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Предговор 

  

 Мошне испреплетената состојба на денешниов свет, во голема мера, му се 
препишува на успешниот менаџмент. Во тој контекст, менаџментот е инкорпориран 
во секој сегмент на модерните корпорации, било тоа да се од производниот сектор, 
услужните дејности, во образованието или во секоја  организирана форма. Оттаму, се 
наметнува потребата од големата потрага по компетентни личности, заради 
претставување на најзначајниот клуч на успехот. Значењето на менаџментот се 
рефлектира и во перманентниот пораст на менаџерските работни места. Оние 
личности што докажале дека ја имаат неопходната способност за да бидат успешни 
менаџери, добро се покажале во однос на своите квалификации. Во рамките на 
деловните претпријатија каде што работењето не може да се замисли без 
активностите на менаџментот, истиот се смета за своевидна технологија која што 
овозможува ефикасност и ефективност во фирмите. Менаџментот има огромно 
влијание и наоѓа примена во сите фази на модерната организација: производните 
менаџери управуваат со производните активности во зависност од видот на 
производството во дотичното претпријатие, менаџерите во туризмот управуваат со  
комплексниот туристички производ, маркетинг менаџерите водат перманентна грижа 
за целокупните маркетинг активности, персоналните менаџери ја обезбедуваат 
компанијата со стручна и продуктивна работна сила.  

 Материјалот е систематизиран според програмата по предметот 
„Менаџмент во туризмот“, што се предава втор семестар во прва година на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика - Гевгелија. Исто така, оваа книга може да 
им биде од корист и на студентите на слични високообразовни институци, чии 
програми го имаат имплементирано болонскиот процес. Освен студентите, со оглед 
на апликативниот карактер на овој труд, книгава може корисно да им послужи и на 
туристичките менаџери, практичарите во туризмот, како и на сите вработени во 
туристичката индустрија. 

 Авторите на оваа книга ја користат и оваа прилика да им се заблагодарат на 
Проф. д-р Лидија Симонческа, Проф. д-р Марија Ацковска и Проф. д-р Неда Петроска 
Ангеловска и за извршената рецензија и дадените сугестии при оформувањето на овој 
труд. Посебна благодарност упатуваат до нивните студенти, кои во идниот период ќе 
бидат креатори на стратегијата за развој на туризмот на Република Македонија. 
Авторите би биле благодарни на секого кој ќе им укаже на некои недостатоци што би 
ги отстраниле при евентуално ново издание. 

 

          Авторите 
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Вовед 

 

 Условите во кои се наоѓа Република Македонија можат да се 
окарактеризираат како неповолни, во поглед на нејзината економска развиеност. 
Секоја земја, па така и нашава треба да ги искористи своите компаративни предности, 
своите потенцијали за да доживее економска експанзија. Последниве неколку 
децении, без сомневање се период на круцијални и брзи промени во меѓународното 
окружување. Во таа конотација, да се менаџира со претпријатијата, во услови на 
турбулентност во сите домени на општествено - економското живеење, значи да се 
етаблира активен процес на одржување на перманентна долгорочна компатибилност 
на претпријатието со целокупното свое окружување. Всушност, станува збор за 
менаџментот, кој во современи услови на работење претставува еден од најзначајните 
развојни фактори за ефикасност и ефективност на вкупните деловни активности, а 
посебно во туризмот. Тоа поконкретно значи дека менаџментот не трпи донесување 
одлуки кои се базираат исклучиво врз минатото или пак врз едноставна 
екстраполација на сегашните трендови во иднина. Само со правилно сваќање на 
менаџментот, ќе се остварат целите на поединецот, претпријатието и општествената 
заедница во целост, бидејќи ќе се изнајде оптимален модалитет кој ќе му обезбеди 
конкурентна предност на претпријатието на пазарот. 

 Менаџментот, со оглед на неговото значење и важност во работењето на 
претпријатието, покривајќи ги сите функции на работење, истиот се наметнува како 
императив. Огромниот интерес е производ на: општествениот карактер на 
менаџментот со кој се канализираат одговорностите во насока на ефикасно и 
ефективно реализирање на целите, фактот што менаџментот е базична карактеристика 
на индустриското општество, тоа што менаџментот е најзначаен орган во 
претпријатието со што тој останува фундаментална и доминантна институција се 

додека постои цивилизацијата. Во тој контекст, може да се истакне дека менаџментот 
е универзална активност која се применува и се наоѓа во сите видови организациони 
системи (влади, министерства, општини, универзитети, хотели, туристички агенции, 
комунални претпријатија, аеродроми, трговски центри, болници, компании, 
општествени организации, политички партии и друго) и е присутен во сите функции и 
хиерархиски нивоа на тие системи. Според тоа, може да се апострофира дека 
менаџментот е динамичен процес, бидејќи му дава живот на секој аспект на деловните 
активности. 

 Со оглед на тоа што менаџментот е катагорија која е иманентна на земјите 
со пазарна ориентација, нашава држава како недоволно економски развиена земја 
треба да ги превземе сите мерки за негово адекватно имплементирање во сите свери 
на општествено - економскиот систем, а посебно во туризмот.  Република Македонија 
како недоволно економски развиена земја треба да го интензивира развојот на 
туризмот. На тој начин таа може порамноправно да се вклучи во меѓународните 
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ЗАКЛУЧОК 

 

 Круцијалната улога или значењето на менаџментот, а со тоа и на 
менаџерите се состои во тоа што го водат туристичкото претпријатие кон остварување 
на целите на најефикасен и најефективен начин. Секоја компанија има одредена цел 
поради која што постои, а менаџментот ја има таа одговорност да ги експлоатира и да 
ги комбинира организационите ресурси на најоптимален начин, со што ќе се постигне 
целта на фирмата. Менаџментот ја придвижува корпорацијата во правец на 
остварување на целите преку посочување на активностите кои што членовите на 
претпријатието имаат обврска да ги извршуваат. Доколку таквите активности се во 
голема мера творечки и креативо детерминирани, дотолку продуктивноста на секој 
вработен ќе претставува придонес кон остварување на целите на туристичката 
компанија. Менаџментот настојува да ги мотивира индивидуалните активности кои ќе 
водат кон остварување на организационите цели, а да ги обесхрабри и оневозможи 
оние активности кои евентуално ќе попречат во постигнување на целите. Поврзаноста 
помеѓу менаџментот и целите најдобро може да се изрази преку следнава 
констатација: „Нема ништо поважно за процесот на менаџмент отколку остварување 
на целите. Менаџментот нема никакво значење одвоен од целите кои треба да се 
постигнат“. 

 Врз основа на претходно кажанато може да се истакне дека нема менаџмент 
без јасно определени цели кои треба да се постигнат, а менаџментот ги детерминира 
патиштата преку кои ќе се стигне до нив. Со оглед на тоа што не е сеедно кој пат ќе 
се избере, може да се истакне дека менаџментот има клучна улога. Менаџментот е 
многу значаен бидејќи од него зависи егзистирањето на туристичкото претпријатие и 
неговата активност која е многу важна, како за една национална економија, така и 
пошироко. Во современото општеството кое е индустриски развиено, доминираат 
комплексни технологии и организацијата е таа која што ги поврзува  луѓето, знаењето 
и суровините за да се извршат задачи кои што ниту еден подинец сам не може да ги 
изврши. Може да се истакне дека менаџментот е многу значаен, а често пати и 
пресуден фактор за успешен бизнис во современи турбулентни услови на работење. 
Во таа конотација, посебно се истакнува значењето на професионалниот менаџмент. 
Тоа поконкретно значи дека професионалниот менаџмент не го врши претприемачот 
(сопственикот на капиталот), туку ангажирани професионални менаџери. Питер 
Дракер смета дека во современи турбулентни услови на стопанисување менаџментот е 
база и фактор за успешен бизнис на секое претпријатие, а посебно во туризмот. Тој е 
неизбежен тогаш кога фирмата ќе достигне одреден обем на активност. Кога од 
системот на управување од страна на претприемачот треба да се премине на 
професионален менаџмент, критичната точка е 300 - 1000 вработени, во зависност од 
степенот на комплексност и диферентност на неговото работење, како и од 
способноста на претприемачот (Дракер, 1973).  Главната преокупација на менаџерите 
е да обезбедат раст и развој на претпријатието, а тоа значи да се остварат неговите 
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деловни и развојни цели. Значењето на менаџментот во туризмот лежи и во потребата 
од ефикасно функционирање на претпријатието. Тоа поконкретно значи да се 
постигнат целите на ефективен и ефикасен начин. Ефективноста е степен на кој 
туристичкото претпријатие ги остварува поставените цели. Всушност, тоа значи дали 
фирмата успева во остварувањето на целите кои се однапред поставени, или значи 
обезбедување туристички производи и услуги кои потрошувачите ќе ги валоризираат. 
Од досега изнесеното може да се истакне дека ефективноста е остварување на 
задачите на претпријатието квалитативно и квантитативно, вклучувајќи ги и 
карактеристиките на аутпутот т.е. крајните резултати. Значењето на менаџментот се 
гледа и од неговата широка практична примена за што постојат голем број примери: 
почнувајќи од диферентните видови менаџерски функции, стопанските гранки и 
сектори, советувања и научни собири, учебници, поединечни деловни функции, нови 
концепти и слично. 

 Неговото значење се огледа и од основните карактеристики на 
менаџментот: 

 1. Менаџментот е трајна активност, затоа што туристичките претпријатија 
се формираат трајно и се со цел да се задоволат потребите на посетителите;  

 2. Менаџментот е континуиран процес, бидејќи во негови рамки се 
решаваат проблемите со кои туристичкото претпријатие се соочува во целиот 
континуитет на негово постоење; 

 3. Менаџментот е динамичен процес, зошто условите на работење внатре во 
туристичкото претпријатие, а и во неговото окружување перманентно се менуваат;  

 4. Менаџментот е предуслов за опстанок, раст и развој на туристичкото 
претпријатие. Тој не се исцрпува само со донесување одлуки од доменот на 
управувањето, туку инкорпорира и превземање активности за реализирање на тие 
одлуки и одговорност на менаџментот за ефективно и ефикасно користење на 
расположливите ресурси; 

 5. Менаџментот е процес на интегрирање и насочување на поединечните 
фактори, кои се неопходни за извршување на активностите. Имено, менаџментот сите 
расположливите ресурси ги интегрира во вкупниот деловен систем заради 
остварување на целите на туристичкото претпријатие;  

 6. Менаџментот овозможува флексибилност на туристичката корпорација 
на случувањата во окружувањето, но и активно делува врз нив. Тој насојува да ги 
сведе на минимум делувањата на факторите од окружувањето, а да го оптимализира 
нивното позитивно влијание.  

 Во иднина менаџментот во туризмот ќе добива уште поголемо значење 
поради следниве причини: развојот на науката и техниката, зголемување на 
динамичноста на окружувањето, интернационализација на туристичките компании, 

зголемување на конкуренцијата во туризмот, прифаќање на пазарните законитости и 
во земјите од реал социјализмот, идеолошки аспекти и слично. 
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