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ПРЕДГОВОР 
 

 

 

Клучот за успешен развој на туризмот лежи во примената на 
концептот на неговото планирање. Економскиот развој на земјата не 
смее да биде единствена и приоритетна цел, туку е потребно да биде 
надополнета со останатите три главни цели: задоволување на 
потребите на туристите; заштита на ресурсите и интегрирање на 
туризмот во социјалниот и економскиот живот на заедницата. 
Притоа, генералната политика на туристичкото планирање треба да 
биде насочена подеднакво и кон создавање квантитет, но и кон 
подобрување на неговиот квалитет. Отпорот кој постоеше кон 
воведувањето на концептот на планирање на туризмот постепено 
исчезнува, па тој сѐ повеќе се прифаќа и применува како насока за 
идниот развој на туризмот. 

Соодветно на тоа, проблематиката на примената на 
планирањето на развојот на туризмот е централна тема на оваа 
книга.  Книгата е структурирана во четири дела кои меѓусебно се 
надоврзуваат и надополнуваат. 

Така, во рамките на првиот дел, акцентот е ставен на 
хетерогениот карактер на туризмот, со укажување дека станува збор 
за повеќедимензионална општествена активност која сé повеќе 
наметнува неодложна потреба од негово научно следење и 
истражување. Притоа, во рамките на овој дел, накратко е 
проговорено за следниве поважни прашања: туристичкиот пазар, 
туристичкиот производ, туристичките организации, туристичкото 
законодавство, како и неминовната потреба од постоење кохерентна 
и реална развојна туристичка политика. Од многубројните ефекти 
кои ги произведува туризмот, во рамките на овој дел, информативно 
се анализирани социо-културните влијанија и ефектите врз 
животната средина, притоа посочувајќи ги како позитивните, така и 
негативните влијанија.  

Вториот дел е во целост посветен на економските ефекти на 
туризмот, па последователно е направено разграничување помеѓу 
позитивните и негативните економски ефекти на туризмот, а во 
нивните рамки, подетаљно е проговорено за директните и 
индиректните влијанија. Централно место во овој дел зазема 
прашањето за мултипликативните ефекти на туризмот, а анализиран 
е и новиот туристички сметководствен систем, познат како 
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туристичка сателитска сметка, кој воедно е презентиран како 
економски модел за развој на туризмот. 

Носечки дел на книгата претставува нејзиниот трет дел во 
кој детаљно е објаснет концептот на планирањето во областа на 
туризмот. Оттука, овој дел обилува со продлабочена анализа на 
пооделните фази на процесот на планирање, со посебен осврт на  
различните нивоа на кои тоа може да се спроведува: меѓународно, 
национално, регионално, субрегионално, па сé до одделна 
туристичка дестинација или атракција. Целината е заокружена со 
прашањата за составните елементи на концептот на планирањето во 
туризмот, како и значењето што го има тоа. 

Четвртиот дел прави чекор понатаму и се обидува да даде 
одговор на најважните прашања поврзани со планирањето на 
развојот на туризмот. Оттука, најнапред се разработени точките за 
туристичкиот развоен план, а притоа се  анализирани најчестите 
грешки што се јавуваат во фазите на неговото формулирање и 
имплементација. Имајќи предвид дека мошне значаен сегмент во 
планирањето на развојот на туризмот претставува туристичката 
побарувачка, во овој дел е укажано и на потребата од нејзиното 
предвидување. Притоа, овој дел, а и целокупноста на трудот е 
заокружена со кратка анализа на најчесто употребуваните 
квантитативни и квалитативни методи и модели за предвидување, со 
цел да може да се согледаат нивните предности и недостатоци при 
нивна практична примена. 

За подобноста, значењето и оправданоста на овој труд говори 
и извадокот од извештајот на двајцата рецензенти, презентиран во 
продолжение. Оттука, упатувам благодарност до проф. д-р Сашо 
Ќосев од Економскиот факултет - Скопје, кому како ментор на 
докторскиот труд, му должам огромна благодарност за поддршката, 
несебичната помош и експедитивноста во разрешувањето на сите 
спорни моменти со кои се соочував. Исто така, упатувам 
благодарност и до доц. д-р Марија Ацковска од Економскиот 
институт - Скопје, која како рецензент со своите коментари, 
предлози и забелешки придонесе за зголемување на квалитетот на 
ракописот. 
 Искрено се надевам дека оваа книга, во форма на 
дополнителна литература, ќе им биде од помош на сите студенти, 
кои како определба во своето формално образование се одлучиле да 
ги осознаат тајните на туризмот. Истовремено, овој труд може да 
биде интересно четиво и за сите оние кои имаат допирни точки со 
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туризмот, особено во поглед на неговите економски аспекти. Се 
разбира, одговорноста за сите грешки, пропусти и недостатоци што 
можат да се пронајдат низ текстот, е само моја. 
 
Билјана Петревска 
јуни, 2011 год. 
 
Извадок од рецензентскиот извештај 
 

“…На верување сме дека многубројните презентирани 

концепти, методологии и насоки, добиени како резултат на 

темелните анализи, претставуваат голем придонес и поттик за 

натамошниот развој на науката која ја обработува оваа 

проблематика. Ракописот обилува со нови сознанија за концептот 

на планирање, а воедно иницирани се и низа интересни прашања 

поврзани со практичната примена на планирањето на 

туристичкиот развој. Начинот на кој авторот го поставува 

односот помеѓу планирањето и туризмот е од особено значење 

како иницијатива, поттик или како основа за пронаоѓање 

потенцијални решенија, но истовремено и за унапредување на 

научната теорија и практика во оваа потесна научна област.    

Според нашето мислење, овој ракопис има подеднакво 

теоретско и практично значење. Имено, многубројните 

согледувања и препораки што ги дава авторот заслужуваат 

внимание од сите носители на политиката на економскиот и 

туристичкиот развој и тие би можеле да се земат предвид при 

практичното водење на туристичката политика. Ракописот може 

да им биде од полза на студентите како дополнителна 

литература, но и на сите оние кои се заинтересирани да ги 

прошират своите познавања за процесот на планирање во 

туризмот. Презентираните сознанија во овој ракопис значат обид 

во една многу значајна област, каква што е планирањето, да се 

отворат нови простори за понатамошно научно истражување...”  

 

Рецензенти 
 

Проф. д-р Сашо Ќосев 
 

Доц. д-р Марија Ацковска 
 


