вбројува и инфраструктурата, амбиентот и развиеноста на 
сообраќајот. 
 Во секундарната туристичка понуда се вбројува целокупната туристичка 
надградба (објектите за сместување и исхрана на туристите, патничкиот сообраќај, 
трговијата, посебни производни активности, разни општествени дејности, објекти и опрема 
за разонода на туристите, организирање на туризмот воопшто и т.н. 
 Туристичката понуда во потесна смисла опфаќа одредена количина на добра и 
услуги што се ставаат на услуга и располаѓање  на туристите и туристичката понуда во 
                                                           
2 Fraweic, I (1978 god.) Institut za ekonomski turiza, Zagreb,  
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поширока смисла која ги опфаќа стопанските дејности и субјекти како носители на 
туристичката понуда кои учествуваат во задоволување на потребите на домашните и 
странските туристи. 
 Нееластичност – (крута понуда) на понуда. Понудата е многу нееластична 
категорија, наспроти големата еластичност на туристичката побарувачка. Таа 
нееластичност се состои во врзувањето на понудата на одредено место или подрачје, за 
природните особини, карактерот на основните средства (хотелски згради и други објекти 
кои го сочинуваат големиот дел на понудата, скапи превозни средства, големи инвестиции 
вложени во капацитетите на понудата и нивното сезонско користење, голем удел на 
соптствен труд во давањето на туристичките услги и т.н.). 
 Во тој случај, потребна е државна интервенција при изградувањето и формирањето 
на туристичката понуда, како не би дошло до несразмерност во рентабилитетот  во 
работењето на објектот и развојот на туризмот. Општествената рентабилност на туризмот 
се гледа во неговото мултипликативно дејство, во многубројните дејности кои своите 
услуги непосредно или посредно ги пласираат под дејство на туризмот. Затоа, постои голем 
интерес на општеството за стимулирање на развојот на туризмот. 
 Квалитетот и развојот на туристичката понуда е условуван од надворешни 
фактори. Тие фактори можат да се поделат во повеќе групи од кои поважни 
се:карактеристиките на општествениот и економскиот систем, акумулативната способност 
на стопанството, инвестиционата политика, кредитната политика, ставот на државните 
органи према развојот на туризмот, интензитетот на побарувачката на туристичката на 
туристичките услуги, структурата на побарувачката на туристичките услуги, 
квалификационата структура на вработениот персонал, цената на суровините и 
материјалите за турстичкиот производ, развојот на техниката и нејзината примена во 
хотелиерството, девизната политика и организирањето на унапредувањето на туризмот. 
 Квалитетот и развојот на туристичката понуда е условена од надворешните фактори. 
Тие фактори можат да се поделат во повеќе групи од кои поважни се: 

 Карактеристиките на општествениот економски систем, 
 Акумулативната способност на стопанството, 
 Инвестиционата политика, 
 Ставот на државните органи према развојот на туризмот, 
 Кредитната политика, 
 Интензитетот на побарувачката на туристичките услуги, 
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 Структурата на побарувачката на туристичките услуги, 
 Квалификационата структура на вработениот персонал, 
 Цената на суровините и материјалите за туристичкиот производ, 
 Развојот на техниката и нејзината примена  во хотелиерството, 
 Девизната политика и организирањето на унапредувањето на туризмот. 

 
 Квалитетот на туристичката понуда на определено подрачје го одредуваат 
примарните и секундарните фактори. Туристичката понуда на едно подрачје или една земја 
нема да постигне задоволителни резултати ако примарните фактори (природните и 
општествените) на тоа подрачје не се доволно атрактивни и ако нивниот квалитетот на 
пазарот не е доволно ценет. Така, климатски погодна локација со бујна вегетација, културно 
историски споменици, традиционални манифестации и т.н. даваат висока вредност на 
туристичката привлечност на одреденото подрачје. Понудата на тие подрачја ако ги користи 
квалитетите на комплексот на факторите (примарните и секундарните), тогаш ќе постигне 
добри резултати. Секоја наведена група на фактори директно или индиректно влијаат на 
формирањето на понудата на одредено подрачје.  
               
 3. Специфичности на пансионската и вонпансионската понуда на 
хотелите 
 Под пансионска понуда подразбираме комплет на услуги од сместување и храна за 
најмалку три дена тогаш како вонпансионска понуда би било сместувањето кога не се нуди 
комплетен пансион или полупансион, потоа услугите на храна, атрактивните фактори 
(природни и општествени), комуникативните фактори (посебно локалниот сообраќај), и се 
она што е во склоп на рецептивните капаитети.3  
Специфичности на вонпансионската туристичка понуда 
 Вонпансионската туристичка понуда главно ги има истите карактеристики како и 
туристичката понуда воопшто. Во основа тоа се:4 
                                                           
3 Рецептивните капацитети имаат одлучувачка улога за постигнување на економски ефекти од туризмот и со 
тоа  за извршување на неговите економски функции. Без нивно постоење економската функција на туризмот 
би била безначајна 
4 Martinovic Petar, “Turisticki proizvod Crne Gore i strateski pravci  
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 Специфична структура која се огледа во тоа што понудата ја сочинуваат: стоки и 

услуги а исто така и културни и природни добра, 
 Хетерогеност на понудата која се гледа во различити потреби и желби на туристите 

така што понудата ја сочинуваат бројни стопански и нестопански дејности  од кои 
секоја има одреден туристички карактер, 

 Просторна и временска статичност која се гледа во неподвижноста на природните и 
културните добра, како и услуги кои мора да се користат на исто место каде и  се 
даваат, 

 Голема капиталноинтензивност која претставува мерка на вложени средства по 
единица производ. Особено капиталоинтензивно е хотелиерството, додека помалку 
такво е ресторатерството и туристичкото посредување. 

 
 

4. Содржина на вонпансионската понуда на хотелот 
Ако примарните биолошки потреби се поврзани со егзистенцијата на човекот (храна, 

вода, кислород) и потреби кои имаат за  задача да ги елиминираат непотребните материи од 
организмот (мочката, изметот и тн.) и потреби за физичко и психичко одржување на 
човекот. Потоа, примарните социјални потреби пак се поврзани со човекот како социјално 
суштество. Тие се стекнати со дел од социјалното наследство и поради тоа се зависни од 
сопствената средина. 
 Секундарните потреби имаат индивидуален карактер и се стекнуваат во 
индивидуалниот психофизички развој. Тие животот на човекот го ќинат побогат, 
посодржаен, помисловен и режиран по свој сопствен и слободен избор. Во групата на 
секундарните потреби спаѓаат и туристичките потреби, кои со секојдневниот материјално 
– технички развој од една страна, истовремено и појавата на се поголем број на корисници 
од друга страна, добиваат карактер на се поголема еластичност, што во таа смисла 
примарните потреби покажуваат извесна крутост. 
 Зголемувањето на примарните и секундарните потреби на туристите е поврзано со 
туристичката потрошувачка. Туристичката потрошувачка во областа на хотелиерството се 
дели на пансионска и вонпансионска. Пансионската потрошувачка се однесува на 
производите и услугите кои имаат примарен карактер (сместување и исхрана на туристите) 
и таквите услуги, по обичај, се претрходно договорени. 
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 Пансионската потрошувачка прилично е голема. Во својата пакет услуга (ноќевање 
и исхрана), во структурата на оваа потрошувачка услугите за сместување во просек 
учествуваат со 40%, а услугите за исхрана со 60%. 
 Во пансионската потрошувачка спаѓа се она што не е сврзано со пансион и не 
претставува примарна пансионска услуга. Сега се поставува прашањето што се спаѓа во 
вонпансионска потрошувачка? Во структурата на оваа потрошувачка спаѓаат следните 
услуги: 

 Услугите за сместување на туристите кои се на поминување, 
 Услугите на гостите чиј престој во хотелите е до три дена, 
 Услугите на гостите кои се на поминување, односно користат дневен престој и 

не користат пансионска исхрана во објектот, 
 Издатоци за дополните услуги на пансионски гости, 
 Услуги за послужување на пијалоци, 
 Услуги поврзани со перење, пеглање, чистење на облеката на гостите, 
 Услуги за сервисирање, поправки и гаражирање на сопствени возила, 
 Продажба на сувенири, рагледници и проспекти, 
 Организирање на излети, забави, разонода како и  
 Низа други услуги во објектот или надвор од него.5 
Од многубројните вршени анкети од страна на поразвиените туристички земји 

(Швајцарија, Италија, Франција, Австрија итн.) се доаѓа до сознаније дека туристите своите 
слободни финансиски средства-пари, одредени за годишниот одмор ги трошат во таков 
сооднос: 50% отпаѓаат на примарните потреби, ноќевање – 40% и исхрана 60%), 25% за 
превоз и 25% за слободна потрошувачка. И затоа денес хотелските претпријатија прават 
напори како овој слободен процент на пари гостинот да го потроши во својот објект, 
односно во објектот каде ги користи однапред договорените примарни услуги. 
 Денес големите хотелски куќи вертикално или хоризонтално се поврзуваат во 
различни ѕинџири (хотели – водени, патни и воздушни компании) како би можеле да ги 
реализираат програмите на туроператорските агенции и тн. Покрај тоа, секој хотелски 
објект треба да претставува град во мало, што значи да ги содржи сите потребни производи 
                                                           
5 Проф. Д-р Танески Р. (1984),  "Вонпансионската потрошувачка во хотелиерството", ФТУ - Охрид,  str. 96 
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и услуги од сферата на вонпансионските потреби и тоа со достапна и прикладна цена, 
асортиман, квалитет во трендот на модата. 
 Ваквата организираност на хотелските објекти носи приходи од вонпансионската 
понуда од 30-40% што во светски рамки во хотелиерството е процент кој обезбедува добар 
остаток – приход. 

 
5. Фактори од кои зависат вонпансионските услуги 

 Вонпансионската туристичка понуда зависи од повеќе фактори меѓу кои се 
издвојуваат и заслужуваат посебно внимание следните фактори: 

 Карактеристиките на општествено-економскиот систем на дадената земја, 
 Акумулативната способност на стопанството на дадената земја и подрачје, 
 Карактеристики на инвестиционата политика во поглед на носители и структура 

на инвестиции, 
 Кредитна политика и условите  за вложување на странски капитал во развојот на 

туризмот, 
 Ставот на пошироката општествена заедница во однос на значењето на туризмот 

како дејност за стопанството на земјата во целина, 
 Интензитет на побарувачката за туристичките услуги на дадената земја и 

подрачје и перспективите во тој поглед, 
 Структурата на побарувачката за туристичките услуги на дадената земја и 

подрачје со оглед на општествено-економските и потрошувачките 
карактеристики на носителите на туристичката побарувачка, 

 Квалификационата структура на потребните луѓе за давање на туристички услуги 
во разни дејности, 

 Цените на предметите на работа и посебно на средствата за работа кои се 
ангажираат во разните дејности кои даваат туристичли услуги, како и цените на 
градежништвото, 

 Развојот на техниката и нејзината примена посебно во сообраќајот и 
хотелиерството, 

 Девизната политика и девизниот режим, 
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 Постоењето на соодветни организациони форми за унапредување на туризмот на 

национален и регионален план, како и усогласеност и делување на туристичкото 
стопанство итн. 

 
Со анализата на дејството на пооделните фактори во конкретни услови би се 

овозможило согледување на комплексното дејство на големиот број фактори кои ја 
условуваат вкупната туристичка и особено вонпансионската понуда на дадената земја или 
подрчје. 
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"Во Охрид на секој чекор ве следи мислата дека тука пред вас минал 

некој творец, некој човек, минале луѓе и цели генерации што оставиле 
свои траги." 
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ВТОР ДЕЛ – ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ХОТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ 

 
 

1. Концептот на квалитет на туристичката понуда 
Одржувањето на квалитетот на производот и услугата не е ниту лесно ниту 

едноставно, а поврзано е  со трошоци што условно можат да се поделат на трошоци за 
квалитет (неопходни) и трошоци на неквалитет (непотребни). Квалитетот е бесплатен. Тој 
не е подарок, но е бесплатен. Пари чинат само неквалитетни нешта – сите постапки поради 
кои работата не се извршува првиот пат. 

Во хотелиерството неквалитетот има фатална и долгорочна негативна рефлексија 
врз резултатите од работењето, незадоволниот гостин нема повеќе да се врати. Најскапа 
соба за хотелиерот е празната соба и таа не се надоместува, невозможно е мултиплицирање 
на хотелските услуги во единица време. Тие се зададени во простор и време.  

Иако за бесплатноста на квалитетот условно се говори, се чини таа најизразито се 
очитува токму во туризмот, односно во хотелиерството, во сегментот на нематеријален 
производ, односно услуга како што се: 

 Квалитет е гостопримство и професионален однос кон гостинот, 
 Квалитет е љубезност во комуникација со гостинот, 
 Квалитет е брза и точна процедура на прием на гостинот на рецепција, 
 Квелитет е свежина и мирис на воздухот во хотелскиот простор, 
 Квалитет е професионално послужен гостин, 
 Квалитет е колоритот на храната на чинијата, 
 Квалитет е добра професионална појавност на персоналот, 
 Квалитет е подготвеност да се направи се за да се задоволат потребите на 

гостинот, 
 Квалитет е да се овозможи на купувачот/гостинот да го добие она што го сака, 

како сака и кога сака, 
 Квалитет е почитување на културните вредности на земјата од каде што доаѓа 

гостинот, 
 Квалитет е да се биде најдобар работник, 
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 Квалитет е да се биде почитуван на работа, 
 Квалитет е успешно раководење. 

Малите нешта ја чинат услугата квалитетна, а тоа е лесно и повеќе од исплатливо, ако 
знаеме дека квалитетниот производ (услуга) најдобро се продава. 

 
2. Дефинирање на квалитетот во услужните дејности 

 Поимот квалитет потекнува од латинскиот збор qualitas и значи квалитет, 
сопственост. Еден од најстарите дефиниции на овој поим кажува дека значи нешто добро. 
 Филип Крозби, го набљудува квалитетот како отсуство на грешки кои може да се 
постигне преку активности на организацијата. Квалитетот претставува исполнување  на 
барањата поставени од страна на организацијата во контекст на потполно отсуство на 
грешки. По него квалитетот е бесплатен доколку работата се обавува добро првиот пат. 
Крозби приметил да организациите трошат 15-20% од продажбата на квалитет а 
организациите кои имаа тдобар менаџмент во овој поглед постигнуваат трошок на 
квалитетот од 2,5% од продажбата. 
 Стандардните отсуства на грешките значи да организацијата мора да се фокусира на 
превенција на грешките наместо на детектирање и исправување на истите. 
 Deming,  кој својот модел на системи за квалитетот го развил во Јапонија, каде и 
утврдените награди за квалитет која го носи неговото име имаше друг пристап од Крозби и 
формулирал програма наменет на менаџерите за успешна реализација на квалитетот: 

 остварување на постојаност за потребите на подобрување на производи и 
услуги поради постигнување конкурентност, опстанок наработа и работните 
места, 

 остварување на нова филозофија. Се наоѓаме во нов економски период, 
западниот менаџмент мора да биде свесен за предизвиците, мора да научи 
што е одговорност и преземање на нова филозофија, 

 прекинување на зависност од инспекции поради квалитет. 
 
 Норман разгледува концепт на квалитет преку различни аспекти: 

 квалитет на производот, 
 квалитет на процесот, 
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 квалитет на производство или системи на испорака. 

 За него квалитетот е генерална филозофија која се шири прекуцела организација. 
Квалитетот према Норман во услужниот сектор е специфичен по тоа што услугата 
настанува во тој момент кога го обезбедува потрошувачот кој и истовремено конзумира. 
Покрај тоа, испораката на услугите мора претпазливо да се планира како би се створиле 
предуслови да таа биде квалитетна. 
 Квалитетот може да се  дефинира од два аспекта, од аспект на производот и услугата 
и од аспект на потрошувачот . По ИСО стандардите за квалитет, од аспект на производи и 
услуги е “вкупни особини и карактеристики на производи на кои се темели нивната 
способност за задоволување на очекуваните барања“. Денес преовладува друг аспект, друго 
гледиште на потрошувачи и во таа смисла квалитетот е “ниво на задоволување на потребите 
и барањата на потрошувачот односно нивна усогласеност со нивните зголемени барања и 
очекувања. 
 Повеќето автори се согласуваат со овие тврдења и ги изнесуваат следните 
дефиниции: 

 “Квалитетот на исполнување на потребите на купувачите, при што 
купувачот/потрошувачот е тој што одлучува дали неговите потреби се 
исполнети“. (Frehr M.), 

 “Квалитетот од аспект на пазарната економија претставува способност на 
производот да ги задоволи потребите на потрошувачот, а воедно одржува 
степен или мери кои потреби се задоволени“. (Bakic O.), 

 “Квалитетот е изнаоѓање начини да се креира вредност за потрошувачите и 
да се постигне истото. Во тој контекст од посебна важност е да потребите на 
потрошувачот да се утврдат на прав начин. Доколку тоа не е направено 
квалитетот не може да се постигне“. (Edvardsson B.), 

 “Квалитетот претставува сеопфатност на односите помеѓу давателот на 
услуги (функционален аспект) и карактеристики на производот (технички 
аспект) кои имаат за цел да обезбедат сатисфакција на потрошувачот“. 

 Група експерти, припадници на америчката школа (Parrasurman, Berry …) сметаат 
дека докрај непостои еднаквост помеѓу сатисфација на потрошувачите со квалитетот на 
услугите и дека на сатисфакцијата на потрошувачите  делуваат и други фактори: лични 
карактеристики, цени, услужна атмосфера во различни фактори што значи да потрошувачот 
евалуира повеќе димензии, но сепак, високиот квалитет на производите и услугите креираат 
и одржуваат висок степен на задоволство на потрошувачите. Групата која ја води Groenross 
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сметаат дека квалитетот на услугите е “производот во процесот на евалуација, во кои 
потрошувачите ги споредуваат своите очекувања со услугата која ја добиле“ што потоа се 
поистоветува со сатисфакцијата на потрошувачите со квалитетот на услугите. 
 Потенцијалниот квалитет на давателите на услуги се одредува преку субјективни 
проценки на квалитетот на услугите од страна на самите услужни даватели и се однесува 
на квалитетот на интерни фактори (човечка работна сила, техничка опременост, помошни 
средства и др.) и претставуваат услови за контакт со потрошувачите. Се однесува на 
неопходен контакт кој постои помеѓу давателите и корисниците на услугите, односно 
помеѓу потрошувачите и интерните фактори, а која се однесува на квалитетот на услуги во 
која се детерминира во самиот процес на давање на услуги (потенцијален контакт). 
 Потенцијалниот квалитет на потрошувачите се однесува на делување, односно 
учество на потрошувачите (екстерни фактори) на понудувачот на услуги. Интерактивните 
потенцијали се однесуваат на доживување на услугата која настанува преку контакт и 
интеракција помеѓу повеќе потрошувачи. 
 Наредната фаза на процесот на (однесување на процесот) јасно покажува даа 
искуството на квалитетот се дфинира преку интерни производни фактори (вработените) со 
екстерни производни фактори (потрошувачи). Конечен резултат, односно исходот на 
целокупниот процес (процесуален караен квалитет) може да се покрива во квалитетот на 
резултатите. Овој модел на квалитет на услуги се применува во економска туристичка 
теорија и пракса како би се прикажале примери за димензии на квалитетот на туристичките 
услуги. 
 
 

3. Пазарот на хотелските услуги 
 
 Доброто запознавање на пазарот  на хотелските услуги е битен услов за успехот на 
пропагандното дејство. Пазарот може да се дефинира како однос  на понудата и 
побарувачката на хотелските услуги кои ги нуди некој од хотелските објекти (како пазарен 
простор) по однапред договорени или утврдени цени. 
 Ваквиот пазар (пазарот на хотелските услуги), каде се сретнуваат понудата и 
побарувачката го сочинуваат следните компоненти и тоа: пазарните субјекти како носители 
на понудата и побарувачката, пазарните субјекти за размена на стоки и услуги и цената како 
паричен израз на вредноста на размената. 
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 Понатаму, пазарот се дели и на свои адекватни поделби а со кои во зависност од 
аспектот на набљудувањето. Пример ако се набљудува од просторен аспект како битен 
фактор тогаш пазарот се дели на локален, национален, меѓунационален и светски. 
 Од ова може да се заклучи дека пазарот претставува контакт помеѓу продавачот и 
купувачот т.е. однос на понудата и побарувачката кои може да се реализира во одреден 
простор и одредено време. 
 Со концентрирањето на понудата и побарувачката на хотелските услуги во одреден 
временски период и одреден простор се добива општествено признатата цена на понудените 
услуги. Така пазарот на хотелските услуги постанува регулатор на оформените цени на 
хотелските услуги. 
 Под истражувањето на пазарот во туризмот се подразбира организирана активност 
на прибирање и проучување на податоци по научен пат со цел да се утврдат потребите за 
одредени хотелски услуги, во одредено време за одредени пазарни сегменти. 
Истражувањето на пазарот е доста корисно и битно за субјектите што се  занимаваат со 
пропагандата. Тие на прикладен и соодветен начин ги истражуваат желбите на гостите. Со 
кои можат да дојдат до одредени сознанија за одредени производи. Со истражување може 
да се утврди какви ефекти се остварени од промотивните односно пропагандните 
активности. 
 Целта на процесот на истражувањето, без оглед за кој пазар станува збор се состои 
во тоа што на однапред познати и утврдени критериуми се формираат групи или пазарни 
сегменти. 
 Со цел да можат да се задоволат потребите и желбите на сите пазарни сегменти. 
Тргнувајќи од ова, истражувањето на пазарот на хотелските услуги, гледани од аспект на 
пропагандата има посебно значење за работењето на туризмот. 
 Постојат три основни групи во кои се свртени хотелските услуги и тоа: 

 давање на услуги во сместување, 
 давање на услуги во исхрана, пијалоци и напивки и  
 давање на услуги во разонода и рекреација. 
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4. Детерминанти на квалитетот на услугите во туризмот 
 Нагласените детерминанти на квалитетот укажуваат на вообичаени неповратни 
критериуми кои потрошувачите се од голема важност, без оглед на категоријата и класата 
на производот или софистицираните услуги во туризмот. 
 Утврдувањето на квалитетот на услугите во туризмот од аспект на потрошувачите 
се врши преку детерминантите на квалитет. 
 Повеќето автори издвојуваат неколку основни карактеристики на квалитетот на 
услуги: 
1. Допир – која подразбира физичка компонента на услуги, како што е изгледот на кабината 
во авионот, хотелските соби и све она што може да се види да се допре, да се користи на пр. 

 физичките предности како што е просторот пред седиштата во авионот или 
големината на хотелската соба. 

 изгледот на вработените и амбиентот, 
 технолошки средства и опрема која се користи, 
 другите потрошувачи во објектот. 

2. Постојаност – Доверливост – која подразбира конзистентност на перформансите на 
услугите за да се добие доверба кај потрошувачите е клучно во сите организации а посебно 
во туризмот. Значајни елементи на перцепцијата на квалитетот е способноста на давателите 
на услугите да ја добијат довербата на корисниците. Субјектите треба да дадат добра услуга, 
првиот пат и секој нареден пат како би се постигнало добриот углед. Постојаноста-
доверливоста е важна како во смисла на обезбедување на она што е обеќано, така и она што 
се подразбира: 

 прецизност во издавање на сметка и наплатување, 
 обезбедување на доверливост и сигурност на личните податоци на 

потрошувачот, 
 давање услуги во предвидено време и др. 

 
3. Реакција – се однесува на спремноста на личноста за давање на услуги на соодветен 
начин, на спремноста да помогнат на потрошувачите да реагираат на нивните потреби и 
даваат услуги навреме на пример: 
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 брзо реагирање на барањата на потрошувачите, 
 послужување на бесплатен пијалок во случај на каснење, 
 брз одговор на жалбите на потрошувачот и др. 

 
4. Стручност/сигурност – се однесува на значењето и љубезноста на персоналот кои кај 
потрошувачот создаваат чувство дека на субјектот може да се верува на пр. 

 знаење и вештини на персоналот со кои потрошувачот контактира, 
 лични карактеристики на услужниот персонал – персоналот кој дава услуги 
 дискреција и сигурност. 

ДИМЕНЗИЈА                          ДЕФИНИЦИЈА 
 

1. Достапност 
Производот или услугата е брзо достапна 

 
2. Кредибилитет 

Персоналот е пристојно, внимателно и 
образовано 

 
3. Комуникација 

Потрошувачите се информирани на јазик 
кои можат да се разберат во сите производи 
или услуги како и нивните промени 

 
4. Стручност 

Персоналот поседува потребно знаење и 
вештини за давање на услуги и производи 

 
5. Стандард 

Производот или услугата одговара на 
стандардот 

 
6. Однесување 

Пристојност, учтивост и грижа за 
потрошувачите 

 
7. Ангажираност 

Персоналот покажува разбирање и дава 
индивидуално внимание на секој гостин 

 
8. Ефекти 

Производот или услугата дава ефект кој се 
очекува 

 
9. Одговорност 

Траењето на давање услуги или производи 
е ограничен  

 
10. Сигурност 

Производот или услугата се дава на 
најсигурен можен начин,без ризик и 
опасност. 

Табела бр. 1 Детерминанти на квалитетот на услугите во туризмот 
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 Основен стандард на квалитетот на туристичките услуги е задоволен турист, со 
обезбедувањето на сатисфакцијата на потрошувачите се обезбедува и стабилност на 
продажбата и профитот на долг рок. 
 
 

5. Развој на системот за управување со квалитетот 
 Управувањето со квалитетот претставува императив за сите организации на 
современиот туристички пазар се со цел сатисфакцијата на потрошувачите и обезбедување 
на супериорни вредности во однос на конкуренцијата на начин да организацијата преку тоа 
да оствари профит. 
 Со тоа се поставува прашањето со кој систем организацијата ќе  обезбеди одреден 
квалитет, ќе се утврдат трошоците за одреден квалитет и трошоците кои произлегуваат од 
лошиот квалитет на услугата во туризмот. Системите во управување со квалитетот на 
услугите својствени со целокупната економија како оние  кои се бават со производство така 
и оние кои даваат услуги и подфразбираат методи и процеси кои се неопходни за 
применување како би се обезбедило и одржувало квалитетот на услугите. Хронолошки се 
развиле на следниот начин: 

 контрола на квалитетот, 
 обезбедување на квалитетот, 
 потполна контрола на квалитетот. 

 Голема улога во постанокот и во развојот на системот за потполно управување со 
квалитетот имаат Feigenbaum, Deming, Juran, Crosby кои  со својот труд ја поставиле 
основата кој потоа овој систем се развива. 
 Feingenbaum уште во 1945 објавува статија под името “Квалитетот како управување“ 
во која ги опишал резултатите од користење и развој на квалитетот во америчка компанија 
General Electric која прва го користел системот  потполна контрола на квалитетот каде во 
1951 год. ја објавува книгата под име “Тотална контрола врз квалитетот“ која во Европа се 
објавува после 10 год . Иако контролата за квалитет почнала да се применува во САД, 
продолжила интензивно да се развивва во Јапонија, бидејќи тие го уочиле значењето на 
системот за обезбедување на квалитетот и спремни да го развијат. 
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6. Управувањето со квалитетот на услугите во туризмот 
 Еден од основните начини за да се разликуваат услужните организации е 
континуирана испорака на поквалитетни услуги од конкуренцијата. Клучот е во 
исполнување или надминување на квалитетот на услугите кои ги очекуваат потрошувачите. 
Опциите за подобрување на квалитетот се големи и компаниите треба да се определат за 
подобрување на оние својства кои се од посебно значење за потрошувачите. 
 

7. Карактеристики на услугата на туризмот 
  Туризмот се карактеризира со хетерогеност на неговата структура од страна 
на понудувачот, се појавува голем број економски и неекономски активности кои 
учествуваат во давање на услуги на туристите. Меѓутоа во такв иразличности може да се 
идентификуваат основни карактеристики на услугите во туризмот: 

 неопипливост – за разлика од производот, услугите не можат да се видат, да 
се допрат или проба пред купување, 

 неразделност на производството и потрошувачката – овие два процеси се 
одбиваат истовремено и подразбираат присуство на двата субјекта (даватели 
и корисници), 

 неможност за одложување на потрошувачката – услугите не можат да се 
складираат и потоа да се користат, 

 варијабилност – речиси неможно е да се  дава иста услуга секој пат на ист 
начин затоа што зависи, во голема мера од давателите на услуги исто така и 
од корисниците кои се активни учесници во овој процес. 

 отсуство на сопственост – не постои право не сопственост во случај на услуги 
за разлика од производот. 

 Услугите во туризмот мораат да ги задоволат потребите и покрај тоа треба да биде 
синхронизирано територијално и временски како во целина би обезбедиле единство на 
процесот за задоволување на потребите на туристот. Услугите кои се даваат на туристите 
можат да се класифицираат во три групи гледани од територијален аспект: 

1. Услуги кои се даваат во местото на престојот на туристот,  
2. Услуги кои се даваат во процесот на превоз помеѓу местото на сталниот 
престој на туристот и туристичкото место. 
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 Во првата група во местото на престојот туристите ги користат услугите од 
туристичките агенции за собирање на информации поврзани со планираните патувања, за 
купување на поединечни услуги (сместување или превоз) или пакет аранжмани (паушални 
патувања кои се продаваат по единствени цени и вклучува најмалку две услуги обично 
превоз и сместување и може да се вклучи и услуги на храна и пијалоци и сл.). Услуги вршат 
и трговвските дуќани во кои купуваат она што им е потребно за одмор (опрема и др.) како 
и разни организации и друштва кои вршат промотивни активности и организатори на 
патувања. 
 Во другата група, освен патување до туристичкото место, користат услуги од 
различни компании кои се бават со превоз на патници (авиокомпании, автобуски превоз, 
тахи ...) а во третата група во туристичкото место туристите користат услуги кои ги даваат 
угостителските субјекти. 
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"Човек би рекол дека пред себе има дел од море истргнат од океанот и 
фрлен меѓу недостапните планини кои го опкружуваат од сите страни. 

На Охридското Езеро навистина му одговара името македонско 
слатководно море..." 

акад. Синиша Станковиќ,
(југословенски биолог - 1959)
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ТРЕТ ДЕЛ: КРИТЕРИУМИ И ИНДИКАТОРИ НА КВАЛИТЕТ НА 
ХОТЕЛСКИОТ 

 
1. Ергономијата како критериум 

 
Во последно време ергономичните барања за производите се повеќе го привлекуваат 

бниманието на проектантите и конструкторите. Овие барања се однесуваат за својствата 
коишто ја условуваат ефективноста на системот “човек-производ-средина“. Со нив се 
препознаваат  комплекс од фактори, сврзани со создавањето на соодветни услови на трудот 
со осигурување на човекот, удобноста за работа со оптимизирање на физичката и 
психичката оптовареност при искористувањето на производот.  

За ергономичната оценка на производот се користат показатели кои ги 
карактеризираат хигиенските антропометричните, физиолошките и други својства на 
квалитетот. Показателите за хигиенските својства ги определуваат условите на 
манималната способност на човекот при взаемното дејствување со производот и околната 
средина. Накратко кажано, со што одговара на нив показателите се конкретизираат 
оптималните вредности на примамливите фактори на средината. За да се избегне штетното 
влијание на тие фактори, бучавата не смее да надминува 85 децибели а при работа со 
оптоварување на нервниот систем 45 децибели. Осветлувањето при работа со напон на 
видот треба да биде меѓу 500 и 100 лукса а во некои случаи и повеќе. 

Темпаратурата не треба да биде на 25оС, а при умствена дејност би требало да биде 
пониска. Се применува во случаи кои се однесуваат за осветлување, вентилација, 
температура, влажност, притисок, запрашеност, шум, вибрации и др. Логично е тие да ги 
имаат своите особености за различните производи.  

Неопходно е да се посочат уште показателите за антропометричните својства. 
Суштинското значење за нив се карактеризираат не само со производот туку и елементите 
на неговата конструкција од гледна точка на нивната усогласеност со димензии, формата и 
паспределбата на масата на човечкото тело и неговите делови во мирување и во движење. 
Користењето на антропометрични податоци при конструирањето на производите се 
дефинираат од контингентот од луѓе, за кои што е наменето. Не можеме да ги отминеме и 
показателите за физиолошките својства. Тие ја карактеризираат согласноста меѓу 
производот и енергетската можност на мускулниот апарат на човекот. 
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Познато е дека пренапонски на моторниот систем боди до патологични промени. Тоа 

може да се отстрани кога ќе се избегнат големите напори на малите мускулни групи. Не 
помалку внимание треба да се обрне на показателите за психофизиологичните својства. Тие 
изразуваат сообразноста на производот со очите, слухот, перцептивните и мирисните 
можности на човекот и имаат односи кон структурата и обемот на согледување на 
информацијата. Визуелната информација на пример може да се однесува за размер, 
формата, осветленоста, контрастот, бојата и просторното расположение на набљудуваните 
објекти. Визуелните уреди треба да се расположат во видното поле па да се избегнат 
излишните движења на очите и главата, коишто го забрзуваат уморот и отежнуваат 
перцепцијата на визуелни слики. 

Со своите особености се карактеризираат и показателите за психологичните 
својства. Тоа ни дава претстава за тоа дали производот оидговара со стекнатите навики или 
за начини по кои што тоа влијае при формирањето на нови навики.   
    
 
 

2. Стандарди на услуги на исхрана во хотелиерството 
 Припремата и давањето на услуги  во исхрана во хотелиерството, треба да се темели 
на примената на начело рационалните и економична исхрана што се постигнува вовед во 
одреден степен на стандардизација. Стандардите претставуваат темел/основа за 
зголемување деловна рационалност бидејќи го зголемуваат квалитетот на ефектите, 
осигурувањето на давање на стандарден квалитет, а тоа доведува до намалување на 
трошоците. 

Стандардите во подрачјето на услугите на исхраната не обеќаваат само метеријална 
основа, туку и човечка активност вклучени во процесот давање на услуги, како негов 
составен дел. Стандардите се пропишуваат на квалитетот на услугата на исхрана, но 
отстапувањето од стандардите не се дозволени, бидејќи претставуваат грешка и губиток во 
смисла на намалување на промет, добивка и гости. Важноста на стандардизацијата во 
подрачјето на исхрана произлегува од фактите да тоа оствара една третина од вкупниот 
приход на хотелскиот објект во услови на претежно во давање на пансионски услуги. 

Припремата на храна  не подразбира само кување, односно термичка обработка  на 
намирниците, туку планирање, контрола на состојките и метода на припрема, контрола на 
квалитет, продуктивност на работата и потрошувачка на енергија. 
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Припремата на храна во хотелиерството подразбира функција односно 

трансформација  на намирници набавени на различен степен на преработка (од суровина до 
полупроизвод) и храна која ќе се послужува на гостите било врз основа на мени или мени 
карта. 

Процесот на стандардизација е сложен, долготраен и континуиран процес кој 
препорачува тимска работа и постојат неколку фази: 

 пропишување на стандарди, 
 образование и тренинг на сите вработени во хотелот, 
 реализација н стандарди (спроведување во пракса), 
 перманентна контрола на почитување на стандардите и елиминирање 

на разликите, 
 унапредување на стандардите и перманентно образование. 

Под стандардизација на оброк и оброкот во хотелиерството, подразбираме 
регулирањена понудата на поединечни оброци (a la carte) или мениа, или предвидени 
оброци за задоволување на нетрициско-гастрономски и куварско-естетски аспект, да имаат 
изедначен квалитет и квантитет а со тоа да осигуруваат доста висок промет преку позитивен  
финансиски резултат. 

Стандардите истражуваат функционалност на одредени производи, економичност, 
употребливост и други елементи  на квалитет, а може да се одреди на основа на стручно и 
научни испитувања и проверувања. Исклучиво така може вистинско мерило на квалитет. 
Под давање на услуги на исхрана и пијалоци со стандардизација не се може точно да се 
одреди квалитетот на сите јадења. Може да се стандардизира само рецептите од основните 
јадења и тоа нормативите на намирниците. Квалитетот на храната зависи од знаењето и 
вештините на поединците или тимот која припрема јадења. Опасност од униформираност и 
монотонија која, по некои мислења се закани со воведување пропишани стандарди 
исклучен е висок степен на учество на поединци во припрема и аранжирање на јадењата. 
Неговото знаење, способност, вештина, пракса, искуство, мечта и креативност особено 
влијаат не единственоста на припременото јадење. 

Во стандарди на исхрана припаѓаат: 
 стандарди на набавка и чување на намирниците, 
 стандарди на припрема и трошоци на намирниците, 
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 стандарди на составување и понуда на оброкот. 

Стандарди на набавка и чување на намирници се јавува во фаза на набавување на 
намирници, било во суровини или на одреден степен преработка, зависност, понудата, 
количина и цена. Од најважниот елемент во одделенијат за исхрана само трошењето на 
намирниците и трошоците за работа, менаџментот секогаш мора да настојува да најде начин 
и техника да набави како работата би била профитабилна а гостите задоволни. Прв чекор е 
планирање потреба за одредени намирници, планирање на процесот на набавка. Стандарди 
на припрема и трошоците  на намирниците се јавува во процесот на трансформациите на 
суровини и материјали во финалниот учинок на понуда на јадења и оброк. При самата 
припрема на намирниците неопходно е планирање на процесот, базирано на претходните 
искукства и предвидувањето на идната побарувачка се припремата на храна посакува точно 
одредено време. Стандарди на трошоци на суровини и материјали во гастрономската 
понуда на јадења и/или оброк  се темелат на нормативите, кои претставуваат  интерни 
стандарди на припрема и давање на услуги во исхрана. Вел на процесот на производство, 
во состав на услуга на исхрана е стандардизација на припрема на храна – ставки во менито 
и комплетен оброк кои се нудат на основно мени во потребна количина и према стандардите 
одредени квалитети и трошоци. Количина на услугата на исхрана е примерок на 
различноста на припремата на храна во хотелиерството према припремата на храна во куќа. 
Квалитетот како составен дел на процесот на припрема на храна во масовна припрема 
постанува исклучително важен фактор поради големиот број на конзументи и вработени 
лица вклучени во процесот на припрема и послужување на храна. Поимот квалитет 
вклучува не само естетски аспект на припремање на оброк туку и нутриционистички 
фактори. 

Стандарди во составување и понуда н оброкот овозможува единствен облик на 
понуда која праксата вообичаено во облик на оброк a la carte односно на основа на мени кои 
се нудат како комплетен оброк – мени односно на основа на мени карта. Без оглед на видот 
на понуда, понудениот  оброк мора да задоволува од аспект на количина (норматив) и 
квалитет (нутриционо-гастрономски аспект). Не смее да се запостави ни естетска 
компонента, но кај припремата на храна треба да се поминуваат најрационалната постапка.  
Услугата на исхрана треба да  дава услуги во количина и квалитет која одговара на 
поднебјето и сегментот на побарувачката на пазарот да се прилагоди на обликот и видот на 
понуда со калкулацијата на трошоци и важечки односи во состав на цени. Квалитетот на 
понудените јадења по мени секогаш се во корелација со квалитетот на стандардот 
(норматив), трошоци на намирници и нивна доследна примена. 

Промената во врска со квантитетот, квалитетот и изборот на јадења по менито како 
реакција на промена на параметрите на гостинот гледа начин исхрана и избор на јадења по 
мени водат кон остварување едноставни, но квалиттени мениа и мениа кои ги задоволуваат 
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очекувањата на гостите и на тој начин подобрување на успешноста на угостителскиот 
објект. Стандардизацијата на услугите во исхрана можно е и дефинирање на задолжително 
избор на јадења во угостителскиот објект. Услугата на исхрана не може да се забележани 
само во фаза на припрема, туку и во фаза на послужување. Со стандардите на асортиманот 
на угостителските услуги мора да се утврдува за одреден вид и категорија на угостителски 
објекти и потребен избор на јадења на поедини групи, избор ба јадења по мени, односно 
степен и вид на јадења кој мора да задоволат. 

 
 

ISO стандарди и нивна примена во хотелиерството 
Примената на ISO стандардите од веќе распространета примена во светот особено 

во индустриите која веќе се бави со производство почнува да се применува и во МК, така 
тропнал и на врата на Македонското хотелиерство. 

Квалитетот на услуги, толку нагласена во ера на современ пристап на менаџментот 
во состав на Total Quality Managementa (TQM) секогаш биле жалба на секој менаџер, 
бидејќи гостите во хотелиерството очекуваат да се пружат оќекуваната услуга или услугата 
која го мотивирал да посети хотел или туристичка дестинација. Квалитетот на услугата 
секогаш била важна за успешна работа и на тој начин се постигне влијание на туристичкиот 
пазар од една страна и охрабрување на системот за преземање на успешна работа од друга 
страна. Квалитетот на услуга може да се дефинира како складност со барањето и 
посакуваниот квалитет на услуга се совпаѓа со хотелскиот стандард. 

 
 

Концептуална дефиниција на ISO стандард 
Во најширока смисла ISO е меѓународна федерација на национални организации која 

чини 120 редовни и 72 придружни земји – членки и која е задолжена да води грижа за норми 
од сите подрачја на науки, техники и технологии. ISO е меѓународна организација која 
настанала како алијанса на нациуоналните организации за норми и стандардизација а негова 
задача е припрема, објавување и грижа за интернационалните (светски) норми. 

Самиот збор “ISOS“ е грчки збор и значи “исто“ или “еднаков“ посебно кога се 
зборува за мери или димензии. Во таа смисла зборот ISO и кратенката ISO  може да се 
спореди. Межутоа IЅО е кратеница од англискиот назив “International Organization for 
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Standardization” односно “Меѓународна организација за норми“. Во литературата се 
среќаваат и називите “ОIS” или “OIN” кои се добиваат кога се обидува да се преведи 
службено име на овој важен меѓународен (светски) здруженија на француски јазик 
“Organization internationale de normalization”. 

Светската организација за стандарди (ISO) отвори проект со управување системи за 
квалитет на организацијат, во чија основа е барано решение за оцена и процена на 
квалитетот на производот, услуга и состав на квалитетот, тоа е по повеќегодишната работа 
. 1987 год. реализирала состав на стандарди под име ISO 9000 ff, Во основа овој систем ги 
заштитува купувачите и корисниците преку пропишани, имплементирани, документирани 
и редовна ревизија состав за управување со квалитетот во која е интегрирана и класична 
служба на контрола на квалитетот на производот и услугата било во која и било во каква 
организација. 

Идеален ISO е таков состав на норми која треба да овозможи потполна заштита и 
задоволство на корисникот, исполнување на економските потреби, тоа најповеќе е можно 
за квалитет во сигурност на производот и услугата, во потполна стандардизација на сите 
што смета за потполно отворање на слободен пазар со оптимален начин на користење на 
ограничени светски ресурси. 

 
Видови на ISO стандарди 

Се гради на меѓународните стандарди и признатиот систем за осигурување и 
управување со квалитетот, дават серија на норми ISO 8402, ISO 9000ff, ISO 10000ff, ISO 
14000fff, EN 45000ff и други стандарди кој број секојдневно се зголемува. Сите ISO 
стандарди се генерични и можат да се прилагодат во било која активност како во 
производна така и во услужните компании.  ISO стандардот 9000ff не изразуваат 
експлицитно како би одреден производ или услуга мора да создава. Оние го опишуваат 
карактерот на стратешки управувања на квалитетот на следниот начин, составот на 
квалитетот се реализира со помош на процес кој се наоѓа во рамките на бизнис функции 
или дури премин на границата на поединечните функции. Квалитетот на ISO стандардите 
се дефинираат како безусловно усмерување на очекувањата на купувачите, соработниците, 
сопственикот, добавувачите и општеството на сите нивоа. 

Стандардот ISO 9000 од 1987 год. (при што 9000 означува класификациски број во 
општа номенклатура ISO-a) беше насловена на сите оние поединци и фирми кои на било кој 
начин излегуваат на пазарот, нудејќи свои производи – конкретни материјални производи 
и услуги. Серија на стандарди ISO 9000 опфаќа три основни модели на системи за 
осигурување на квалитетот, ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003 и преку таканаречени помошни 
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норми во праксата под името “ISO 9000” се мисли на целата серија на стандарди на 
квалитет. Стандардот ISO 9000 беше првиот инструкции за избор  и примена со управување 
со квалитетот и изграден систем за осигурување на квалитетот. 

Серија стандарди ISO 9000 се меѓународни стандарди кои претставуваат минимум 
барања што мора да ги задоволи системот на квалитетот. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Како што се гледа од сликата постои серија од пет стандарди: 
- ISO 9000 – Стандарди  за управување со квалитетот и осигурување на квалитетот – упаства 
за избор и употреба. 
- ISO 9001 – Системи на квалитет – модел на осигурување на квалитетот во развојот, 
конструкцијата, производна, инсталации и сервисирање. Се користи како модел за стандард  
ISO 9000. Во поглед на составот  на елементите на квалитет на овој стандард е најпотполн 
и најцелосен.  

Дефиниција на поимите 
ISO 8402 

Избор и употреба на 
стандардите 

ISO 9000 

Управување со квалитетот, Елементи на системот за квалитет  ISO 9004  

Модели на три нивоа                ISO 9001  за осигурување на   ISO 9002  квалитетот   ISO 9003 
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- ISO 9002 – Состав на квалитетот-модел на осигурување на квалитетот во производниот 
процес. Се користи модел на стандардот ISO 9000. Овој стандар се разликува од ISO 9001 
бидејќи не постојат барања за развој и сервисирање ќе се  користи кога купувачот не е 
вклучен во процесот на развој. 
- ISO 9003 – Состав на квалитет – модел на осигурување на квалитетот во завршна контрола 
и испитување. Се користи како модел на ISO 9000 стандард. Овој стандард најмалку бара 
во однос на претходните два, а се применува кога компанијата ја снабдува со производите 
со непознато потекло од гледна точка на квалитетот. 
- ISO 9004 – Елементи со управување со квалитетот и составот на квалитетот. Овој стандард 
содржи упаство за примената на организациски, технички, административни и кадровски 
фактори кои влијаат на квалитетот на производите и услугите. 
 
Фази на производниот систем за управување со квалитетот на ISO 9001 

стандардот 
Производството на составот на квалитетот, кои можат да се сертифицираат према 

ISO стандардите, голем е проектот кои се вклучуваат сите вработени во компанијата. 
Најдобро изграден систем на компанијата на квалитетот е оној кој е прилагоден 

поединечно на компанијата а определувањето за квалитетот значи спремност за промена на 
стилот на работи и акција на менаџментот. 

Сликата бр. __ прикажува седум фази на имплементација   на системот за 
осигурување на квалитетот, кој се темели на емпириско искуство. 

Системот на имплементација на ISO стандардите почнува од утврдени желби и 
знаења што се сака да се оствари воведување на ISO стандардите. Во хотелските компании 
потполно ќе успее  оној изграден систем на квалитетот кои се во потполност  прилагодени 
на компаниите за кои системи се воведува што за менаџментот на хотелските компании  
значи посветеност да сака да го промени постоечкиот стил на работа и во потполност се 
прилагоди на барањата на системи на квалитетот. Фазите на имплементација прикажани во 
слика бр. ___ бараат од менаџментот на хотелските компании да претходно сам со 
врховниот менаџмент и цела структура на менаџментот  се запознае со концептот на 
квалитетот и со тоа да биде и сам учесник на тој процес. Почетокот на имплементацијата 
на системот на квалитетот на ISO започнува со следните акции: 

1. Учество на администрацијата (не само декларативна подршка), 
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2. Со основна едукација на менаџментот на квалитет, 
3. Со актот на директорот со која се дефинира  политиката и целите на квалитетот. 
4. поставување на менаџер за квалитет (професионалец – менаџер кој управува со 

квалитетот.). 
5. со изработка на проект план за осигурување на квалитетот. 
6. изработка на организациони шеми во компанијата (промена на организациски 

структури), 
7. формирање на работни тимови за: 

 изработка на прирачник за квалитет, 
 изработка на процедури, 
 изработка на насоки и примена на стандарди, 
 изработка на помошна документација (планови, програми, анализи, 

контроли), 
 осигурување на национални меѓународни норми, 
 пратење  на трошоци, 
 информирање и мотивирање на вработените. 

 
 

1. Фаза: Информирање 
- Утврдување на разлог  и носење на 
одлуки, 
- Управата ги информира сите вработени за 
проектот систем на квалитет.  

 
2. Фаза:  Дефинирање 

 - Дефинирање на сите барањаа во врска со 
систем управување со квалитетот 
(политика, цели, програми, модели, 
организациска структура). 

 
3. Фаза: Анализирање 

Изработка на планови на делување и 
анализа на активности поврзани со 
квалитетот и можностите за унапредување 

4. Фаза: Конструкција  Конструкција на документација за 
осигурување на систем за квалитет 
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5. Фаза: Реализација 

Реализиција на сите планирани активности 
и мерки поврзани со за имплементација на 
систем со управување и осигурување со 
квалитетот 

 
 

6. Фаза: Сертификација 
 
Интерна и екстерна пресуда во 
усогласеност и ефикасност на системот за 
упраљвување со квалитето. 

 
7. Фаза: Одржување и подобрувања 

- Внатрешна пресуда 
- Менаџерски извештаи 
- Ревизија на управување 

Табела бр. 2  Фази на приозводниот систем 
Наведените  акции во основа, значат почеток, како да наведените седум фази течат 

без прекин, но квалитетот на изработка и примена на ISO стандарди беше на ниво на 
очекувања. 

Имплементација на ISO системи на квалитет може  да иницира  иако се посвети 
внимание и побарано време за обука и мотивација на сите вработени. Обука на сите 
вработени и учесници во хотелските компании треба да почне од врвниот менаџмент па на 
пониски нивоа на менаџмент па се до најнизок ниво на извршител, со методот top down. 

Обука посетуваат сите членови на менаџерскиот тим и потоа секој од учесниците со 
своите соработници, водат обука на останатите членови од својот тим. 

Производството на системот на квалитет и негова имплементација носи на 
хотелските компании многу користи. Процесот на давање на услуги постанува подобар, 
расте свеста за квалитет, расте мотивацијата на сите вработени, компанијата добива 
признание по пат на сертификат, посебен статус и доказ на квалитетот кон туристичките 
агенции и останатите бизнис партнери (добавувачи, банки итн.), што е најважно гостинот 
на хотелот добива квалитет на системот, вредност за пари (value for money). 

Сите вработени и општеството општо може да се прати таков комплексен проект со 
одлуки за системот  на квалитет, менаџерскиот тим мора секогаш да ги поттикнува. 
Достигнувањето на нивото на квалитет често е тешко да се задржи и секогаш подобрувајќи 
туку да се изгради и да се добие сертификат за квалитет. 

Стандардите во економијата развојно се поврзани со индустриската револуција како 
нужност да се произведува а покрај тоа и изедначени услуги како би се намалиле трошоците 
на роба и услуга и увеличителен квалитет. Процесот на стандардизација во хотелиерството 
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се развило покрај тоа што е применливост во производство на стоки посебно високи 
производни серии.  

Во желба да хотелскиот гостин направи прифатлива услуга кој секогаш ќе се 
препознае со системи создадена е потреба за формирање на хотелски стандард како 
нагостите од хотелот го гарантира побараниот квалитет, чувството на сигурност и 
задоволство и сопственикот ја зголемува можноста за добро искористување на просторот 
тн. контрола трошоци. Хотелските ланци се последица општо на светскиот процес 
оставарување на препознатливото хотелско име – бранд –и на тој начин се шири процесот 
на стандардизација во хотелиерството во целиот свет. Во современи услови  на светскиот 
процес глобализација во услови на постиндустриска револуција  се јавува потреба за 
квалитетна услуга која менаџментот мора да оствари како услов за негова ефикасност и 
успешност и затоа ISO стандардите се применуватт во сите економски гранки исто така и 
во хотелиерството. 

 
3. Менаџерската одговорност за обезбедување на квалитет на хотелската понуда 

Највисокото раководство мора да обезбеди доказ за своето ангажирање во поглед на 
примената на системот на менаџмент со квалитет и постојаното подобрување на неговата 
ефективност со тоа што:  

 Ја информира организацијата за значењето на исполнувањето на барањата на 
купувачите, 

 Воспоставува политика за квалитет, 
 Обезбедува дека се воспоставени целите за квалитет, 
 Спроведува преиспитувања од страна на раководството, 
 Обезбедува расположивост со ресурси. 

Највисокото раководство  мора да обезбеди барањата на туристите  да бидат утврдени и 
исполнети со цел да се зголеми неговото задоволство. 
 

Политика за квалитет 
 Раководството мора да обезбеди политика за квалитет која: 

 Одговара на целите на организацијата, 
 Содржи обврска за исполнувања на барањата и постојано подобрување на 

ефективноста на системот на менаџмент со квалитет, 
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 Обезбедува рамка за воспостаување и преиспитување на целите  за квалитет, 
 Е соопштена и разбрана во рамките на организацијата, 
 Ќе биде преиспитувана во погледд на нејзина постојана применливост. 

 
 
Планирање 
Потребно е да се обезбеди целите за квалитет, вклучувајќи ги и целите потребни за 

исполнување на барањата  за производ да се воспоставени  на соодветните функции и нивоа 
во организацијата. Целите за квалитет мора да бидат  мерливи и во склад сополитиката за 
квалитет. 

 
 
 
Планирање на системот за менаџмент со квалитетот 

 Највисокото раководство мора да обезбеди: 
 Планирање на системот за менаџмент со квалитет со цел да се исполнат 

барањата како и целите за квалитет, и  
 Одржување на интегритетот на системот за менаџмент со квалитет кога се 

испланирани и извршени измени во него. 
 
 
Преиспитувања од страна на раководството 
Општо  

Раководството  мора да го преиспитува системот за менаџмент со квалитет во планирани 
интервали, за да обезбеди негова постојана актуелност, адекватност и ефективност. 
Преиспитувањата мора да опфати проценка на можностите за подобрувања и потребата за 
промени во системот за менаџмент со квалитет, вклучувајќи ја политиката и целите  за 
квалитет.  
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Влезни елементи за преиспитувања 
Влезни елементи за преиспитувањето од страна на раководството мора да опфатат 

информации за: 
 Резултатите од проверките, 
 Повратните информации од купувачот, 
 Перформанси на процесите  и усогласеност на производите, 
 Статусот на превентивните и корективните мерки, 
 Мерките произлезени од претходните преиспитувања, 
 Измените кои би можеле да влијаат на системот за менаџмент со квалитет, и 
 Препораки за подобрување. 

 
 
 
 
 
Излезни елементи од преиспитувањата 

Излезните елементи од преиспитувањето  од страна на раководството мора да содржат 
одлуки и мерки кои се однесуваат на: 

 подобрување на ефективноста на системот на менаџмент со квалитет и 
неговите процеси, 

 подобрување на производот во однос на барањата на туристот, 
 потребните ресурси. 

 
 
 
Управување со ресурси 
Обезбедување на ресурси 
Организацијата мора да утврди и обезбеди  ресурси потребни за: 



“Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за                
остварување на поголема конкурентност“. 

 

 pg. 46 

46 
 примена и одржување на системот за менаџмент со квалитет и постојано 

подобрување на неговата ефективност, 
 зголемување на задоволството на купувачот преку исполнување на неговите 

барања. 
 
 
Човечки ресурси 
Општо 

Персоналот кој извршува работа која влијае врз усогласеност со барањата за 
производот мора да биде компонентен врз основа на соодветно образование, обука, 
вештини и искуство. 
 
Компетентност, обука и свесност 
Организацијата мора: 

 да ја утврди потребната компетентност на персоналот чија штио работа  има 
влијание  врз усогласеност со барањата за производот, 

 каде што е применливо, да обезбеди обука или превземе други мерки за да се 
постигне неопходната компетентност, 

 да ја оценува ефективноста на превземените мерки, 
 да обезбеди дека нејзините вработени се свесни за значајноста и важноста на 

нивните активности и начинот на кој тие придонесуваат за остварување на 
целите за квалитет, и  

 да одржува соодветни записи за образование, обука, вештини и искуство.  
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"Ги посетив црквите во Охрид, ги има околу триесет. Тоа е единствено 
сведоштво дека помеѓу византиското црковно сликарство, Равена и 
Сицилија, од една страна, и италијанската ренесанса од друга страна, 
не постоела празнина. Охрид е значаен мост на европската 
уметност..." 

Сер Херберт Рид,, 
(британски историчар на уметност, 1961 г.)
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ДЕЛ ЧЕТВРТИ: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ХОТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ НА ОХРИД И СТРУГА 

 
 

1. Анализа на постојниот квалитетот на хотелските услуги во Охрид 
Истражувањето како основа за унапредување на квалитетот на 

хотелските услуги 
 

 Кога станува збор за хотелскиот производ, тука се мисли на основните елементи на 
производот, од гледна точка на посетителот: храната, квалитетот на услугите во ресторанот, 
баровите, спратниот етаж сервис, забавата и комфорот во хотелскиот објект и тн. Овде 
покрај другото битно е да се утврди колку општите како и поединечмите елементи на 
хотелскиот производ ги задоволуваат очекувањата н апосетителите-гости, со што ќе се 
овозможи да се изврши неопходна интервенција на слабо оценетите елементи. 
 Во тој контекст, веќе некои хотелски објекти тоа го имаат одомашено и тоа на тој 
начин што перманентно ги следат и контролираат ставовите и мислењата на гостите во 
својот објект, по пат на постојани и повремени анкетирања преку методата на анкетни 
прашалници кои ги пополнуваат гостите за време на нивниот престој во хотелскиот објект. 
 Ваквото истражување честопати се врши преку таканаречената “AD HOC”  метода, 
која во одредено време на сите хотелски гости се врши анкетирање. Вредноста на ваквите 
истражувања ќе биде поголема доколку тие почесто се повторуваат на ист начин во теот на 
одреден временски период, односно за време на одредениот престој на гостите во 
хотелскиот објект. 
 Секое емпириско истражување минува низ неколку основни фази: 

1. Одредување на целта и предмет на истражувањето, 
2. Поставување на хипотези, 
3. Избор на примерок, 
4. Изработка на методолошки инструменти за собирање на потребните податоци, 
5. Собирање на податоци, 
6. Обработка на податоци, 
7. Интерпретациа и анализа на добиените податоци. 
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Цел и предмет на истражувањето 
Цел 

 
 Практичната цел на ова истражување се однесува во примената на теоретски 
сознанија во работата на угостителско- туристичките препријатија. Тие сознанија треба да 
придонесат не само за збогатување на туристичката понуда, туку и за подобрување на 
квалитетот на услугите.  
 

Предмет на истражувањето 
 

 Секој истражувач е должен да го дефинира и предметот на истражувањето. Ваквите 
дефиниции можат да дидат теоретски и оперативни. “Меѓутоа теоретските дефиниции се 
доста апстрактни и поради тоа се даваат оперативни дефиниции на предметот на 
истражувањето, односно теоретските  дефиниции  се преведуваат во оперативни“. 
 
 

Хотелски услуги 
 

Угостителството во составот на целокупното стопанство до зазема местото, на 
фазата на размена на добрата, кои на потрошувачите им се даваат посебен начин, Дејствата 
околу посредувањето на размената на тие добра се нарекуваат услуги. Според тоа, 
угостителството е стопанска дејност која се занимава со приготвување и продажба на храна 
и пијалоци, кои со помош на лични услуги ги нуди и дава на потрошувачите –гости во 
посебно определени простории и сместување на хотелски објекти. 

Угостителските услуги се такви услуги кои се даваат во угостителството на посебен 
начин, со цел да ги подмират потребите на населението во сместување, исхрана и пијалоци. 
Според тоа, угостителските услуги во сместување, исхрана и точење на пијалоци 
претставуваат основен предмет во вршењето на работат, содржината на дејноста и главен 
резултат на работењето на угостителските претпријатија. 

Давање на услугите во сместување се состои во издавање на наместени соби, 
кревети, помошни легла и резиденции и други помошни услуги. 

Услугите во исхрана се состојат нво задоволување на потребите на луѓето во 
исхрана, во приготвување и послужување топли и ладни јадења, десерти и топли напивки 
(чај, кафе, како и тн). 

Давање на услуги во точење на пијалоци се состои во задаволување на луѓето со 
пијалок, со однапред припремање, точење и послужување на разни видови пијалоци, 
напивки и барски мешавини. Сите овие услуги се даваат на посебен начин, зашто тие се 
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приготвуваат, продаваат, точат и послужуваат на гости кои ги користат и конзумираат во 
разновидни угостителски објекти6. 

За современо давање на угостителските услуги потребно е претходно да се обезбеди 
што поголем избор на разновидни услуги, подобар квалитет на услугите и поголема култура 
при послужувањето: 

 со зголемувањето на асортиманот на услугите потребно е претходно да се 
обезбеди што поголем избор со цел да се задоволат потребите, желбите и 
вкусот на гостите, 

 кај квалитетот на услугите важна улога има начинот на приготвување, 
составот и квалитетот  на продуктите и материјалите, како и изгледот на 
одделни јадења и пијалоци, 

 кај пијалоците важен е начинот на производството, името на произведителот, 
бојата, вкусот и староста на поедини пијалоци, како и подрачјето на 
производството, 

 кај услугите во сместување потребно е да се обезбеди комотност, мир, ред и 
чистота како и современи хигиенско-санитарни услови, 

 
Техничкото уредување и опременоста на објектот мора да бидат функционални и 

современи, а споредните и дополнителните услуги треба да бидат обезбедени во секој 
угостителски објект кој дава услуги во сместување. 

И на крај да го наведеме укажувањето на Проф Керчмар кој вели: 
„Правилното однесување кон гостинот, пријатноста, културата, услужноста и 

љубезноста како и познавањето на правилта на угостителското послужување треба да бидат 
одраз на културното послужување во угостителството“. 

Однапред наведените искажувања и мислења на врвните автори од областа на 
угостителството, најблиски до целта на нашето истражување се мислењето и дефницијата 
на проф. Керчмар. Во суштина, со нашите истражувања и теоретски сознанија во областа 
на трудот сакаме да ги докажеме и вградиме елементите на науката и техниката во областа 
на хотелско-угостителските услуги. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
6 M. ŠTambuk: "Ekonomika i organizacija ugostiteljstva", Opatija, 1978 god. str. 78 
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Поставување на хипотези 
 

Поставувањето и верификацијата на хипотезите е мошне важно прашање. 
Хипотезите на одреден начин ја разработуваат теоријата. Секоја хипотеза треба да се 
провери дали е точна или неточна. Во секој случај, хипотезата не само што води кон 
одредено емпириско истражување, туку бара и одреден одговор. 

Поставените хипотези во ова истражување го покажуваат односот меѓу независните 
и зависните променливи услови. Во ова истражување независно променливи услови се: 
полот, возраста, степенот на образование, социјалната средина на постојаното место на 
живеење, домашните и странските посетители и друго, а зависно променливи услови се 
активностите за спроведување на хотелските услуги. 

 
 
Уште со изработката на проектот беа формулирани општите и посебните хипотези 
 

Општи хипотези 
Посетителите за време на туристичкиот престој посебно внимание му посветуваат 

на односот на туристичките работници 
Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани за начините на 

сервирање и условите за сместување 
Посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за 

квалитетот на исхранат и пијалоците 
Посетителите за време на туристичкиот престој имаат потреба од вонпансионски 

услуги 
Посетителите за време на туристичкиот престој имаат желба да се занимаваат со 

различни активности (спортски, културно-забавни, излети, посети итн) 
Посебна улога за мотивирање на потенцијалните посетители имаат 

информирањето и турисичката пропаганда. 
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Посебни хипотези 

Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од односот на 
рецепционерите 

Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани за начините на 
сервисот и услугите за сместување 

Посетителите завреме на туристичкиот престој се задоволни од квалитетот на 
исхраната и пијалоците 

Посетителите завреме на туристичкиот престој се заинтересирани за додатни – 
вонпансионски услуги. 

 
 

Изработка и избор на примерок 
 Во секое емпириско истражување мошне важно прашање е изработката и изборот на 
примерок. Притоа водевме сметка за големината на примерокот и начинот на неговиот 
избор. Големината на примерокот зависи од бројот на испитаниците што се земаат за 
испитување. Поради тоа, во ова истражување зедовме 500 домашни и 200 странски 
посетители. Во сегашните објективни услови во кои што се најде туризмот во Охрид, овој 
сооднос одговара на присутната популација од домашни и странски посетители. 
 При изборот на примерокот го применивме методот на случаен избор. Од сите 
регистрирани посетители во книгата за евденција на хотелите до први јули, односно први 
август ги зедовме редните броеви и ги напишавме на посебни ливчиња.  Потоа од нив се 
влечеше потребниот број. На овој начин на секој посетител му дадовме еднакви шанси да 
биде избран во примерокот. 
 Истражувањето се реализира во летната туристичка сезона (јули-август) 2012 год. во 
хотелите во Охридскиот регион 
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Изработка на инструменти за истражување и прибирање на податоците 

 
 Во истражувањето ги користиме следниве методолошки техники: анкета, метод на 
скалирање и статистички метод. 
 Во секој хотел претходно беше направен договор за целта на истражувањето и 
задолжен шефот на рецепција. На шефовите на рецепциите детално им беше  обаснета 
постапката за пополнување на анкетниот лист. Во оваа прилика треба да се  истакне дека од 
страна на раководителите на објектите, шефовите  на рецепцијата и рецепционерите 
добивме целосна помош и разбирање.  
 

Анализа и интерпретација на добиените податоци 
 

Откога ги изработивме табелите, ги и звршивме и потребните статистички операции. 
Низ ваквата анализа ја верифициравме секоја претходно поставена хипотеза или теоретска 
претпоставка. 

 
Односот на туристичките работници кон посетителите 

 
Мошне важно прашање во хотелското работење е односот на туристичките 

работници кон гостите. Заради тоа во современото хотелиерство  на ваквиот однос му се 
посветува посебно внимание. 

“На туристите за време на туристичкиот престој не им е сеедно како коминицираат 
со туристичките раборници. Тие се свесни дека односите треба да им се на задоволително 
ниво, бидејќи од нив зависи квалитетот  на услугите, пријатоста на одморот, 
расположението и тн. Контактот меѓу нив ќе остане непотполн и сиромашен доколку не е 
срдечен, отворен, топол, искрен и исполнет со полна доверба. Тоа зборува дека современиот 
туризам ја нагласува потребата од хумани аспекти на туристичката понуда.“ 

Познато е дека посетителите во хотелските и другите сместувачки капацитети 
првите контакти ги воспоставуваат со рецепционерите. Точно поради тоа односот на 
рецепционерите треба да биде љубезен и пропратен со насмевка. Насмевката треба да биде 
природна а не вештачка. Таа мора да произлегува од длабочината на човековата душа. Во 
врска со тоа персоналниот референт на една голема Њујоршка стоковна куќа истакнал дека 
побрзо би се одлучил за девојка ниту основно училиште но знае љубезно да се насмевнува, 
отколку за доктор на науки со кисело лице. 

Оттаму, во ова истражување едно од битните прашања е во која мерка гостите се 
задоволни од односот на туристичките работници. Во врска со тоа нашата хипотеза гласи:  
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“Посетителите за време на туристичкиот престој посебно внимание поставуваат на 

односот на туристичките работници.“ 
 

Од оваа општа хипотеза ги извлекуваме следните посебни хипотези: 
1. “Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од односот на 

рецепционерите.“    
 

Табела број 1: Полот на туристите и односот на рецепционерите 
 Дали сте задоволни од односот на 

рецепционерите? 
 

 Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Mашки 153 (38%) 159 (33,25%) 91 (17,62%) 403(100,00%) 
Женски 97 (47,81%) 141 (36,03%) 59 (16,16%) 297 (100,00%) 
Вкупно 250 (48,57%) 300 (34,43%) 150 (17,00%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 

                   
Графикон бр. 1 
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Од податоците во табелата може да се констатира дека најголемиот број или 48,57% 

од посетителите се изјасниле дека се задоволни од односот на рецепционерите. Помал е 
бројот на посетителите кои што се делимично задоволни од односот (34,43%) и најмал е 
бројот или 17,00% на оние што не се задоволни. 
 Меѓутоа кога ќе се има во предвид вкупниот број на посетителите кои што не се 
задоволни и делумно задовони ќе се види дека изнесува над 50%. Тоа значи дека 50%  од 
посетителите не се целосно задоволни од односот на рецепционерите. 

Ваква тенденција постои кога посетителите ќе се анализираат и според полот. Тоа 
значи и кај женските посетители процентот е ист како и кај посетителите воопшто.    
 Пресметаниот х2 е стастички значаен на ниво 0,01%. Појдовната посебна хипотеза е 
потврдена.  
Табела број 2: Степенот на образование на туристите и односот на рецепционерите 

 Дали сте задоволни од односот на 
рецепционерите? 

 

Степен на 
образовани 

Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Високо или 
вишо 

95 (34,24%) 101 (36,27%) 99 (29,49%) 295(100,00%) 

Средно 120 (57,27%) 66 (33,48%) 41 (9,25%) 227(100,00%) 
Основно 109 (61,23%) 58 (32,98%) 11 (6,19%) 178(100,00%) 
Вкупно 324 (48,57%) 255(34,43%) 151 (17,00%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 2 

 Кога ќе се споредат податоците од оваа табела со табела број 1, ќе се констатираат 
две поединости: 
         Прво, вкупните податоците во едната и во другат табела според полот и според 
степенот на образованието покажуваат иста тенденција. 
 Второ, кога податоците во ови табели се анализираат едделно, тогаш ќе  
констатираме дека посетителите според полот и посетителите кои што имаат средно и 
основно образование во најголем процент спаѓаат во категоријата задоволни. Додека оние 
што имаат висока или вишо образование во најголем процент спаѓаат во делумно 
задоволни. Тоа укажува на фактот дека посетителите што имаат повисок степен на 
образование имаат и поостар клритериум на вреднување на односот на рецепционерите.  
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е потврдена.   
 Што се однесува во специфичностите во оценката на односот на рецепционерите кај 
посетителите споре возраста и кај домашните и кај странските гости, ќе се констатира дека 
во степенот на задоволството постои скоро иста тенденција со податоците во табалата која 
се однесува на полот (види табела според полот и возраста и образованието). 
 Меѓутоа, кога се анализира односот на собарките кон посетителите, се констатираа 
поинакви сознанија.                
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Табела број 3: Полот на посетителите и односот на собариците 
 Дали сте задоволни од односот на собариците?  

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 139 (34,49%) 167 (41,44%) 97 (24,07%) 403 (100,00%) 
Женски 117 (39,39%) 127 (42,76%) 53 (17,85%) 297 (100,00%) 
Вкупно 256 (36,57%) 294 (42,00%) 150 (21,43%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување  
  

 Графикон бр. 3 
 

                        Кога податоците во оваа табела ќе ги споредиме со податоците од 
претходната табела, ќе констатираме извесни разлики. Имено, најгхолемиот број или 
42,00% од посетителите делумно се задоволни од односот на собарките. Само 36,57% се 
сосема задоволни, а најмалиот број или 21,43% се незадоволни. Тоа покажува дека 
категоријата на незадоволни и делумно задоволни посетители изнесува преку 63%. 
 Овие потадоци недвосмислено покажуваат дека односот на собарките сеуште е на 
ниско ниво. Заради тоа, раководните кадри во хотелските куќи треба да преземат 
максимални мерки во едукацијата на собариците за да се подобри односот кон посетителите 
и да се обезбеди задоволството во комуникацијата на посетителите со собарките.  
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 Исто така, од податоците во табелата можеме да констатираме дека оваа тенденција 
е присутна и во однос на полот на посетителите. 
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Поставената посебна 
хипотеза е потврдена. 
 Кога односот на собарките го набљудуваме според степенот на образованието и 
возраста на посетителите, ќе констатираме сосема различни оценки за задоволството од 
собарките како што е и според полот. 
 Меѓутоа, кога овој однос го разгледуваме одделно кај домашните и странските 
посетители ќе забележат извесни разлики. Имено, странските посетители во најголем 
процент се изјасниле дека се делумно задоволни како што е случај според полот, возраста 
и степенот на образованието. Додека домашните посетители во најголем број или 43,00% 
се сосема задоволни и во најмал процент. 
 Од овие потадоци може да се констатира дека странските посетители имаат повисок 
критериум во своите барања за односот на собарките отколку што имаат домашните. Тоа 
укажува на фактот дека од страна на туристичките работници во хотелиерството на 
Република Македонија треба да се обрне поголемо внимание за односот на собарките кон 
странските посетители (види табела во прилог за домашните и странските посетители). 
 
 

Услуги поврзани со исхраната и пијалоците на посетителите 
 Во теоретскиот дел каде што се зборува за специфичностите на угостителските 
услуги, изнесени се повеќе податоци за важноста на овој вид на услуги. Точно заради тоа, 
во прашалникот со кој што го испитуваме мислењето на посетителите, постојат посебни 
прашања поврзани со исхраната и пијалоците и начините на послужувањето. 
 Што се однесува за мислењето на посетителите во врска со послужувањето и 
начините на послужување, појдовме од следната општа хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани за 
послужувањето и начините на сервирање“. 
 Od ovaa op{ta hipoteza ja izvlekuvame slednata posebna hipoteza: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од послужувањето, 
начините на сервирањ и условите на сместување“. 
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Табела број 4: Полот и задоволството од послужувањето 
 Дали сте задоволни од квалитетот на 

послужувањето? 
 

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 127 (31,52%) 166 (41,19%) 110 (27,29%) 403 (100,00%) 
Женски 104 (35,01%) 113 (38,05%)  80 (26,94%) 297 (100,00%) 
Вкупно 231 (33,00%) 279 (39,86%) 190 (27,14%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување            

                         
 Графикон бр. 4 

 Во општиот став за задоволството или незадоволството на посетителите мошне 
важно место зазема послужувањето во ресторанската сала, во просториите за појадок и 
експрес бифето. 
 Од податоците во табелата број 4 може да се согледа какво е мислењето на 
посетителите во врска со квалитетот на послужувањето. Имено, најголемиот број или 
39,86% од испитаните посетители се изјасниле дека се делумно задоволни. Кога на ова 
група на посетители се изјасниле дека се делумно задоволни. Кога на ова група на 
посетители се додаваат и оние 27,14% кои се незадоволни, ќе констатираме дека скоро 67% 
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се всушност незадоволни од квалитетот на послужувањето (брзина на послужување, 
односот на послужениот персонал, вербалната комуникација, стручноста на послужувањето 
и естетскиот изглед на лицата кои послужуваат). 
 Ваквата тенденција во односот на квалитетот на послужувањето се забележува и во 
однос на полот на посетителите. 
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е потврдена. 
 За покомплексно сознавање на мислењето на посетителите посебно е важно да се 
открие какви се нивните желби за начините на послужувањето на појадокот. 
 Кога степенот на задоволството од послужувањето кај посетителите го анализираме 
според степенот на образованието и кај домашните и кај странските посетители ќе 
констатираме дека постои скоро иста тенденција, како и според полот. Исклучок од оваа 
тенденција се забележува кај посетителите според возраста. Кај посетитечлите според 
возраста, кај помладите (18-35 години) најголемиот број или 38,38% се потполно задоволни. 
 

Табела број 5: Полот и начините на послужување 
 Кој начин на послужување на појадокот 

е поприфатлив? 
 

Пол Класичен Бифе појадок Вкупно 
Машки 227 (56,33%) 176 (43,67%) 403 (100,00%) 
Женски 179 (60,27%) 118 (39,73%) 297 (100,00%) 
Вкупно 406 (58,00%) 294 (42,00%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 5 

 
Податоците во табелата покажуваат дека најголемиот број или 58,00% од 

посетителите повеќе го преферираат класичниот начин на послужување, а другиот број или 
42,00% се за бифе појадок. Овие податоци укажуваат дека кај хотелските услуги треба да 
се применуваат и едниот и другиот начин во зависност од структурата на гостите. 

Слични се состојбите за начините на послужување и кај посетителите според 
степенот на образованието и кај домашните и кај странските посетители. Меѓутоа кога 
начините на послужување на појадокот ги анализираме кај посетителите според возраста, 
ќе забележиме иста тенденција кај посетителите што се постари од 36 години, а кај  
помладите посетители од 18-35 години поголемиот број или 59,60% не се за класичен начин, 
туку за бифе појадок. 

Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво од 0,01%. На тој начин, појдовната 
поставена посебна хипотеза е потврдена. 

При истражувањето за послужувањето и начините на послужувањето, сметавме дека 
посебно е важно да се испита мислењето на посетителите за начинот на послужувањето на 
главните оброци.  
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Табела број 6: Полот на туристите и послужувањето на главните оброци 

 Што мислите за начинот на послужувањето 
на главните оброци? 

 

Пол Ладно-топло 
бифе 

Шведска маса Анкетирање 
на гостите 

Вкупно 

Машки 136 (33,75%) 164 (40,69%) 103 (25,56%) 403 (100,00%) 
Женски 95 (31.99%) 105 (35,35%) 97 (32,66%) 297 (100,00%) 
Вкупно 237 (33,00%) 269 (38,43%) 200 (28,57%) 700  (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
 

 
                       

Графикон бр. 6 
 Податоците од табелата број 6 покажуваат дека најголем број или 38,43% од 
посетителите се за послужување на главните оброци со шведска маса. Вакви 
изјаснувања се присутни и според полот, степенот на образованието и возраста. Додека 
кај посетителите според нивното потекло, постојат сосема минимални разлики кај 
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странските посетители (види табела за начинот на послужување на главните оброци, 
според степенот на образование, возраст и домашни и странски посетители). 
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е потврдена. 
 Од добиените податоци во однос на начините на послужување на појадокот и 
главните оброци (ручек, вечера), може да се заклучи дека и во иднина треба да се користи 
и класичниот и бифе појадокот, со изразита предност на првиот. Додека од начините на 
послужување на главните јадења скоро кај сите посетители без разлика на полот, возраста 
и степенот на образование, по перспективна е шведската маса. 
 Сметаме дека од страна на туристичко-угостителските работнииц во хотелиерството 
треба да се има предвид изнесените желби на испитаните посетители. 

 
 
 
 

Мислењето на посетителите во врска со квалитетот на исхраната и 
пијалоците 

 
 Во хотелските услуги квалитетот на исхраната и пијалоците зазема мошне важно 
место. Заради тоа, туристичките работници треба постојано да настојуваат кон 
подобрувањето на нивниот квалитет. 
 Поради важноста на квалитетот на исхраната и пијалоците во ова истражување 
сакавме да го испитаме мислењето на посетителите. Во врска со тоа, ја поставивме следната 
општа хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за 
квалитетот на исхраната и пијалоците“. 
 За да можеме подетално да ги изнесеме нивните мислења од општата хипотеза ја 
извлековме следната посебна хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од квалитетот на 
храната и пијалоците“. 
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Табела број 7: Полот на туристите и задоволството од квалитетот на исхраната 
 Дали сте задоволни од квалитетот на 

исхраната? 
 

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 164 (40,69%) 167 (44,44%) 72 (17,87%) 403 (100,00%) 
Женски 108 (38,36%) 117 (39,39%) 72 (24,25%) 297 (100,00%) 
Вкупно 272 (38,86%) 284 (40,57%) 144 (20,57%) 700 (100,00%)  

Извор: Сопствено истражување 

                        
Графикон бр. 7 

Испитаниците во анкетниот лист во однос на квалитетот на исхраната во хотелите 
во кои што престојуваа имаа можност задоволството од квалитетот на исхраната да го 
искажат преку следниве степени: задоволни, делумно задоволни и незадоволни. 
 Од добиените податоци прикажани во претходната табела може да се констатира 
дека најголемиот број ил 40,57% без разлика на полот се делумно задоволни. Потоа даоѓаат 
испитаниците кои се потполно задоволни 38,86% и на последно место се испитаниците кои 
се незадоволни од квалитетот на исхраната 20,57%. 
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Меѓутоа, кога задоволството на посетителите го анализираме според полот, ќе 

забележиме дека постои иста тенденција и тоа одделно кај машките и одделно кај женските 
испитаници. 

Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е поврдена.  

Во истражувањето мошне интересно е да се види каков е степенот на задоволството 
кај домашните и странските посетители. 

 
 
 
 
 

Табела број 8: Домашните и странските тиристи и задоволството од исхраната 
 Дали сте задоволни од квалитетот на 

исхраната 
 

Место на 
живеење 

Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Домашни 225 (45,00%) 198 (39,60%) 77 (15,40%) 500 (100,00%) 
Странски 47 (35,50%) 86 (43,00%) 67 (21,50%) 200(100,00%) 

Вкупно 227 (38,86%) 284 (40,57%) 144 (20,57%) 700 (100,00%) 
Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 8 

Податоците во табелата во однос на задоволувањето од квалитетот на исхраната кај 
домашните и странските испитаници укажуваат на два факти: 

Прво, и кај домашните и кај странките испитаници општо земено, тенденцијата на 
нивните одговори се совпаѓа со одговорите на испитаниците според полотв и  

Второ, кога задоволството од квалитетот на исхраната се анализира посебно кај 
машките испитаници, се забележуваат одредени разлики во нивните одговори. Имено, 
странските посетители во најголем број или 43,00% изразиле делумно задоволство од 
квалитетот на исхраната, 35,50% се изјасниле дека се незадоволни, додека во најмал број 
односно 21,50% се изјасниле како задоволни. 

Податоците во табелава во однос на задоволувањео од квалитетот на исхраната кај 
домашните и странските испитаници укажуваат на два факти: 

Додека пак, домашните посетители во најголем процент, односно 45,00% се сосема 
задоволни, потоа со 39,60% се оние кои што се делумно задоволни и само 15,40% се 
изјасниле како незадоволни. 
 Ваквите разлики во одговорите на испитаниците покажуваат дека поголемо 
внимание од страна на хотелско-туристичките работници треба да им се посвети на 
странските посетители. Кај нив посебно загрижува што е голем процентот 21,50% на 
незадоволни посетители. Ваквите состојби укажуваат на потребата од статистичко 
пресметување на значајноста на разликите. 
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Пресметаниот х е статистички значаен на ниво 0,01%. Домашните и странските 

посетители потекнуваат од различни културни и социјални средини, имаат различен 
менталитет, навики, обичаи и различни потреби. 

Претходно поставената посебна хипотеза е потврдена. 
Кога задоволството од квалитетот на исхраната се анализира според возраста и 

степенот на образованието на испитаниците, во основа се забележуваат скоро исти 
одговори. Притоа, постојат разлики по однос на образованието само кај испитаниците со 
завршено основно образование. Кај нив најголемиот број или 53,93% се сосема задоволни 
од исхраната, додека 36,52% се делумно задоволни (види табела во прилог).  

Исто така, во однос на возраста одговорите се слични како и според другите 
карактеристики на испитаниците, односно на возраст од 18 до 35 години. Имено, кај оваа 
категорија на посетители најголемиот број или 44,95% се сосема задоволни, 36,87% се 
делумно задоволни и 18,18% се назадоволни. 

Кога се испитува мислењето на посетителите за квалитетот на исхраната, посебно е 
важно во пласманот на хотелските услуги кои јадења ги преферираат посетителите. 
 

Табела број 9: Полот и потребите на туристите за видови на јадења 
 Кои јадења треба да бидат застапени?  

Пол Дом. 
специјалитети 

Национални Интернацио
нални 

Вегетарија
нски 

Макробио
тички 

Вкупно 

М 147 (36,41%) 109 (27,02%) 74 (18,36%) 37 (9,18%) 36(8,93%) 403 (100%) 
Ж 83 (27,95%) 78 (26,26%) 66(22,22%) 47(15,82%) 23(7,75%) 297 (100%) 
Вк 230 (32,86%) 187(29,00%) 140(26,71%) 84(12,00%) 59(8,43%) 700 (100%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 9 

 
 Од податоците во табелава се гледа дека посетителите и општо и по однос на полот, 
возраста, степенот на образованието, како и кај домашните и странските, најмногу се 
заинтересирани за домашните специјалитети, потоа за националните јадења и  во помала 
мерка за другите видови на јадења. 
 Од ваквите констатации сосема природно се наметнува прашањето за видовите на 
националните јадења кои треба да бидат доминантни во понудаа. Според дадените одговори 
на испитаниците според полот, кај домашните и странските, според возраста и степенот на 
образованието, сосема јасно може да се констатира дека доминантни национални јадења за 
време на нивниот престој треба да бидат: пастрмка на охридски начин (45,43%) и тавче 
гравче (15,14%). Потоа следат другите национални јадења, како што се: мусака од тиквички, 
ѓувеч тава, македонска јанија и слично. 
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Поставената посебна 
хипотеза е потврдена. 
 Во претходната посебна хипотеза беа истакнати исхраната и пијалоците. 
Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани како за квалитетот на 
исхраната, така и за пијалоците. Во ова истражување сакавме да видиме за кои видови на 
пијалоци посетителите се најмногу заинтересирани 
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Табела број 10: Полт и потребите на турустите за пијалоци 
 Кои видови пијалоци треба да бидат застапени во винската 

карта? 
 

Пол Алкохолни Безалкохолни Вино Барски 
мешавини 

Вкупно 

М 134 (33,25%) 108 (26,80) 117 (29,03%) 44(10,92%) 403(100,00%) 
Ж 87 (29,30%) 94 (31,65%) 78 (26,25%) 38(12,80%) 297 (100,00%) 

Вкупно 221 (31,57%) 202 (28,86%) 195 (27,86%) 82(11,71%) 700(100,00%) 
Извор: Сопствено истражување 

 

 
Графикон бр. 10 

Податоците во табелата укажуваат две специфичности: 
Прво, кога податоците ги анализираме општо без разлика на полот, ќе констатираме 

дека најголемиот број од посетителите сакаат алкохолни пијалоци (31,57%), потоа доаѓаат 
посетителите кои се за безалкохолни пијалоци (27,86%) и  на последно место се 
посетителите кои сакаат барски мешавини (11,71%). 

Второ, мислењата на машките и жемските посетители се разликуваат во однос на 
видовите на пијалоци. Имено, посетителите од женскиот  пол повеќе се заинтересирани за 
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безалкохолни пијалоци, додека пак посетителите од машки пол повеќе сакаат алкохолни 
пијалоци. 

Пресметаниот х2 е статистички знаќаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е потврдена. 

Меѓутоа, потребата за различни видови на пијалоци е скоро иста и спрема 
образованието, возраста и кај домашните и странските посетители. Единствено поизразити 
разлики постојат во однос на степенот на образованието. Притоа, треба посебно да се 
истакне дека посетителите со средно и основно образование повеќе се наклонетикон 
алкохолни пијалоци.  
 

 
Мислењето на посетителите во однос на вонпансионските услуги 

 
 Ако примарните биолошки потреби се поврзани со егзистенцијата на човекот (храна, 
вода, кислород) и потреби кои имаат за  задача да ги елиминираат непотребните материи од 
организмот (мочката, изметот и тн.) и потреби за физичко и психичко одржување на 
човекот. Потоа, примарните социјални потреби пак се поврзани со човекот како социјално 
суштество. Тие се стекнати со дел од социјалното наследство и поради тоа се зависни од 
сопствената средина. 
 Секундарните потреби имаат индивидуален карактер и се стекнуваат во 
индивидуалниот психофизички развој. Тие животот на човекот го ќинат побогат, 
посодржаен, помисловен и режиран по свој сопствен и слободен избор. Во групата на 
секундарните потреби спаѓаат и туристичките потреби, кои со секојдневниот материјално 
– технички развој од една страна, истовремено и појавата на се поголем број на корисници 
од друга страна, добиваат карактер на се поголема еластичност, што во таа смисла 
примарните потреби покажуваат извесна крутост. 
 Зголемувањето на примарните и секундарните потреби на туристите е поврзано со 
туристичката потрошувачка. Туристичката потрошувачка во областа на хотелиерството се 
дели на пансионска и вонпансионска. Пансионската потрошувачка се однесува на 
производите и услугите кои имаат примарен карактер (сместување и исхрана на туристите) 
и таквите услуги, по обичај, се претрходно договорени. 
 Пансионската потрошувачка прилично е голема. Во својата пакет услуга (ноќевање 
и исхрана), во структурата на оваа потрошувачка услугите за сместување во просек 
учествуваат со 40%, а услугите за исхрана со 60%. 
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 Во пансионската потрошувачка спаѓа се она што не е сврзано со пансион и не 
претставува примарна пансионска услуга. Сега се поставува прашањето што се спаѓа во 
вонпансионска потрошувачка? Во структурата на оваа потрошувачка спаѓаат следните 
услуги: 

 Услугите за сместување на туристите кои се на поминување, 
 Услугите на гостите чиј престој во хотелите е до три дена, 
 Услугите на гостите кои се на поминување, односно користат дневен престој 

и не користат пансионска исхрана во објектот, 
 Издатоци за дополните услуги на пансионски гости, 
 Услуги за послужување на пијалоци, 
 Услуги поврзани со перење, пеглање, чистење на облеката на гостите, 
 Услуги за сервисирање, поправки и гаражирање на сопствени возила, 
 Продажба на сувенири, рагледници и проспекти, 
 Организирање на излети, забави, разонода како и  
 Низа други услуги во објектот или надвор од него.7 

Од многубројните вршени анкети од страна на поразвиените туристички земји 
(Швајцарија, Италија, Франција, Австрија итн.) се доаѓа до сознаније дека туристите своите 
слободни финансиски средства-пари, одредени за годишниот одмор ги трошат во таков 
сооднос: 50% отпаѓаат на примарните потреби, ноќевање – 40% и исхрана 60%), 25% за 
превоз и 25% за слободна потрошувачка. И затоа денес хотелските претпријатија прават 
напори како овој слободен процент на пари гостинот да го потроши во својот објект, 
односно во објектот каде ги користи однапред договорените примарни услуги. 
 Денес големите хотелски куќи вертикално или хоризонтално се поврзуваат во 
различни ѕинџири (хотели – водени, патни и воздушни компании) како би можеле да ги 
реализираат програмите на туроператорските агенции и тн. Покрај тоа, секој хотелски 
објект треба да претставува град во мало, што значи да ги содржи сите потребни производи 
и услуги од сферата на вонпансионските потреби и тоа со достапна и прикладна цена, 
асортиман, квалитет во трендот на модата. 

                                                           
7 Prof. D-r Radoslav Taneski: "Vonpansionskata potro{uva~ka vo hotelierstvoto", FTU - ohrid, 1984 god. str. 96 
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 Ваквата организираност на хотелските објекти носи приходи од 
вонпансионскатапонуда од 30-40% што во светски рамки во хотелиерството е процент кој 
обезбедува добар остаток – приход. 
 Во врска со потребите на посетителите за вонпансионски услуги, поставивме една 
општа хипотеза и посебна хипотеза. Општата хипотеза гласи: “Посетителите за време на 
туристичкиот престој имаат потреба од додатни услуги”. Од оваа општа хипотеза ја 
извлековме следната посебна хипотеза:  
 Претпоставуваме дека посетителите според полот, возраста, степенот на 
образованието и местото од каде што потекнуваат (домашни или странски), во однос на 
додатните услуги манифестираат извесби разлики. 
 

Табела број 11: Полот на туристите и потребата за додатни услги 
 Дали сакате додатни услуги?  

Пол Да Не Вкупно 
Машки 268(66,50%) 135(33,50%) 403(100,00%) 
Женски 214(72,05%) 83(27,95%) 297(100,00%) 
Вкупно 482(68,86%) 218(31,14%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 

 
Графикон бр. 11 
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 Кога ќе ги анализираме податоците од табелата кај испитаниците  општо, без разлика 
на полот, ќе констатираме дека најголемиот број или 68,86% изразиле желба за додатни 
услуги, додека помалиот број или 31,14% не изјавиле такви желби. Меѓутоа кога потребите 
за додатни активности ги анализираме и по полот ќе забележиме иста тенденција, со таа 
разлика што  испитаниците од женски пол во однос на машките учествуваат со поголем 
процент во желбата за дополнителни услуги. 
 Пресметаниот х2 е статистички значаен на ниво 0,01%. Претходно поставената 
посебна хипотеза е потврдена. 
 Посебно е интересно во врска со претходно поставената посебна хипотеза дека 
скоро иста тенденција кај посетителите постои и по однос на степенот на образование, 
возраста и кај домашните и странските посетители. Од изнесените констатации може 
да се изведе заклучок дека поставената хипотеза е потврдена. 
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Мислењето на посетителите во врска со нивната анимација за време на 
туристичкиот престој 

 
 Во туристичкото работење, а особено за време на престојот во хотелите, мошне 
голема улога има анимацијата. Таа е поврзана со потребите  на посетителите. 

„Анимацијата може да се дефинира како составен дел на туристичката понуда, која 
ја збогатува понудата со разновидни содржини и ги поттикнува турстите на активен и 
посдржаен туристички престој“8 

За успешно организирање на анимацијата во хотелиерството најважн а улога има 
аниматорот. Аниматорот треба да биде комплетна личност, бидејќи во комуникацијата со 
туристите има повеќе разновидни задачи. Меѓу другото, аниматорот треба да се ангажира 
во изработка на програми со разновидни содржини. 

Во ова истражување сакавме да видиме во која мера посетителите се заинтересирани 
за одредени активни, како што се спортските, излетите и посетите, како и културно-
забавниот живот. 

Во споменатиот труд изнесени се одредени заклучоци кои укажуваат дека 
посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за спортски 
активностина вода и копно (пливање, капење, сончање, прошетка со брод, веслање и тн. 
Исто така, посетителите се заинтересирани за спортски активности на копно и тоа најмногу 
за следните фудбал, пинг-понг, мал фудбал, куглање, билијард и слично. 

Што се однесува до културно-забавниот живот, како многу важен сегмент на 
анимацијата се наведени следните податоци: посета на културно-историски споменици, 
фолклорни приредби, фестивали и др. 
  

Изработка и избор на примерок 
 Во секое емпириско истражување мошне важно прашање е изработката и изборот на 
примерок. Притоа водевме сметка за големината на примерокот и начинот на неговиот 
избор. Големината на примерокот зависи од бројот на испитаниците што се земаат за 
испитување. Поради тоа, во ова истражување зедовме 500 домашни и 200 странски 
посетители. Во сегашните објективни услови во кои што се најде туризмот во Струга, овој 
сооднос одговара на присутната популација од домашни и странски посетители. 
                                                           
8 D-r Radoslava Rafkin: "Animacija u turizmu", Založba Mladinska kniga, 1989 god.  
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 При изборот на примерокот го применивме методот на случаен избор. Од сите 
регистрирани посетители во книгата за евденција на хотелите до први јули, односно први 
август ги зедовме редните броеви и ги напишавме на посебни ливчиња.  Потоа од нив се 
влечеше потребниот број. На овој начин на секој посетител му дадовме еднакви шанси да 
биде избран во примерокот. 
 Истражувањето се реализира во летната туристичка сезона (јули-август) 2012 год. во 
хотелите во Струшкиот регион. 
 
 
 
 
Изработка на инструменти за истражување и прибирање на податоците 

 
 Во истражувањето ги користиме следниве методолошки техники: анкета, метод на 
скалирање и статистички метод. 
 Во секој хотел претходно беше направен договор за целта на истражувањето и 
задолжен шефот на рецепција. На шефовите на рецепциите детално им беше  обаснета 
постапката за пополнување на анкетниот лист. Во оваа прилика треба да се  истакне дека од 
страна на раководителите на објектите, шефовите  на рецепцијата и рецепционерите 
добивме целосна помош и разбирање.  
 

Табела број 1: Полот на туристите и односот на рецепционерите 
 Дали сте задоволни од односот на 

рецепционерите? 
 

 Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Mашки 145 (35,98%) 134 (33,25%) 124 (30,76%) 403(100,00%) 
Женски 142 (47,81%) 107 (36,03%) 48 (16,16%) 297 (100,00%) 
Вкупно 287 (41%) 241 (34,43%) 192 (27,4%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 1 

Од податоците во табелата може да се констатира дека најголемиот број или 35,98% 
од посетителите се изјасниле дека се задоволни од односот на рецепционерите. Помал е 
бројот на посетителите кои што се делимично задоволни од односот (33,25%) и помал е 
бројот или 30,76% на оние што не се задоволни. 
 Меѓутоа кога ќе се има во предвид вкупниот број на посетителите кои што не се 
задоволни и делумно задоволни ќе се види дека изнесува над 50%. Тоа значи дека над 50%  
од посетителите не се целосно задоволни од односот на рецепционерите. 

Ваква тенденција постои кога посетителите ќе се анализираат и според полот. Тоа 
значи и кај женските посетители процентот е ист како и кај посетителите воопшто.    
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Табела број 2: Степенот на образование на туристите и односот на рецепционерите 
 Дали сте задоволни од односот на 

рецепционерите? 
 

Степен на 
образовани 

Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Високо или 
вишо 

89 (30.1%) 107 (36,27%) 99 (33.56%) 295(100,00%) 

Средно 101 (44,5%) 76 (33,48%) 50 (22,03%) 227(100,00%) 
Основно 94 (52,08%) 58 (32,58%) 26 (14,60%) 178(100,00%) 
Вкупно 284 (40,57%) 241(34,43%) 175 (25%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 

 
Графикон бр. 2 

 Второ, кога податоците во овие табели се анализираат oдделно, тогаш ќе  
констатираме дека посетителите според полот и посетителите кои што имаат средно и 
основно образование во најголем процент спаѓаат во категоријата задоволни. Додека оние 
што имаат висока или вишо образование во најголем процент спаѓаат во делумно 
задоволни. Тоа укажува на фактот дека посетителите што имаат повисок степен на 
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образование имаат и пооштар критериум на вреднување на односот на рецепционерите. 
Исто така би напоменале дека бројот на незадоволителни без разлика на нивното 
образование е доста голем. За туристичко место процентот на незадоволни е алармантен 
сепак потребно е да се преземаат мерки да тој процент на незадоволни вонајкраток 
временски период да се намали и да се има позитивната слика за градот. 
 Што се однесува во специфичностите во оценката на односот на рецепционерите кај 
посетителите според возраста и кај домашните и кај странските гости, ќе се констатира дека 
во степенот на задоволството постои скоро иста тенденција со податоците во табалата која 
се однесува на полот (види табела според полот и возраста и образованието. 

Табела број 3: Полот на посетителите и односот на собариците 
 Дали сте задоволни од односот на собариците?  

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 129 (32%) 167 (41,44%) 107 (26,55%) 403 (100,00%) 
Женски 107 (36,02%) 127 (42,76%) 63 (21,21%) 297 (100,00%) 
Вкупно 236 (33,71%) 294 (42,00%) 160 (22,85%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување                     
 

 
Графикон бр. 3  

МашкиЖенскиВкупно
0200400600800

Зад
ово

лни

Дел
умн

о 
зад

ово
лни

Нез
адо

вол
ни

Вку
пно

Дали сте задоволни од односот на собариците?

Chart Title

Машки Женски Вкупно



“Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за                
остварување на поголема конкурентност“. 

 

 pg. 79 

79 
 Кога податоците во оваа табела ќе ги споредиме со податоците од претходната 
табела, ќе констатираме извесни разлики. Имено, најголемиот број од посетителите 
делумно се задоволни од односот на собарките. Само 33,71% се сосема задоволни, а 
најмалиот број или 22,85% се незадоволни. Тоа покажува дека категоријата на незадоволни 
и делумно задоволни посетители изнесува преку 63% што исто така е алармантна.. 
 Овие потадоци недвосмислено покажуваат дека односот на собарките сеуште е на 
ниско ниво. Заради тоа, раководните кадри во хотелските куќи треба да преземат 
максимални мерки во едукацијата на собариците за да се подобри односот кон посетителите 
и да се обезбеди задоволството во комуникацијата на посетителите со собарките.  
 Исто така, од податоците во табелата можеме да констатираме дека оваа тенденција 
е присутна и во однос на полот на посетителите. 
 Кога односот на собарките го набљудуваме според степенот на образованието и 
возраста на посетителите, ќе констатираме сосема различни оценки за задоволството од 
собарките како што е и според полот. 
 Меѓутоа, кога овој однос го разгледуваме одделно кај домашните и странските 
посетители ќе забележат извесни разлики. Имено, странските посетители во најголем 
процент се изјасниле дека се делумно задоволни како што е случај според полот, возраста 
и степенот на образованието.  
 Од овие потадоци може да се констатира дека странските посетители имаат повисок 
критериум во своите барања за односот на собарките отколку што имаат домашните.  
 

Услуги поврзани со исхраната и пијалоците на посетителите 
  
 Што се однесува за мислењето на посетителите во врска со послужувањето и 
начините на послужување, појдовме од следната општа хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се заинтересирани за 
послужувањето и начините на сервирање“. 
 Од оваа општа хипотеза ја извлекуваме следната посебна хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од послужувањето, 
начините на сервирањ и условите на сместување“. 
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Табела број 4: Полот и задоволството од послужувањето 
 Дали сте задоволни од квалитетот на 

послужувањето? 
 

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 117(29,03%) 171(42,43%) 115(28,53%) 403(100,00%) 
Женски 94(31,64%) 118(39,73%) 85(28,61%) 297(100,00%) 
Вкупно 231(33,00%) 289(41,28%) 200(28,57%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
 

 
Графикон бр. 4 

 Во општиот став за задоволството или незадоволството на посетителите мошне 
важно место зазема послужувањето во ресторанската сала, во просториите за појадок и 
експрес бифето. 
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 Од податоците во табелата број 4 може да се согледа какво е мислењето на 
посетителите во врска со квалитетот на послужувањето. Имено, најголемиот број или 
41,28% од испитаните посетители се изјасниле дека се делумно задоволни.. Кога на ова 
група на посетители се додаваат и оние 28,57% кои се незадоволни, ќе констатираме дека 
скоро 70% се всушност незадоволни од квалитетот на послужувањето (брзина на 
послужување, односот на послужениот персонал, вербалната комуникација, стручноста на 
послужувањето и естетскиот изглед на лицата кои послужуваат). 

 
Табела број 5: Полот и начините на послужување 

 Кој начин на послужување на појадокот 
е поприфатлив? 

 

Пол Класичен Бифе појадок Вкупно 
Машки 227 (56,33%) 176 (43,67%) 403 (100,00%) 
Женски 179 (60,27%) 118 (39,73%) 297 (100,00%) 
Вкупно 406 (58,00%) 294 (42,00%) 700 (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
 

 
Графикон бр. 5 
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Податоците во табелата покажуваат дека најголемиот број или 58,00% од 

посетителите повеќе го преферираат класичниот начин на послужување, а другиот број или 
42,00% се за бифе појадок. Овие податоци укажуваат дека кај хотелските услуги треба да 
се применуваат и едниот и другиот начин во зависност од структурата на гостите. 

 
Табела број 6: Полот на туристите и послужувањето на главните оброци 

 Што мислите за начинот на послужувањето 
на гланите оброци? 

 

Пол Ладно-топло 
бифе 

Шведска маса Анкетирање 
на гостите 

Вкупно 

Машки 136 (33,75%) 164 (40,69%) 103 (25,56%) 403 (100,00%) 
Женски 95 (31.99%) 105 (35,35%) 97 (32,66%) 297 (100,00%) 
Вкупно 237 (33,00%) 269 (38,43%) 200 (28,57%) 700  (100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
 Податоците од табелата број 6 покажуваат дека најголем број или 38,43% од 
посетителите се за послужување на главните оброци со шведска маса.  
 

 
Графикон бр. 6 
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 Од добиените податоци во однос на начините на послужување на појадокот и 
главните оброци (ручек, вечера), може да се заклучи дека и во иднина треба да се користи 
и класичниот и бифе појадокот, со изразита предност на првиот. Додека од начините на 
послужување на главните јадења скоро кај сите посетители без разлика на полот, возраста 
и степенот на образование, по перспективна е шведската маса. 
 Сметаме дека од страна на туристичко-угостителските работници во хотелиерството 
треба да се има предвид изнесените желби на испитаните посетители. 
 

Мислењето на посетителите во врска со квалитетот на исхраната и 
пијалоците 

 
 Тргнувајќи од  општата хипотеза дека: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за 
квалитетот на исхраната и пијалоците“. 
 За да можеме подетално да ги изнесеме нивните мислења од општата хипотеза ја 
извлековме следната посебна хипотеза: 
 “Посетителите за време на туристичкиот престој се задоволни од квалитетот на 
храната и пијалоците“. 

Табела број 7: Полот на туристите и задоволството од квалитетот на 
исхраната  

 Дали сте задоволни од квалитетот на 
исхраната? 

 

Пол Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Машки 144(35,73%) 177(43,92%) 82(24,34%) 403(100,00%) 
Женски 89(29,96%) 127(42,76%) 82(27,60%) 297(100,00%) 
Вкупно 232(33,14%) 294(42%) 144(20,57%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 7 

 Од добиените податоци прикажани во претходната табела може да се 
констатира дека најголемиот број или 42% без разлика на полот се делумно задоволни. 
Потоа даоѓаат испитаниците кои се потполно задоволни 33,14% и на последно место се 
испитаниците кои се незадоволни од квалитетот на исхраната 20,57%. Поголемиот процент 
од делумно задоволни е загрижувачки, исхраната е дел од туристичката понуда на градот а 
незадоволството од исхраната придонесува и намалување на бројот на туристите.  

Во истражувањето мошне интересно е да се види каков е степенот на задоволството 
кај домашните и странските посетители. 

Табела број 8: Домашните и странските тиристи и задоволството од исхраната 
 Дали сте задоволни од квалитетот на 

исхраната 
 

Место на 
живеење 

Задоволни Делумно 
задоволни 

Незадоволни Вкупно 

Домашни 205(41,00%) 198(39,60%) 117 (23,4%) 500 (100,00%) 
Странски 47(23,5%) 86(43%) 67(33,5%) 200(100,00%) 

Вкупно 207(29,57%) 284(40,57%) 164(23.42%) 700(100,00%) 
Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 8 

 кога задоволството од квалитетот на исхраната се анализира посебно кај машките 
испитаници, се забележуваат одредени разлики во нивните одговори. Имено, странските 
посетители во најголем број или 43% изразиле делумно задоволство од квалитетот на 
исхраната, 33,5% се изјасниле дека се незадоволни, додека 23,42% се изјасниле како 
задоволни. Интресно во табелата треба да се види на тоа да разликата на процентот на 
задоволни и незадоволни е многу мал што во иднина доколку не се преземаат мерки и 
доколку процентот би се изедначил бројот и на домашните и на странските гости со 
сигурност би се намалил што би резултирало со намален туристички промет.  

Табела број 9: Полот и потребите на туристите за видови на јадења 
 Кои јадења треба да бидат застапени?  

Пол Дом. 
специјалитети 

Национални Интернаци
онални 

Вегетарија
нски 

Макробиотич
ки 

Вкупно 

М 147 (36,41%) 109 
(27,02%) 

74 
(18,36%) 

37(9,18%) 36 (8,93%) 403 (100%) 

Ж 83 (27,95%) 78 (26,26%) 66 
(22,22%) 

47 
(15,82%) 

23 (7,75%) 297 (100%) 

Вк 230 (32,86%) 187(29,00%) 140 
(26,71%) 

84 
(12,00%) 

59 (8,43%) 700 (100%) 

Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 9 

 Од податоците во табелава се гледа дека посетителите и општо и по однос на полот, 
возраста, степенот на образованието, како и кај домашните и странските, најмногу се 
заинтересирани за домашните специјалитети, потоа за националните јадења и  во помала 
мерка за другите видови на јадења. 
  

Табела број 10: Полот и потребите на турустите за пијалоци 
 Кои видови пијалоци треба да бидат застапени во винската 

карта? 
 

Пол Алкохолни Безалкохолни Вино Барски 
мешавини 

Вкупно 

М 134 (33,25%) 108 (26,80) 117 (29,03%) 44(10,92%) 403 (100,00%) 
Ж 87 (29,30%) 94 (31,65%) 78 (26,25%) 38(12,80%) 297 (100,00%) 

Вкупно 221 (31,57%) 202 (28,86%) 195 (27,86%) 82(11,71%) 700 (100,00%) 
Извор: Сопствено истражување 
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Графикон бр. 10 

Податоците во табелата укажуваат две специфичности: 
Прво, кога податоците ги анализираме општо без разлика на полот, ќе констатираме 

дека најголемиот број од посетителите сакаат алкохолни пијалоци потоа доаѓаат 
посетителите кои се за безалкохолни пијалоци и  на последно место се посетителите кои 
сакаат барски мешавини. 

Второ, мислењата на машките и жемските посетители се разликуваат во однос на 
видовите на пијалоци. Имено, посетителите од женскиот  пол повеќе се заинтересирани за 
безалкохолни пијалоци, додека пак посетителите од машки пол повеќе сакаат алкохолни 
пијалоци. 
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Мислењето на посетителите во однос на вонпансионските услуги:  
 Претпоставуваме дека посетителите според полот, возраста, степенот на 
образованието и местото од каде што потекнуваат (домашни или странски), во однос на 
додатните услуги манифестираат извесни разлики. 
 

Табела број 11: Полот на туристите и потребата за додатни услги 
 Дали сакате додатни услуги?  

Пол Да Не Вкупно 
Машки 268(66,50%) 135(33,50%) 403(100,00%) 
Женски 214(72,05%) 83(27,95%) 297(100,00%) 
Вкупно 482(68,86%) 218(31,14%) 700(100,00%) 

Извор: Сопствено истражување 
 

 
Графикон бр. 11 
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 Кога ќе ги анализираме податоците од табелата кај испитаниците  општо, без разлика 
на полот, ќе констатираме дека најголемиот број или 68,86% изразиле желба за додатни 
услуги, додека помалиот број или 31,14% не изјавиле такви желби. Меѓутоа кога потребите 
за додатни активности ги анализираме и по полот ќе забележиме иста тенденција, со таа 
разлика што  испитаниците од женски пол во однос на машките учествуваат со поголем 
процент во желбата за дополнителни услуги. 
 Посебно е интересно во врска со претходно поставената посебна хипотеза дека 
скоро иста тенденција кај посетителите постои и по однос на степенот на образование, 
возраста и кај домашните и странските посетители. Од изнесените констатации може 
да се изведе заклучок дека поставената хипотеза е потврдена. 
 
 
 
Мислењето на посетителите во врска со нивната анимација за време на 

туристичкиот престој 
 

 Во туристичкото работење, а особено за време на престојот во хотелите, мошне 
голема улога има анимацијата. Таа е поврзана со потребите  на посетителите. 

„Анимацијата може да се дефинира како составен дел на туристичката понуда, која 
ја збогатува понудата со разновидни содржини и ги поттикнува турстите на активен и 
посдржаен туристички престој“9 

За успешно организирање на анимацијата во хотелиерството најважн а улога има 
аниматорот. Аниматорот треба да биде комплетна личност, бидејќи во комуникацијата со 
туристите има повеќе разновидни задачи. Меѓу другото, аниматорот треба да се ангажира 
во изработка на програми со разновидни содржини. 

Во ова истражување сакавме да видиме во која мера посетителите се заинтересирани 
за одредени активни, како што се спортските, излетите и посетите, како и културно-
забавниот живот. 

Во споменатиот труд изнесени се одредени заклучоци кои укажуваат дека 
посетителите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за спортски 
активностина вода и копно (пливање, капење, сончање, прошетка со брод, веслање и тн. 
                                                           
9 D-r Radoslava Rafkin: "Animacija u turizmu", Založba Mladinska kniga, 1989 god.  
 



“Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за                
остварување на поголема конкурентност“. 

 

 pg. 90 

90 
Исто така, посетителите се заинтересирани за спортски активности на копно и тоа најмногу 
за следните фудбал, пинг-понг, мал фудбал, куглање, билијард и слично. 

Што се однесува до културно-забавниот живот, како многу важен сегмент на 
анимацијата се наведени следните податоци: посета на културно-историски споменици, 
фолклорни приредби, фестивали и др. 

2. Согледување на конкурентноста на Охридскиот хотелски производ 
Имајќи во вид дека Охрид и Охридското езеро се заштитени од УНЕСКО, како 

светско културно и природно наследство, а националниот парк Галичица е од особено 
значење поради богатиот биодиверзитет, јасна е констатцијата дека се работи за град со 
уникатни светски вредности. 

 
 

 Од тука се налага потребата од контролиран развој на туризмот, пратејќи ги 
препораките на Светската Туристичка Организација и Обединетите нации за одржлив 
развој во заштитени и строго заштитени подрачја применувајќи ја „Агенда 21“. Развојниот 
модел на туризмот мора да овозможи одржлив развој кој покрај социо-економската 
постојано ќе ја контролира и еколошката компонента.  
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 Езерскиот туризам кој во моментот е водечки во Охрид, треба да претставува само 
сегмент или дополнение на вкупната понуда која би се базирала на „производи“ базирани 
на културното и природното наследство и едукавција.  Со посебно внимание треба да се 
размислува за подобрување постојната и изградба на нова инфраструктура, во насока на 
изнаоѓање на начини за кредитирање и стимулација на локалното население во 
инвестициите и развојот на фамилијарни бизниси, со цел спротиставување на процесите на 
„глобализација“ и “неоколонијализмот“. 
 Континуиран процес на подигнување на свеста на локалното население за 
културното и природното наследство со кое располагаме, едукација за комуникација, 
харизматичност. 
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 SWOT анализата (прилог 2) покажува да ЈАКИТЕ страни  се: 

 Охрид е дел од светското природно и културно наследство под заштита на 
УНЕСКО 

 Охридско Езеро 
 Поволна географска позција – меѓугранична зона 
 Богати и разновидни природни ресурси 
 Поволна клима (голем број на сончеви денови, ветрови и чист воздух) 
 Поволна надмосрска височина  
 Еколошки чиста животна средина 
 НП Галичица 
 Голем број на објекти од културно значење, сакрални (верски објекти), 

културно-историски споменици 
 Културни, спортски и верски манифестации 
 Витални, живописни, зачувани рурални населби со традиционален начин на 

живеење 
 Рурални населби со традиционален начин на живеење 
 Традиционално гостопримлив дух на месното население 
 Богато традиционално занаетчиство 
 Богата традиционална кујна со еколошки чисти продукти 
 Постоечки објекти: хотели, приватни сместувачки капацитети 
 Човечки ресурси и високообразован кадар 
 Постоење на туристички асоцијации – организиран пристап 
 Факултет за туризам 
 Постоечката мотивација за позитивни промени во туризмот 
 Постоење на услови за различни видови на туризам (езерски, еколошки, 

ловен,  селски, здравствен, спортски .....) 
 Постоечката сообраќајна, енергетска и комунална ифраструктура 
 Постоење на Охридскиот аеродром 
 Спортски терени 
 Имање на соодветна туристичка категоризација 
 Реални податоци за туристичките капацитети 
 Спроведување на законот за туризам, угостителство и таксата за привремен 

престој 
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 Организиран, сегментиран и координиран маркетинг 
 Спроведување на развојните планови и програми во туризмот 
 Инвестирање во развојот на кадри во туризмот 
 Постоење на информативни пунктови, бироа и туристичка сигнализација 
 Промоција и презентација на Охрид на меѓународните туристички саеми и 

берзи 
 Промоција на Охрид во странски печатени и електронски медиуми 
 Соработка со странски туристички агенции и туроператори 
 Доследно спроведување на законодавството 
 Намалување на сивата економија, корупцијата и лошата економска состојба 
 Субвенционирање на уплатата на Таксата за Привремен престој на физичките 

лицакои вршат угостителска дејност 
 Субвенционирање на нискобуџетни авиолинии од Охридскиот аеродром  
 Либерализација на визниот режим со земјите членки на ЕУ  
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 ПРИОРИТЕТИ како и до сега ќе бидат: 
 Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и 

презентација 
 Подобрување на квалитетот на постојаната и изградба на нова 

инфраструктура 
 Институцуионално јакнење и развој на човечки ресурси 
 Брендирање на Охрид како туристичка дестинација 
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Настапувајќи критички кон недостатоците на градот Струга за кои најчесто се 

дискутира помеѓу граѓаните и туристите можеме да ги издвоиме следните седум проблеми 
од кои како нејсериозен ја издвојуваме недоволната хигиена, недостаток на паркинг 
простор, неавтентична кујна на несоодветни локации, бучавоста. 

 Неопходна е анализа и утврдување на „капацитетот на издржливост“ на 
градот кој ќе биде основа за контролирано управување со туризмот и надминување на 
проблемите со хигиената и паркинг просторот. Неопходна е и континуирана кампања за 
управување со цврстиор отпад и контролирано користење на автомобилите од страна на 
локалното население. 

Неавтентичната кујна која се продава не несоодветни локации во центарот на градот 
е уште еден сериозен проблем кој го нарушува имиџот на градот. Угостителите треба да 
зголемат ресторанската понуда со специфични специјалитети. 

 Бучавата треба да биде постојано контролирана, а населението треба да се 
поттикнува за производство на автентични сувенири. 

 
3. Утврдување на можностите за унапредување на хотелските услуги во Охрид 

Како МОЖНОСТИ за развој: 
 Брендирање на Охрид 
 Дефинирање и селекција на туристички производ и услуга 
 Формирање база на податоци и мапирање на туристичкото стопанство 
 Обуки и тренинзи за туристичките работници 
 Медиумски простор за промоција на Охрид   
 Гарантен и кредитен револвинг фонд за подигнување на квалитетот во 

туризмот 
 Фонд за реновирање на селски капацитети 
 Развој на туризам во руралните области 
 Зголемен интерес за алтернативен туризам 
 Развој на зимски туризам 
 Формирање на спортски авиоклуб 
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Посебно внимание треба да се посвети и  на развојот на мали семејни хотели кои 

можат да понудат флексибилно сместување како одговор на потребите на пазарот. 
Формирањето на такви хотели-пансиони треба да се охрабри во туристичките дестинации 
кои се развиваат, посебно надвор од урбаните центри. 

Таквите пансиони треба да ја негуваат традиционалната култура, фолклорот и 
гастрономијата на земјата, декорот и по можност да нудат производи од органско потекло. 
Треба да имаат 10-20 соби и треба да бидат во најголем дел семејно ориентирани. Ова ќе 
помогне во решавањето дефицитот во сместувањето во областите кои имаат потенцијал за 
туристички активности, но кои се уште немаат сместувачки капацитети. 

Присуството на меѓународните хотелски брендови е многу добредојдено не само 
поради сместувачките цели туку за да се создаде доверба во генералниот квалитет на 
понудата за сместување. Една и два хотелски бренда со висок квалитет на услуги треба да 
се земат предвид за изградба. 

Приоритетот не е да се зголемат сместувачките капацитети со оглед дека 
дополнителен број летни туристи може да и наштети на природната привлечност на 
одморалиштата. Посебно внимание треба да се посвети на продолжувањето на сезоната и 
пополнувањето на сместувачките капацитети во текот на целата година. Во тек се 
активности за развој на реонот на Охридското Езеро како конференциска дестинација во 
текот на целата година. Треба да се унапреди малиот и среден конференциски бизнис. За да 
се придонесе кон продолжувањето на сезоната, треба да се организираат настани и 
фестивали надвор од главната туристичка сезона. 

Постојните фестивали и настани од репродуктивната уметност имаат домашна 
публика и подршка. Првично, националната туристичка организација треба да ги 
идентификува фесдтивалите кои би можеле да бидат од интерес за странските туристи и да 
ги вклучи во публикуван календар на настани. Дополнителни напори треба да се направат 
за да се олесни партнерството меѓу организаторите на таквите настани со промоторите на 
комерцијалниот туризам и туристичките работници. Групирањето на настани во низа или 
според нивната комплементарност ќе го олесни нивното претставување како пакет за 
странските туристи.  

Кампирање и кампови со приколки - целосно реновирање за домашниот и 
регионалниот пазар. Со оглед на прекрасните локации на кои се сместени некои од 
камповите, треба да се размисли околу нивното пренаменување во постојани 
самоугостителски единици во добра осмислена и организирана околина.  Потребно е 
дополнително истражување за да се процени пазарот за кампирање како и колкав е бројот 
на таквите туристи. 
 Исто така од големо значење е и развојот на здравствениот туризам кој би бил 
дополнителен туристички производ а со тоа и би се зголемилаа туристичката понуда на 
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Охрид и регионот. Опсежните проучувања од страна на медицинските експерти потврдија 
дека на бреговите  на Охридското Езеро постојат одлични услови за развој на здравствениот 
туризам. Релативно нискиот атмосферски притисок, големиот број на сончеви денови, 
поволното струење  на воздухот, благите промени на температурата од едно во друго 
годишно време и многу други климатски погодности на охридското крајбрежје се вистинска 
Ризница на здравјето и благотворно влијаат врз здравјето на луѓето. Според лекарите има 
идеална клима за лекување на кардиоваскуларните болести, особено за  постинфарктен 
третман. Ладната езерска вода е мошне корисна за лекување на проширени вени. Лекарите 
особено постарите пациенти ги советуваат за користење престој кај манастирот Св. Наум и 
кај селата Љубаништа и Трпејца. Ова подрачје крај бреговите на Охридското Езеро и 
Преспанското Езеро, езерската клима е корисна за анемични лица. Надмосрската височина 
и чистиот воздух го поттикнуваат создавањето на црвени клетки. Климатските услови во 
Охридскиот регион благотворно влијаат врз заболените од асма и реуматизам и го 
забрзуваат процесот на нивно лекување. Водите на Охридското езеро благотворно 
делуваатт и за лекување на детска парализа.   
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Заклучок 
Поаѓајќи од поставените хипотези, анализата и толкувањето, откривме дека 

туристите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за: односот на 
туристичките работници, квалитетот на исхраната и пијалоците, начините на сервиарање, 
вонпансионските услуги, анимацијата во слободното време и др. 

1. Во секојдневната работа на хотелите, одморалиштата, камповите, туристичките 
агенции и другите угостителски објекти, посебно е важен односот на 
рецепционерите кон туристите. Добиените податоци од ова емпириско 
истражување покажуваат дека 48,57% од туристите се сосема задоволни а преку 
50% се делумно задоволни и незадоволни. Ваквата тенденција е присутна и во 
однос на полот.  

Меѓутоа сметаме дека делумното задоволство на туристите не е доволно за пријатен 
пресој на туристите. Затоа, сметаме дека треба да се намали бројот на туритите кои се 
незадоволни и делумно задоволни од односот на рецепционерите. 

Што се однесува до задоволството на туристите според степенот на онрабование, 
констатиравме дека поголемо незадоволство постои кај оние кои имаат вишо и високо 
образование. 

2. Податоците во табгелата број 3 покажуваат дека најголемиот број или 42% се 
делумно задоволни од односот на собарките. Ваквата тенденција постои и според 
полот. Од изнесеното може да се заклучи дека туристите и ва најголем процент 
не се задоволни од собарките. Точно затоа, раководните кадри во хотелиерството 
треба да преземаат посебни мерки во стручното образование на собарките и 
нивната општа култура. 

Во овој контекст, посебно е интересно да се истакне какво е мислењето на 
домаќините и странските туристи. Имено, домашните туристи во најголем број или 43% се 
сосема задоволни, а странските во најголем број односно 52% се делумно задоволни. 
Оттука, туристичките работници би требало дда обратат поголемо внимание за односот на 
собарките кон странските гости. 

3. Туристите за време на туристичкиот престој посебно се заинтересирани за 
квалитетот на послужување. Од одговорите на испитаните туристи може да се 
согледа дека најголемиот број или 39,86% без разлика на полот се делумно 
задоволни. Покрај тоа, голем е процентот на туристите 27,14% кои се сосема 
незадоволни.  

Слична тенденција на одговорите постои кај туристите и според другите белези, 
освен кај помладите, кои во најголем број, односно 38,38% се потполно задоволни. 

4. Кога прашањето на послужувањето го анализираме подлабоко, во смисла на тоа 
кој начин на послужување е поприфатлив, тогаш ги добивме следните податоци: 
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Имено, скоро сите испитаници без разлика на полот, степенот на образование, 

домашни и странски, како и возраста, се изјаснале дека повеќе се заинтересирани за 
класичен начин на послужување, освен помладите од 18 до 35 години кои се за бифе 
појадок. 

Што се однесува за начините на послужување на главните јадења, кај главните 
испитаници преовладува мислењето дека е подобар шведскиот начин, односно шведската 
маса. 

5. Туристите за време на уристичкиот престој имаат потреба од квалитетна исхрана 
и пијалаци. Добиените податоци покажуваат дека туристите и општо според 
полот во најголем број изразиле делумно задоволство од понудениот квалитет. 
Слични одговори постојат и кај странските посетители, според возраста и 
степенот на образование, со исклучок кај домашните туристи, Оние кои имаат 
основно образование и кај младите од 18 до 35 години кои се сосема задоволни. 

Што се однесува до потребите на туристите од национални јадења, податоците 
покажуваат дека најбарани се: пастрмката на Охридски начин и тавче гравче. Во врска со 
застапеноста со пијалоци во винската карта, од добиените одговори на испитаниците може 
да се заклучи дека најмногу се заинтересирани за алкохолни пијалоци (31,57%), 
безалкохолни (28,86%), вина (27,86%) и барските мешавини (11,71%). 

Меѓутоа кога испитаниците се анализираат според полот, тогаш се забележуваат 
извесни разлики. Женскиот пол, како што е вообичаено, повеќе заинтересиран за 
безалкохолни пијалоци а машкиот пол за алкохолни. И во однос на другите карактеристики 
на туристите, во најголем број состојбите се сличмни (образование, возраст, домашни и 
странски и сл.) 

6. Поаѓајќи од значењето на вонпансионската понуда во хотелиерството, посебно 
внимание во истражувањето посветивме на вонпансионската потрошувачка. Во 
тој контекст беше поставено прашањето: 

Дали сакате додатни услуги? 
 Скоро сите испитаници во голем процент одговориле дека имаат желба и потреба за 
разновидни додатни услуги. На тој начин појдовната хипотеза е потврдена. 

7. Испитаниците исто така, недвосмислено се изјаснија за потребите од анимација 
со разновидни содржини како што се спортските активности на вода и копно, 
културно-забавни активности, излети и посети и др. Добиените податоци за 
посебно значајни, бидејќи се поклопуваат и со други истражувања, вршени во 
Охридскиот туристички регион. 

Слободното време на годишниот одмор за време на туристичкиот престој треба да 
биде осмислено, организирано и богато со разновидни содржини од областа на 
спортот, културно-забавниот живот и излетите, со цел да се избегне 
нерасположението и незадоволството.  
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"Охрид, вечниот град на митскиот Балкан, волшебниот рид на Македонија, 
со своето исконско пулсирање ги поврзува старите во новите времиња, за 
навек, бидејќи:  
Тој е жив град две илјади и четиристотини години, легитимен наследник на 
Лихнид, град со вткаени дострели на силната античка цивилизација; градот 
Охрид е всушност културната историја на Република Македонија во мало.  
Како епископски центар во античките времиња, а подоцна и преку надалеку 
прочуената Охридска архиепископија низ вековите, градот ја претставува, 
исто така, целокупната црковна историја на Македонија и го носи 
епитетот "балкански Ерусалим".  
Во овој град бил лоциран, преку дејноста на св. Климент Охридски во крајот 
на IX и почетокот на X век и првиот Сесловенски универзитет во Европа.  
Охрид, бил и најзначајната официјална престолнина на Првата македонско - 
словенска држава, поточно на Самуиловото Царство.  
Охрид е преродбеничко жариште на Македонија во XIX век со силната 
максима на еден од најголемите европски интелектуалци од тоа време, 
охриѓанецот Григор Прличев, наречен Втор Хомер.  
Охрид е и денес културен, духовен и туристички центар на Македонија, и 
накрај, како круна на вредностите, Охрид и Охридското Езеро се светско 
културно и природно богатство под заштита на УНЕСКО од 1980 година!" 

Паско Кузман
(археолог и истражувач на Охрид, 1994 г.)
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АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 
 

Пол:                                                    М   Ж 
Степен на образование:       Основно  / Средно  / Високо или Вишо образование 
Гости-Туристи:                    Домашни  /  Странски 
 

1. Дали сте задоволни од односот на рецепционерите? 
а) Задоволни 
б) Делумно задоволни 
в) Незадоволни 
 

2. Дали сте задоволни од односите на собариците? 
а) Задоволни 
б) Делумно задоволни 
в) Незадоволни 
 

3. Дали сте задоволни од квалитетот на послужувањето? 
а) Задоволни 
б) Делумно задоволни 
в) Незадоволни 
 

4. Кој начин на послужување на појадок е поприфатлив? 
а) Класичен 
б) Бифе појадок 
 
 

5. Што мислите за начинот на послужувањето на главните оброци? 
а) Ладно – топло бифе 
б) Шведска маса 
в) Анкетирање на гостите 
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6. Дали сте задоволни од квалитетот на исхраната? 

а) Задоволни 
б) Делумно задоволни 
в) Незадоволни 
 

7. Дали сте задоволни од квалитетот на исхраната? 
а) Задоволни 
б) Делумно задоволни 
в) Незадоволни 
 

8. Кој јадења треба да бидат застапени? 
а) Домашни специјалитети 
б) Национални 
в) Интернационални 
г) Вегетаријански 
д) Макробиотички 
 

9. Кои видови пијалоци треба да бидат застапени во винската карта? 
а) Алкохолни 
б) Безалкохолни 
в) Вино 
г) Барски мешавини 
 

10. Дали сакате додатни услуги? 
а) ДА 
б) НЕ 
 

Ви посакуваме пријатен престој 
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Јаки страни:   Слаби страни: 
- Охрид е дел од светското природно и културно 
наследство под заштита на 
УНЕСКО,  
- Охридско Езеро,   
- Поволна географска позиција- меѓугранична 
зона 
- Богати и разновидни природни  ресурси,  
- Поволна клима (голем број на сончеви  денови, 
ветрови, чист воздух), 
- Поволна надморска височина,  
-Еколошки чиста животна средина,  
- НП Галичица,  
- Голем број на објекти од културно значење, 
сакрални (верски објекти),  
културно-историски споменици,  
- Културни, спортски и верски  манифестации 
-Рурални населби со традиционален 
начин на живеење,  
-Традиционално гостопримлив дух на 
месното население,  
-Богато традиционално занаетчиство,  
- Богата традиционална кујна со  еколошки чисти 
продукти,  

- Недодефиниран капацитет за абсорбција, 
издржливост и квалитет на туристичките 
капацитети и услуги, 
-Нееднакво развиена туристичка 
инфраструктура во сите делови на 
општината,  
-Непочитување на законот за туризам и 
угостителство  
-Непостоење на функционални 
национални и локални структури за 
туризам,  
- Непостоење на министерство за 
туризам,  
-Недоволна организираност и 
координираност на туристичкиот 
сектор,  
-Недоволен кадар за  туристичко работење во 
угостителските објекти 
- Недоволно инвестирање во развој на кадри 
во туризмот,  
-Недостаток од туристички 
информативни пунктови и 
сигнализација,  
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- Постоечките објекти: хотели, приватни 
сместувачки капацитети,  
угостителската понуда   
-Постоењето на туристичките 
асоцијации – организиран пристап,  
- Факултетот за туризам,   
-Постоечката мотивација за позитивни промени 
во туризмот,  
- Постоењето на услови за различни видови на 
туризам, (езерски, еколошки, ловен, 
робинзонски, рекреативен, селски, здравствен..),  
- Постоечката сообаќајна, енергетска и 
комунална инфраструктура,   
- Постоење на охридскиот аеродром,  
-Спортски терени,   
- Близината на туристичките пазари-Грција, 
Албанија, Србија, Црна Гора,  
Хрватска, Словенија, Бугарија...  
-Зголемен интерес за туристички  посети од 
земјите од Европа и пошироко 
-Воведени нови авиолинии(субвенционирање на 
нискобуџетни авиолинии) 
-Субвенционирање на уплата на ТПП на 
физичките лица кои вршат угостителска дејност 
од мал обем 
-Категоризација на туристичките 

-Неискористеност на Охридскиот  аеродром, 
-Неквалитетната патна поврзаност со 
регионите во соседните држави, 
- Мали ингеренции на ЛС,  
-Дисконтинуитет во соработката помеѓу 
МСП, ЛС, национални и странски иституции, 
агенции и фирми,  
- Некоординирана размена на 
информации помеѓу јавен, бизнис и 
граѓански сектор,  
- Неусогласеност на градежните зафати со 
почетокот на  туристичката сезона,  
- Немање на поволни кредитни линии за 
стимулирање на приватниот туристички  
сектор,  
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капацитети на физички лица кои вршат 
угостителска дејност од мал обем,  
- Медиумскиот простор за промоција на Охрид,  
-Либерализација на визниот режим со земјите 
членки на ЕУ                                   
   Можности:    Закани:     
-Брендирање на Охрид,  
- Дефинирање и селекција на 
туристички производ,  
- Обуки и тренинзи за туристичките  работници,  
- Иницијативи и мерки во надлежност на 
ЛС за поттикнување на развојот на  туризмот, 
-Позитивни мерки на ЛС (даночни и  други),  
-Гарантен и кредитен револвинг фонд 
за подигнување на квалитетот во  туризмот, 
- Воспоставување на меѓуопштинска и 
регионална соработка во областа на  туризмот, 
-Заеднички настап на саеми и 
промоции,  
-Фонд за реновирање и адаптирање на 
сместувачки капацитети со цел за развој на 
туризмот во руралните средини 
- Зголемен интерес за алтернативен  туризам, 
- Развој на зимски туризам,  
 

- Законодавство – недоволно дефиниран 
законот за туризам и угостителство 
- Административни пречки,  
-  Неповолна кредитна политика,  
- Сива економија (нерегистрирана и 
неоданочена дејност),  
 
 
 


