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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ „ПРАКТИКУМ ПО БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРОЛИНГ ВО 
ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО” ОД АВТОРИТЕ ДОЦ. Д-Р ДЕЈАН 

МЕТОДИЈЕСКИ И М-Р ОЛИВЕР ФИЛИПОСКИ, ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И 
БИЗНИС ЛОГИСТИКА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, ка ко  и 
Одлуката бр. 2102-575/9 од 4.12.2015 од 143. редовна седница на Нас тав но-научниот совет 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика, одржа на на 4.12.2015 година, избрана е 
Рецензентска комисија во состав:

 – д-р Марија Ацковска, вонреден професор на Економски институт, Уни вер  зитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - Скопје,

 – д-р Неда Петровска-Ангелеска, вонреден професор на Економски институт, Уни вер -
зитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,
за  изготвување  на  извештај,  рецензија на  приложениот  ракопис на  практикумот 

„Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството” од авторите д-р Дејан 
Методијески - доцент и м-р Оливер Филипоски - асистент-докторанд на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика, наменет за студентите на прв циклус студии на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.

По прегледот на ракописот, Комисијата до Наставно-научниот совет на Фа култетот 
за туризам и бизнис логистика го поднесува следниов

И З В Е Ш Т А Ј

Општи податоци за ракописот: Овој практикум е од областа на туризмот. 
Практикумот се состои од 12 вежби, што е во согласност со Наставниот план и програмата 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Предметот Безбедност во туризмот и 
угостителството, за којшто е наменет практикумот, е задолжителен предмет на насоката 
Туризам, носи 6 кредити и се слуша во четврта година, седми семестар, со неделен фонт 
на часови 2+2+1. На насоките Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторанска 
насока е изборен предмет, носи 4 кредити и се слуша во четврта година, седми семестар 
со неделен фонт на часови 2+1+1. Практикумот ќе претставува основна литература во 
изучување на предметната програма од горенаведената наставна дисциплина. Материјалот 
во ракопис за практикумот е изложен концизно и прегледно, со што ќе биде лесно разбирлив 
и совладлив од страна на студентите за кои е наменет.

Податоци за обемот на ракописот: Ракописот е предаден за рецензија, среден во 
А4 формат. Обемот на ракописот за практикумот „Безбедност и контролинг во туризмот 
и угостителството” по содржина ги задоволува критериумите според бројот на часови и 
според одредбите од Правилникот за единствените основи за остварување на издавачка 
дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.

Краток  опис на  содржината:  Ракописот на практикумот „Безбедност и контролинг 
во туризмот и угостителството” опфаќа 12 вежби во кои се опфатени основните сознанија за 
безбедноста и контролингот во туризмот и угостителството. Ракописот започнува со вовед 
во кој е даден краток осврт на значењето на безбедноста во туризмот и угостителството, 
дадена е листа на предлог-теми за изработка на проектна задача, посочена е предвидената 
основна и дополнителна литература, како и преглед на содржините кои се обработени во 
рамките на практикумот.

Во првата вежба со наслов Изработка на проценка на ризик се прикажани чекорите 
во процесот на проценка на ризикот за одреден угостителски објект. Тоа се категоризација 
на имотот, листа на закани, сериозност на настанување на некој настан, можност од 
настанување на некој настан и детерминирање на ризикот. Студентите во оваа вежба треба 
да изберат угостителски објект и да изработат процена на ризик. 
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Вежбата бр. 2 е со наслов Дневен извештај за безбедност во угостителскиот објект. 
Даден е пример на туристичко-угостителски објект, а студентите треба да го објаснат и 
опишат процесот на изработка на дневниот извештај за безбедност и начинот на водење и 
анализа на овие извештаи. 

Вежбата бр. 3 е со наслов Изработка на правилник и процедура за безбедносни 
постапки. Земајќи ги предвид законските регулативи и светските практики и стандарди, 
студентите треба да објаснат и создадат правилник и процедура за различни безбедносни 
постапки.

Вежбата бр. 4 е со наслов Изработка на распоред на смени на одделението за 
безбедност. Во оваа вежба е даден пример за туристичко-угостителски објект, а од 
студентите се бара да направат соодветен распоред на смени како одделението за безбедност 
би функционирало соодветно.

Вежбата бр. 5 е со наслов Процедура за симулација на патрола. Во оваа вежба од 
студентите се бара да се опише начинот како се извршува една патрола во сите простории 
и одделенија на голем хотел. 

Вежбата  бр.  6  е со наслов Студија на случај еден работен ден на шефот на обезбедување 
во хотел. Во оваа вежба се претставува работниот ден на шефот на одделението за 
безбедност во хотел и неговите работни активности и задачи. Во студијата на случај се 
дадени повеќе ситуации кои произлегуваат од работата на шефот на обезбедување, а 
студентите треба да дадат свое размислување и идеи за решавање по најдобар можен начин 
на овие настанати ситуации. 

Вежбата бр. 7 е со наслов Видови на безбедносни системи. Во оваа вежба, студентите 
преку користењето на интернет се запознаваат со различните видови на безбедносни 
системи кои се користат во туризмот и угостителството. Студентите треба да направат 
преглед за потребите од различни системи за обезбедување во туристичко-угостителска 
организација по нивен избор. 

Вежбата бр. 8 е со наслов Постапки при терористички напад. Оваа вежба обработува 
повеќе примери на терористички напади кои се случиле во угостителски објекти и ефектот 
што тероризмот го има врз туризмот во денешно време. Студентите треба да си извлечат 
заклучоци од презентираните случаи и да дадат свои видувања како би ја подобриле 
безбедносната структура за справување со случаи на тероризам. 

Вежбата бр. 9 е со наслов План за обезбедување на ВИП настани. Студентите во 
оваа вежба изработуваат детален план за обезбедување на ВИП настан кој се организира 
во угостителски објект. 

Вежбата бр. 10 е со наслов Оглас за вработување во одделение за безбедност. Во оваа 
вежба студентите ги определуваат потребните квалификации и работно искуство на иден 
вработен во одделение за безбедност. Студентите поделени во групи прават симулација на 
интервју за вработување, подготвуваат опис на работните задачи и изготвуваат прашања 
за интервју. 

Вежбата бр. 11 е со наслов Компаративна анализа на компании за обезбедување во 
нашата земја. Во оваа вежба студентите користејќи го интернетот прават компаративна 
анализа на компаниите за обезбедување во Република Македонија. Истражуваат за 
историски развој на компаниите, цени на нивните услуги и начин на работа.

Во последната вежба која е со наслов Компаративна анализа на осигурителни 
компании во нашата земја, студентите користејќи го интернетот прават компаративна 
анализа на компаниите за осигурување во Република Македонија. Истражуваат за 
историски развој на компаниите, цени на нивните услуги и начин на работа.

Сите  вежби  опфатени  во овој ракопис во целост ја  заокружуваат  предвидената 
Наставна програма по предметот Безбедност во туризмот и угостителството, па оттука 
и соодветноста овој ракопис да може да се користи како учебно помагало. На крајот од 
ракописот се дадени користената литература и интернет страниците каде што се наведени 
сите наслови, цитирани во материјалот, предмет на овој практикум.
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ЗАКЛУЧОК 

Според гореизнесеното, рецензентите констатираа  дека  поднесениот ра копис за 
практикумот „Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството” од доц. д-р Дејан 
Методијески и м-р Оливер Филипоски опфаќа научни, стручни и наставни содржини според 
Нас тав ната програма за овој предмет. Материјалот е квалитетно обработен и сис тема-
тизиран, а ракописот е напишан на јасно разбирлив стил и на ниво достапно и разбирливо 
за студентите.

Практикумот ќе придонесе студентите на поедноставен начин да ја сов ла да ат оваа 
значајна материја од областа на туризмот, која е целосно во согласност со наставната 
програма на соодветната дисциплина што се слуша во IV година на насоките Туризам, 
Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторанска насока.

Со задоволство му препорачуваме на Наставно-научниот совет на Факул те-
тот за туризам и бизнис логистика да го прифати позитивно рецен зира ни от рако пис за 
практикумот „Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“, поднесен од доц. 
д-р Дејан Методијески и м-р Оливер Филипоски, како основна литература и да одоб ри 
негово ко рис тење според Правилникот за издавачка дејност на Универ зи тет „Гоце Делчев” 
во Штип.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Д-р Марија Ацковска, вонреден професор, с.р. 
Д-р Неда Петровска-Ангелеска, вонреден професор, с.р.


