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           Апстрактот 

Во текот на последните неколку години, туристичката индустрија 

доживеарадикална промена во однос на барањата и очекувањата на туристите. 

Кулинарскиот туризам, развојот и промоцијата на гастрономијата како атракција за 

посетителите, претставува нова алтернатива, но со големи можности за развој. 

Затоа, главната цел на овој труд е создавање и подобрување на квалитетот на 

услугите што ги обезбедуваат хотелите и рестораните од областа на услугите и 

гастрономијата во Регионот на Урошевац и значењето за туризмот, 

угостителството и влијанието на човечките ресурси во туристичкиот сектор. 

Поради сложеноста на темата, целта го одредува концептот на квалитет и обратно, 

развојот на туризмот и угостителството и другите индустрии поврзани со оваа 

област се силно поврзани и меѓусебно зависни од квалитетот. Квалитетот на 

услугите во туристичкиот сектор во Урошевац е важен фактор кој влијае на 

успехот на секој бизнис. 

Гастрономскиот туризам долго време се зема здраво за готово, бидејќи 

потрошувачката на храна и локални производи се сметаше за дел од секојдневните 

активности, без посебен интерес за туристите. Храната е важен дел од културното 

богатство на секој народ. Дополнително, дестинациите полека ги препознаваат 

придобивките од кулинарниот туризам, а се спроведуваат истражувања за 

однесувањето на потрошувачите, маркетинг стратегиите, брендирањето и 

создавањето партнерства меѓу владата, туристичката индустрија и производите од 

кулинарски туризам. Алтернативниот туризам може да донесе директен и 

индиректен приход на туристичките дестинации. 

Целта на овој труд е да се оцени важноста на еко-гастрономското богатство во ниво 

на задоволство на туристите кои го посетуваат регионот на Урошевац и да се 

идентификува улогата што ја игра ресторанскиот сектор во промоцијата на 

традиционалната локална кујна, базирана на локалното производство. 

Податоците за извршување на оваа работа се добиени од широка и современа 

литература, како и од примарни извори, користејќи квантитативно истражување 

преку прашалници и квалитативно истражување преку длабински интервјуа со 

готвачи од кујните на хотелските ресторани кои работат во Регионот на Урошевац 

и директорот за економски развој и туризам. 

Ова резултираше со креирање на четири димензии на развојот на гастрономскиот 

туризам кои се именувани како: „Локално органско производство“, „Ресторани и 

хотели“, „Услови на животната средина“ и „Слика на дестинацијата и екологија“. 

Клучни зборови: Гастрономија, ресторан, дестинација и екологија, традиционална 

храна, мотивација на персоналот. 
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1. Вовед 

Со развојот на технологијата, различни компании ги променија своите политики за 

да бидат лидери во земјата каде што работат. Секаде во светот, личните трошоци и 

трошоци мора да сочинуваат најмалку 50% од целиот буџет. Важно е да се 

управува со човечките ресурси за регрутирање, селекција, евалуација и обука на 

вработените. Значи, без разлика колку се софистицирани системите, процесите и 

технологијата на организацијата, оние кои го гарантираат нејзиниот успех се 

вештините и посветеноста на вработените, особено во овој период на Ковид-19, 

каде бруто домашниот производ BpV во третиот квартал падна за 7,25 % во 2020 

година во споредба со претходната година, етичките причини се многу поголеми и 

покомплицирани отколку едноставно изразени преку задоволство, но важноста на 

мотивацијата не треба да се потценува. Мотивацијата не може да се види, но она 

што се гледа е однесување. Мотивирачкиот процес е идентификација на потребите 

на луѓето, каде потребата е недостатокот, што предизвикува однесувањето да ги 

отстрани тие недостатоци, кои можат да бидат физиолошки, психолошки и 

социјални. Во последните години, туристичката индустрија доживеа радикална 

промена во поглед на на барањата и очекувањата на туристите. Кулинарскиот 

туризам, развојот и промоцијата на еногастрономијата како атракција за 

посетителите, е нова алтернатива, но со големи можности за развој Кулинарскиот 

туризам долго време се зема здраво за готово, бидејќи потрошувачката на храна и 

пијалоци се смета за дел од секојдневните активности, без посебен интерес за 

туристите. Храната е важен дел од културното богатство на секој народ. 

Познавањето на еногастрономското богатство е важен елемент на туристичките 

патувања, сметајќи го како култура, економија, уметност и историја. Оваа 

туристичка алтернатива може да донесе директен и индиректен приход на 

туристичките дестинации. Од почетокот на 21 век се забележани различни промени 

во однос на мотивите за патување. Однесувањето на туристите е променето и во 

денешно време одморите се пократки, но почести. Сè повеќе нови дестинации и 

трендови се развиваат за да се задоволат овие нови туристички преференци (Лопез-

Гузман и сор. 2009). Храната и пијалоците отсекогаш играле голема улога во 

туристичкиот производ, иако на нив се гледало главно како угостителство за 

туристите преку хотели, ресторани и одморалишта. 

 

1.1 Што е гастрономски туризам? 

Патувањето со интерес и мотивација за храна има многу имиња од областа на 

туризмот. Најчести имиња се прехранбен туризам, гастрономски туризам, 

кулинарски туризам, гурмански туризам, туризам со храна и вино, туризам со 

храна и пијалоци, рурален туризам, кулинарски патувања, урбан туризам, 

гастрономски туризам и туризам за вкус, кои ја вклучуваат целата идеја за 

патување. Да се доживее и да вкуси прехранбениот производ (Хендерсон 2004 

цитира Смит 2007). Кога станува збор за дефиницијата за туризам со храна, има 

барем толку различни верзии колку што има различни имиња. Игнатов и Смит 

(2006, стр.238, цитирани од Mason & O'Mahony 2007) го дефинираа кулинарскиот 

туризам како „туристички патувања за време на кои купувањето или 

консумирањето на регионална храна (вклучувајќи пијалоци), или набљудување и 

проучување на производството на храна (од земјоделството во училишта за 



3 
 

готвење) претставуваат важна мотивација или активност...кулинарскиот туризам е 

свесен и свесен интерес да се доживее дестинацијата преку нејзината храна.“ Оваа 

дефиниција ви овозможува да го погледнете кулинарниот туризам пошироко. 

Дистинкција на дестинација и дека кулинарски туризам е намерен чин на 

доживување на регионот преку неговата храна и пијалок. Понатаму, тој ја 

споменува важноста на производството и потрошувачката на храна, а со тоа и 

разновидноста на места каде што може да се купат и доживеат кулинарски 

производи (Mason & O Махони 2007). 

Гастрономијата е форма на изразување на културата на дестинацијата и 

претставува медиум за културен туризам. Од гледна точка на управувањето со 

туризмот, оваа дефиниција може да изгледа невообичаена бидејќи додека 

уметноста, музиката, историјата обично се гледаат како извори на културен 

туризам, гастрономијата заедно со други области како што се религијата, 

индустриското наследство, настаните, фестивалите и архитектурата се сметаат како 

„сива зона“ на културниот туризам.(Прентис 2009). 

 

1.2 Односот помеѓу храната и туризмот 

 

Развојот на туризмот во Урошевац е дел од стратегијата за генерален економски 

развој и диверзификација на изворите на приходи во државата. Врз оваа основа, 

треба да се посвети поголемо внимание на туризмот и храната од страна на 

носителите на одлуки. Стратегијата за развој на туризмот за општина Урошевац 

2022-2026 година е еден од фундаменталните документи што го идентификува она 

што всушност е Урошевац, град симбол на економски развој, огромен туристички 

потенцијал и можност за граѓаните насекаде низ државата, како и за локалното 

население, нашите сограѓани од Урошевац и секако, посетителите и многубројните 

локални и странски бизниси. 

На ова се додаде и фактот дека во толкави размери, со таква професионална 

длабочина, овој документ се претставува за прв пат. Урошевац има туристички 

потенцијал, отсликана во две гледишта: 

Првата е поврзана со природните добра и заштитените споменици во кои локалните 

институции ги презедоа можните активности за нивно зачувување и унапредување, 

на ова го додаваме и пределот извонредни, планинските масиви кои опкружуваат 

значителен дел од територијата на Урошевац, со референтна точка селото Језерц, 

докажано како развоен и туристички потенцијал, без да се остават настрана другите 

области со извонреден туристички потенцијал претставени во форма на 

агротуризам. 

Второ, поволната географска положба, динамиката на економскиот развој, масовна 

посетеност од други блиски центри внатре и надвор од државата, историјата на 

развојот на градот, културната и етничката различност, младата возраст на 

населението и разликата меѓу другите општини во областа на претприемништвото, 

се некои од појдовните точки кои го отсликуваат туристичкиот потенцијал на 

општина Урошевац, 
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1.3 Храната како атрибут на регионалниот идентитет 

 

Презентирањето на силен идентитет и позитивен имиџ стана едно од најважните 

барања на маркетинг стратегиите во создавањето силна конкурентска предност 

(Fields 200210). Храната, како атрибут на регионалниот идентитет, претставува 

начин за зајакнување на овој идентитет, со што се задоволуваат барањата на 

туристот. 

Santich (1996), ја дефинира гастрономијата како „рефлексивно јадење, кое, сепак, се 

протега и на рефлективно готвење и подготовка на храна, додека ја одржува 

поврзаноста со фина и/или вкусна храна и пијалок“ (стр. 115). Според Скарпарто ( 

2002), два века по откривањето на зборот гастрономија, Атене, грчки писател, 

почна опширно да пишува за храната и пијалокот и начинот на живот на минатите 

историчари, поети и филозофи. Подоцна, Французинот Александар Балтазар Лоран 

(1758-1837), кој бил правник и писател, ја поврзал гастрономијата со буржоаскиот 

начин на живот. До 1920 година, првата гурманска литература беше објавена во 

Франција како водич за локална храна за патниците, која работеше на промовирање 

на туризмот во регионот. 

 

2. Развој на гастрономијата во Урошевац 

 

Изреки: Леб и леб и срце 

Лебот го одржува здивот, млечните производи суви 

Готвењето во Урошевац е готвење кое потекнува од источната кујна. 

Оригиналноста на кујната лежи во фактот што таа дала увезени локални вкусови. 

Исто така, илјадагодишната традиција ја адаптираше храната што е претставена на 

трпезата и создаде свои преференции за готвење и вкус. Албанците заедно јадат 

храна; членовите на семејството седат на подот од махагони, околу голема чинија 

со конзервиран бакар, која може да има дијаметар од еден и пол метар и на која се 

ставаат садовите, каде што секој ги потопува лажиците или прстите, бришејќи ги 

во долга и единечна трпеза, која ги покрива колената на сите.Кога има пријатели 

дома, жените не седат на маса, туку служат или надгледуваат. За да бидеме 

љубезни, чинијата секогаш треба да се остави полуполна, ова е комплимент упатен 

до сопственикот на куќата, навестувајќи дека сè е во изобилство, толку многу што 

чинијата не може да се доработи; Истиот обичај го имаат и планинарите, ако 

другарот ја довршил храната во чинија, тоа би било навреда за домаќинот. Додека 

католиците, пред јадење, кажуваат молитва, на која се додава рецитирање на 

бројаница на вечера од сите заедно (Дегранд) Готвењето во Косово има силни 

темели од древната арапско-персиска цивилизација која влијаела на Отоманската 

империја за ширење на даден стил на готвење и употребените производи. 

Бифукација, ресторан лоциран во природниот феномен на градот Урошевац, се 

смета за типичен пример за развој на кулинарскиот туризам каде готвењето се 

заснова на локалната еко-гастрономска традиција. Јадењата предложени во овој 

ресторан остануваат верни на земјоделската традиција, целосно зготвени со 

производите на локалното земјиште, каде што има неколку ресторани во селото 

Језерчи, ресторан Хија е малеве, Белаву, Калифорнија, Геге, Те Ариу, Пастрмка- 

Рибниот ресторан „Плешин“, хотел „Луботени“, хотел „Сити“-Урошевац, Хотел 
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Брезовица, Хотел Пајн, Хотел Болеро, Хотел Кото итн. Ресторани во градот со 

традиционална храна Те Ѓула, Аполонија, Ардијани, Балкански (fast food брза 

храна)KFC, HEB-se, Burger King како и многу ќебапчилници и ресторани итн. 

 
 

Кулинарскиот туризам има свои корени во земјоделството. Начините на кои 

готвачите ги подготвуваат суровините ја создаваат кулинарската уметност и 

уникатните искуства на кулинарскиот турист. Атракциите за храна се препознаваат 

повеќе од 10 години, со што се дефинира нов сегмент од туристичката индустрија, 

ново разбирање на овој феномен кој е сè уште нов како дисциплина. Вклучувањето 

во гастрономскиот туризам има различни форми. Тоа може да се изрази во форма 

на едноставна врска како што е односот помеѓу кулинарскиот туризам и 

ресторанските бизниси кои им служат на туристите. Оваа дефиниција служи за 

објаснување на храната од минатото, историската и иднината. Храната историски 

била добра основа за обезбедување туристички искуства. Врските помеѓу храната и 

туризмот создаваат можности за туристичките дестинации да додадат вредност на 

нивната туристичка понуда преку создавање можности за нови искуства дури и со 

суровини, поврзани со концептот на територија и регион. 

 Можните врски меѓу туризмот и гастрономијата се анализирани од две 

перспективи: 

1. Туризмот како можност за промоција на локалната гастрономија 

2. Гастрономијата како карактеристичен елемент на туристички сегмент 

Првата перспектива е почеста и има приоритет како резултат на постојаното 

зголемено внимание на потрошувачите кон храната и пијалоците. 

 

2.1 Гастрономска туристичка индустрија и животна средина 

 

Урошевац се наоѓа во јужниот дел на косовската рамнина и во североисточниот дел 

на Шар Планина, точно на географските координати 42.36825˚ север, 21.15336˚ 

исток. Општина Урошевац има површина од 345 km² со 108.690 жители (регистар 

на население 2011), каде половина од овие жители живеат во нејзините 45 села. 

Општина Урошевац на исток се граничи со општините Гњилане и Витија, од кои 

центарот има патно растојание од 32, односно 21 км. На југ се граничи со општина 
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Качаник (16 км), на југозапад со Штерпца (32 км), на запад со Призрен (60 км) и 

Теранда (42 км) и на север со Штиме (13 км). ) и Липјан (17 км). Оддалеченоста на 

Урошевац од главниот град на Косово, Приштина, е 36 км, а од Скопје 48 км. 

Градот Урошевац има централна позиција наспроти територијата на општината, 

каде надморската височина на градот е околу 580 метри надморска височина.  

Урошевац е најмладиот град во Косово, кој има многу добра географска положба, 

бидејќи се наоѓа во делот каде што беа пресечени старите патишта Призрен-

Анаморава и другиот пат Приштина-Скопје, но на градот најмногу импулс и развој 

му дадоа продолжување на пругата Митровица-Урошевац-Македонија и меѓу 

соседните земји и другите земји. Овие стари патишта денес се главните артерии на 

Косово. Главниот пат N2/E65 во правец кон Скопје, како и главниот пат N25-3 кој 

го поврзува Урошевац со Гњилане и Бујановац, каде што на средината од овој пат 

се поврзува со европскиот коридор. Како и главниот пат N25/E752 кој го поврзува 

Урошевац со Призрен, Урошевац има многу поволна позиција. Поради таквата 

положба и брзиот индустриско-економски развој, градот брзо растел и се 

проширил. Главните мигранти не беа само од општина Урошевац, туку и од други 

општини, каде што овие миграции продолжуваат и денес. Исто така, Урошевац е 

многу посетен од граѓаните на другите општини на Косово, но и од градовите на 

Северна Македонија, бидејќи е регионален центар и нуди многу добра понуда за 

комерцијално производство, рекреација и забава. 

 
Карта 1. Географска положба на општината, градот и центарот на градот 

Урошевац Градот Урошевац се наоѓа на југот на косовската рамнина, односно таму 

каде што се кине плочата на косовската рамнина и каде што ја дели водата на два 

сливови. На југ се наоѓа сливот на Егејското Море и северно сливот на Црното 

Море. Градот има височина од околу 580 метри надморска височина и има рамен 

релјеф, како и поголемиот дел од Урошеватските села имаат рамен релиеф. Овој 
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град се наоѓа во јужниот дел на Косово со население од над 108.690 жители. Овој 

град го карактеризираат две извонредни појави, кои се единствени во Европа, а 

како крак на Косово ги има во Урошевац. Бифуркацијата и религиозната 

толеранција најдобро ја опишуваат географијата и историјата на оваа земја, барани 

од многу истражувачи и туристи. 

 
Бифуркацијата во градот Урошевац, односно Бифуркацијата на реката Неродиме е 

природна појава на расцепување на реката на два крака и излевање на две мориња, 

Егејско и Црно Море. Додека уште еден многу важен и уникатен феномен исто 

така во Европа, се предметите на две религиозни вери во еден двор, во центарот на 

градот. 

 
Градот Урошевац се наоѓа на југот на косовската рамнина, односно таму каде што 

се кине плочата на косовската рамнина и каде што ја дели водата на два сливови. 

На југ се наоѓа сливот на Егејското Море и северно сливот на Црното Море. Градот 
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е на надморска височина од околу 580 метри надморска височина и има рамен 

релиеф, како и повеќето Урошеватски села имаат рамен релиеф. 

 

3. Цел на работата и цели 

 

Оваа студија има за цел да ја анализира категоријата туристи кои се 

заинтересирани за потрошувачката на локалната гастрономија за да ги истакне 

факторите кои влијаат на изборот на храна, препознавањето на нивната важност во 

градењето корисни односи со клиентите преку квалитетот на гастрономијата, 

услугата преку хотели и ресторани. Со оглед на теоретската разработка на развојот 

на оваа индустрија е идентификацијата на факторите кои влијаат на одредувањето 

на квалитетот на услугата. Исто така, поради сложеноста на прашањата кои се 

истражувани како наменски цели на временската рамка и развојот на хотели и 

ресторани. Целта на оваа студија е методот на следење и анализа на квалитетот на 

услугите, особено да се нагласи важноста на овие услуги е неопходно за градење 

профитабилни односи. 

3.2 Цели на студијата 

Има три цели на студијата: 

1. Ја објаснува врската помеѓу сликата за храна на дестинацијата и намерата на 

патниците да ја посетат. 

2. Испитајте го влијанието на изворите на информации врз намерата на патниците 

да посетат кулинарска дестинација. 

3. Едукација и обука на човечки ресурси на хотели и ресторани во гастрономијата 

на Урошевац. 

 

3.1 Како добиваат повратни информации од потрошувачите 

 

Целта е да се препознае квалитетот на услугите во гастрономијата и да се бараат 

човечки ресурси во регионот на Урошевац, иако треба да се забележи дека постојат 

важни празнини и во литературата и во развојот на оваа форма на туризам во 

албанската реалност.  

Оваа студија се фокусира на анализа на следниве истражувачки прашања: 

1. Каков ефект може да даде односот помеѓу имиџот на гастрономијата и туристите 

кои ја посетуваат Урошевац? 

2. Како едукацијата и обуката на човечките ресурси на хотелите и рестораните 

влијаат врз гастрономијата на Урошевац? 

3. Кои информации го објаснуваат учеството во гастрономски туристички 

активности? 

4. Кои мотиви ги поттикнуваат туристите да го посетат гастрономскиот туризам во 

Урошевацскиот регион? 

5. Кои се мотивите кои ги поттикнуваат менаџерите на рестораните да работат со 

традиционална храна? 

6. Дали социо-демографските карактеристики влијаат на учеството во активностите 

на гастрономскиот туризам? 
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3.2 Методологија на проучување 

 

Ова поглавје ќе ја објасни методологијата користена за анализа на истражувачките 

прашања на дисертацијата, кои се фокусираат на проучувањето на туристичката 

побарувачка и улогата што ја играат актерите во синџирот на вредност во развојот 

на гастрономскиот туризам. Во овој труд беа применети и теоретски пристапи и 

квантитативна дедуктивна методологија, кои водат до развој на квантитативен 

инструмент како што е прашалникот. Студијата се заснова на примерок од 130 

бизниси во Урошевацскиот регион, главно ресторани и хотели. Студијата користи 

вкрстен и структуриран, само-администриран пристап со прашалник за студијата и 

собирањето податоци. Врз основа на широк преглед на литературата за 

гастрономски менаџмент и човечки ресурси, се градат концептуалниот модел и 

прашањата за истражување. 

Прашалникот беше развиен во период од три месеци, каде што прашањата што се 

користеа за мерење на варијаблите во прашалникот за првична студија беа 

засновани на опширен преглед на релевантната литература, како и од пилот групни 

дискусии со поединци (т.е. вклучително сопственици/менаџери на компаниите и 

академски истражувачи). Прашалникот е направен од моделот SERVQUAL и 

прашањата кои се прилагодени на вас gastonomis во регионот на Урошевац. 

Првиот прашалник што ја проучува гастрономската побарувачка се состои од 

делови кои главно се занимаваат со очекувањата и перцепциите во хотелите и 

рестораните. Вториот прашалник што го проучува ресторанскиот сектор се 

потпира на методот на земање примероци од лавина и генерирање податоци, 

техника која се потпира на социјалните контакти помеѓу испитаниците (Beardsorth 

и Keil 1992). 

Прашалникот беше претходно тестиран со 4 хотели и 20 ресторани (случаен избор) 

за да се види дали прашањата се разбирливи и не воведуваат нејасни концепти и да 

се обезбеди валидноста на прашалникот (Hunt, Sparkman & Wilcox 1982). Оваа 

студија применува модел на позитивизам за тестирање на моделот на истражувачко 

прашање и моделот SERVQUAL. Овој модел се заснова на претпоставениот модел 

за квалитет на услугата или моделот SERVQUAL 

 Вториот дел од истражувањето се фокусира на ресторанскиот сектор, како водечки 

сектор во влијанието врз потрошувачите за ширење на даден метод на готвење. 

Прашањата од прашалникот се изградени на Ликертова скала од 5 точки со 

вредности кои се движат од 0 (воопшто не е важно) до 10 (исклучително важно). 

 

3.3 Преглед на литература 

 

Храна и туризам - што е кулинарски туризам? 

Раѓањето на сегментот гастрономски туристи претставува нова потреба за 

маркетери и сопственици на бизниси, потребен е нов начин на размислување за 

туристичките патувања, од почувствителна перспектива и фокус на маркетинг 

напорите на искуствата на потрошувачите. Прегледот на литературата можеби 

нема да биде адекватен без да ја покрие еволуцијата и историјата на 

гастрономијата. 
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Најчести имиња се прехранбен туризам, кулинарски туризам, гурмански туризам, 

туризам со храна и вино, туризам за храна и пијалоци, рурален туризам, 

кулинарски патувања, урбан туризам, гастрономски туризам и туризам за вкус, кои 

сите ја опфаќаат идејата за патување. да се доживее и да вкуси прехранбени 

производи (Хендерсон 2004 цитира Смит 2007). Презентирањето на силен 

идентитет и позитивен имиџ стана едно од најважните барања на маркетинг 

стратегиите во создавањето силна конкурентска предност (Fields 200210). 

3.6. Влијанието на глобализмот врз туризмот 

Денес сè е променето, глобализацијата го промени начинот на кој се води бизнис. 

Според Томас Фридман, знаењето и капиталот сега се движат преку границите со 

многу поголема брзина отколку што беше можно пред неколку години (цитиран од 

Wheelen&Hunger, 2012). 

 Џенкинс (2004)35 цитира дека глобализацијата е „процес на интеграција на 

светската економија преку движење на стоки и услуги, капитал, технологија и 

работна сила“. Во оваа смисла, „движењето“ одговара на основниот концепт на 

туризмот кој вклучува движење на луѓе, стоки, услуги, идеи и пари. (Шмелцкопф 

2002). 

Глобализацијата и интернационализацијата имаат големо влијание врз рестораните, 

и воопшто врз меѓународниот туризам 

 

3.4. Храната како мотивационен фактор 

 

Филдс (2002) тврди дека луѓето патуваат од многу причини. Со цел да го објасни 

патувањето со храна, авторот усвоил типологија на мотивација развиена од 

Мекинтош (1995). Имаше четири главни категории во оваа типологија: 

 (1) физички мотиватор, 

(2) културни мотиватори, 

(3) интерперсонални мотиватори и 

(4) мотиватори на статусот и престижот. 

Физичките мотиватори беа поврзани со вистинските искуства од патувањето на 

туристите. На пример, туристите ја доживуваа кујната преку земање примероци од 

храната, гледајќи ја привлечната презентација на храната и мирисајќи ја аромата на 

храната. 

 

4. Студија и собирање податоци 

 

Податоците беа собрани главно преку полуструктурирани прашалници и 

истражувачки интервјуа. Овие интервјуа им понудија на испитаниците значителна 

флексибилност во нивните одговори. На почетокот на секој прашалник и интервју, 

учесниците беа информирани за целта на студијата и наменетиот производ за 

докторска теза. Инструментот што се користи за прибирање на примарни податоци 

од туристите е прашалникот, кој истражувачот рачно го дистрибуираше во 

електронска форма. Прашалникот е метод кој обезбедува „квантитативен или 

нумерички опис на трендот, ставовите или мислењата на популацијата, со 

проучување на примерок од таа популација“ (Creswell 2009, стр. 145). Ова резиме 

имаше за цел да ја стекне довербата на учесниците како и да им олесни во нивните 
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одговори. Прашањата од прашалникот се изградени на Ликертова скала која се 

состои од единици со вредности кои се движат од 0 (воопшто не е важно) до 10 

(исклучително важно). Ликертовата скала е широко користена и во двата 

прашалници создадени како резултат на големите можности што ги нуди оваа 

алтернатива при спроведување на различни статистички анализи (Ryan 1995). 

Леунг (2011) има тенденција да има понормална дистрибуција. 

 

4.1 Опсег на студијата 

 

Примена и разбирање на моделот SERVQUAL (студија на случај) SERVQUAL е 

мултидимензионален истражувачки инструмент дизајниран да ги долови 

очекувањата и перцепциите на клиентите за услугата во пет димензии за кои се 

верува дека го претставуваат квалитетот на услугата. SERVQUAL се заснова на 

парадигмата на очекување-непотврдување, што, во едноставни термини, значи дека 

квалитетот на услугата се подразбира како степен до кој очекувањата за квалитет 

на потрошувачите пред потрошувачката се потврдени или поништени од нивните 

реални перцепции за искуството на услугата. Кога прашалникот SERVQUAL за прв 

пат беше објавен во 1985 година од страна на тим академски истражувачи, А. 

Парасураман, Валари Зејтамл и Леонард Л. истражување Ерл Сасер опишува 

неколку стратегии за генерирање подобра врска помеѓу понудата и побарувачката 

во услужната индустрија: диференцијални цени, ненапивна побарувачка, 

комплементарни услуги, системи за резервација, скратено работно време, 

максимална ефикасност, раст на учеството на клиентите, заеднички услуги и 

капацитети . итн. 

Клиентите го оценуваат квалитетот на добиената услуга врз основа на пет 

димензии: 

Опипливи елементи сериозноста готовност 

Безбедност чувствителност 

1. Опипливи елементи: Изглед на физички објекти, опрема, пишани материјали 

како и изглед на вработените во службата. 

2. Сериозност: Ја одразува стабилноста, точноста и исправноста на работата на 

фирмата. 

3. Подготвеност: Тоа е поврзано со подготвеноста на вработените во компанијата 

да ја дадат услугата. Тие мора да бидат подготвени да им помогнат на клиентите и 

да одговорат на нивните барања. 

 4. Безбедност: Ја одразува компетентноста на фирмата, грижата што ја покажува 

кон клиентите, како и безбедноста на нејзиното работење. 

5. Чувствителност: Тоа значи дека фирмата ги препознава проблемите на клиентите 

и работи имајќи ги предвид нивните најдобри интереси, како и дека на клиентите 

им дава индивидуално лично внимание. 

Пилот тестот, исто така, го оценува прашалникот за прашања поврзани со формат, 

размер и избор на зборови (Cresëll 2009). По преземањето на овој тест, 

прашалникот беше корегиран во зависност од повратните информации за е-пошта 

што беа дадени. Така, квалитетот на услугата може да се конципира како 

едноставна равенка: 

SQ = P- Каде 
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SQ е квалитетот на услугата 

P е перцепција на поединецот за обезбедувањето на дадената услуга 

E се очекувањата на поединецот за одредена испорака на услуги 

Број на нарачка Детерминанти на квалитетот на услугата Опис на детерминанти 

Очекувања 

Проценет квалитет на услугата според SERVQUAL: 

       SQ = (4-6) + (5-5) + (6-5) = -2 +0 + 1 = -1 

 

   4.2 Предности на техниката SERVQUAL 

 

Може да се користи од компаниите за подобро разбирање на очекувањата и 

перцепциите на нивните клиенти и е применлив во широк опсег на услужни 

индустрии. Може лесно да се прилагоди за да одговара на специфичните барања на 

компанијата. Резултатите може да се користат за да се идентификуваат оние 

компании или аспекти на услугата за кои компанијата е особено добра или лоша. 

Може да се користи за следење на квалитетот на услугата со текот на времето, за 

споредба на квалитетот со оној на конкурентите, за споредба на перформансите 

помеѓу различни оддели во една компанија. 

4.2 Резултати од студијата 

1. Персоналот во ресторанот има време да одговори на гостите                           5.50                               

2. Персоналот во ресторанот е убедлив                                                                    5. 35                                      

3. Персоналот во ресторанот организиран на време                                               5. 30                                   

4. Атрактивни материјали (веб-страници, брошури)                                              4. 54                                     

5. Квалитет на услуги типичен за ресторанска категорија                                     5. 49                                     

6. Погодна локација                                                                                                    5. 51                                            

7. Простор за паркирање                                                                                            4. 61                                           

8. Вршење на услугата во ветеното време                                                               4. 90                                       

9. Интерес за решавање на проблемите на гостите                                                 5. 30                                     

10. Сервис без одлагање                                                   5.20                                        

11. Персоналот во ресторанот обезбедува брза услуга                                            5. 57                                     

12. Подготвеност да им се помогне на гостите                                                         5. 6                                       

13. Современа опрема                                                                                                  4. 90                                           

14. Визуелно привлечни физички предмети                                                             4. 90                                       

15. Персоналот во ресторанот е љубезен                                                                   5. 50                                       

16. Персоналот има знаење да одговори на прашања                                              5. 20                                    

17. Чувство на сигурност                                                                                            5. 45                                             

18. Флексибилно работно време                                                                                5. 20                                           

19. Персоналот во ресторанот обезбедува лично внимание                                  5. 10                                    

20. Задоволување на интересите на посетителите                                                  5.00                                      

21. Разбирање на потребите на специјалните гости                                               5. 00                                      

22. Достапни и јасни информации во ресторанот                                                   4. 80                                       

23. Обично значи 22 атрибути                                                                                   5.00                                         

Статистичката анализа е направена со 130 прашалници, од кои 100 беа валидни 

прашалници за мерење на перцепцијата за квалитетот на услугата со помош на 

SERVQUAL. Редовното истражување на 100 лица, 35 женски и 65 машки, 
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покажува дека машката популација сè уште е доминантна како резултат на многу 

фактори, но особено на економскиот развој. 

Во сите земји со вакво ниво на економски развој како што е Косово, како резултат 

на природното движење на населението го имаат овој процент на население според 

возраста, знаејќи дека наталитетот е висок и покрај смртноста, но и покрај ова ние 

имаат многу природен раст, тоа резултира со голем број млади луѓе околу (31%), 

повеќето средовечни околу 40%, а помалку постари од околу 60%. Според 

испитаниците и дадените одговори, бројот на населението врз основа на 

образовната структура се чини дека не е толку лош бидејќи бројот на испитаници 

го дал овој резултат. 

Иако Косово е сè уште на ниско ниво на економски развој во споредба со земјите 

од регионот, а камоли со земјите од ЕУ, се чини дека не е лошо врз основа на 

истражувањето на образовната структура и има: околу 30 испитаници се гледаат 

како со повеќе образование високо, или околу 40, %, 35 или околу 37 % со средно 

образование и 13 или околу 16, % со ниско образование. Од сите испитаници се 

чини дека мнозинството кои доаѓаат да не посетат припаѓаат на туристите и 

посетителите да останат  

Човечките ресурси, недоволното искуство и недостатокот на буџетски индикатори 

кои служат за следење на трендовите за развој на угостителството и се индикатори 

дека не сте ги дале следните резултати. Во транзиција од Косово се уште не е на 

ниво на координација на институциите на централно, регионално и локално ниво, 

решенијата на проблемите не се лесни. Исто така, добар просек не произлезе од 

некоординираноста во вертикалната хиерархиска структура на персоналот во 

самите ресторани и хотели. Перформансите на услугите за човечки ресурси се 

просечни, иако персоналот е искусен, сепак, се занимаваме со техничката страна и 

елементите на овие уреди што го сочинуваат. Ќе има повисок просек. Речиси 50% 

од испитаниците се чини дека имаат просечен пример дека услугата ќе се изврши 

без одлагање, како резултат на искуството стекнато претходно во земјите на ЕУ. На 

ова прашање одговориле речиси повеќе од 40% од испитаниците, важна улога игра 

просекот на овој вид услуга и гостопримството на населението, бидејќи кога е 

потребно секогаш покажува подготвеност за тоа, без разлика на бизнис клубот, кој 

исто така често може да биде загрозена. 

Со просечна проценка од околу 40% услугата ќе биде испорачана навреме, не е 

наведено дека сепак можеме да го зголемиме овој просек преку обуки кои ќе имаат 

влијание врз зголемувањето на свеста на услугата на персоналот за да биде уште 

подобра. Во споредба со регионот, се чини дека услугата овде е брза и тоа го прави 

носењето искуство им овозможува да имаат просечен рејтинг од над 40%. 

Резултатите покажаа дека над 60% се брзи услуги. Ако ги споредиме соодветните 

податоци со другите земји од регионот, ние сме во подобар просек. Кадарот треба 

да се подобри, иако рејтингот се чини дека е добар просек, каде што имаме околу 

40% од испитаниците за овој атрибут. Иако ова ќе излезе во просек од 42%, ова 

треба да се подобри бидејќи безбедноста секогаш треба да биде на повисоко ниво 

бидејќи клиентот дефинитивно треба да се чувствува безбедно во земјата и 

објектот во кој се наоѓа. Се покажа дека над 40% од вработените имаат учтиво 

нешто што е највисоко ниво на места во регионот. Персоналот во ресторанот е 

секогаш подготвен да одговори навремено на она што го бара. 
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Достапноста на информации за рестораните е јасна како и понудата на различни 

објекти, оценети со просечна оцена. Од сите овие анализи, се чини дека мерењето 

на квалитетот на услугите од 22 атрибути со 100 испитаници со резултат од околу 

5: е многу добра за условите што денес ги има Косово во однос на економскиот 

развој, имајќи предвид дека евалуацијата на Моделот SERVQUAL е оценет од 1-7. 

 

4.3 Целосно проучување 

При обработката на податоците, се проценува точноста што треба да се постигне за 

дадена големина на примерокот, каде што оваа цел се постигнува со одредување на 

стандардната грешка на параметарот што се проценува со специфицирање на 

веројатноста дека даденото предвидување е статистички значајно. 

Во оваа тековна работа не е позната популацијата, како и вредноста на 

стандардната грешка и во овој случај авторот ја гледа како посоодветна употребата 

на стандардната грешка конзервативна p=0,5. Во овој случај √p*(1-

p)∕n=√0,5*0,5/n=0,5/√n и 0,5/√n≤0,05 и n≥100 (Кутија, Хантер и Хантер, 2005). 

Во оваа студија беа анкетирани 130 хотели, ресторани и туристи или беа доставени 

прашалник, факт што го исполнува условот од кластерскиот примерок, фактот дека 

населението е непознато, бидејќи не постои база на податоци за бројот на туристи 

кои имаат го посетил регионот на Урошевац (Качаник Березовиќ, Штиме) и еден од 

условите под кои се користи оваа техника е случајот кога нема валидни податоци 

за елементите на населението или кога процесот на нивно собирање е многу тежок 

(Шалабх , 2012). 

Зависната променлива Гастрономска побарувачка е конструкција составена од две 

други променливи. Овие променливи земаат дискретни вредности кои се движат од 

0 до 10, т.е. на Ликертова скала со вредности. Овие вредности се одговори на овие 

прашања: 

(з) Како и колку се сметате себеси за гастрономски турист? 

(ii) Гастрономијата како туристичка атракција? 

Вредностите на овие променливи прво се додаваат, а потоа се делат со 2 за да се 

изведат зависната променлива на оваа студија. Вредностите блиску до 2,5 

укажуваат на ниска гастрономска побарувачка од туристите; вредностите близу 10 

укажуваат на висока гастрономска побарувачка. 

 

Табела . Статистика Описници на зависната променлива 

Описна статистика на 

зависната променлива 

Барања Важи 100 

 празнина   30 

Просек  8.70 

Стандардна девијација  1,43 

Варијанса  2,05 

Легнување  2,18 

Куртоза  1,73 

Минимум  2.50 

Мак  10,00 
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Моделот на зависната променлива се трансформира, додека независните 

променливи се претставени според нивниот оригинален начин на мерење, без каква 

било можна трансформација. (Cleveland 1984). Поминувајќи ја бариерата на 

дискретни вредности и за претворање на зависната променлива во интервална 

променлива, се применува нејзината логаритамска трансформација со база 10. Во 

овој случај, форматот на толкување е дека зависната променлива се менува за 100% 

за единечно зголемување на независната променлива додека сите други 

променливи во моделот се одржуваат константни. 

Демографските карактеристики се обично возраст, пол, статус и земја на потекло, 

додека социо-економските варијабли се вработеноста, образованието и приходите. 

Меѓу најважните критериуми кои влијаат се возраста и приходот врз 

преференциите за храна (Dodd & Bigotte 1997) Во примерокот од тековната студија, 

забележана е тенденција на масовно отфрлање на неодговорноста на нивните 

приходи. Како резултат на тоа, не беше можно да се анализира ова прашање. 

Туристите кои покажуваат поголем интерес за локална храна припаѓаат на 

просечната возраст (Ignatov & Smith 2006), студија која беше поддржана од многу 

други студии на различни дестинации. 

 

 
Слика. Полови и гастрономски барања 

 

Во нашиот примерок од 130 туристи, беше наведено дека жените имаат најголем 

процент, речиси 51%, додека мажите претставуваат само 49%. Жените се со 

поголема веројатност да бидат вклучени во активности поврзани со храна и 

пијалоци за храна и пијалоци отколку мажите (Ignatov & Smith 2006). Жените 

покажуваат поголема тенденција да пробуваат нова храна отколку мажите. 

51%
49%

Gender

Female

Male
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Слика. Возраст и гастрономски барања  

Во овој примерок сите категории се добро застапени, но категоријата од 25-31 

година е со 28% како категорија со најголем интерес за пијалоци и храна. Возраста 

е показател за перформансите на кафеаната.  

 

Табела Резиме на наодите од испитувањето на шумите 

Главните истражувачки 

прашања 

Вредноста 

на 

вредност 

ЗНАЧЕЊЕ 

статистички 

Каков вид 

на тест 

Се користи 

Докази 

Дали нивото на образование 

влијае на побарувачката 

гастрономски ? 

0.836 P < 0.05 АНОВА е 

еднострано 

Не 

Прифатени 

 Посебен интерес за 

готвење, локални 

производи? 

0.000 P < 0.001 Регресија 

 

Прифатено 

Дали полот влијае на 

побарувачката 

гастрономски? 

0.023 P < 0.05 Тестот е  Прифатенo 

Вечерам во познати и 

квалитетни ресторани.  

0.000   p< 0.001 Регресија прифатенo  

 Дали гастрономската 

побарувачка зависи од 

еколошките услови на 

животната средина? 

0.000   P< 0.001 Регресија Прифатенo 

Каков ефект може да даде 

разликата помеѓу имиџот на 

гастрономијата и 

дестинацијата (да се посети 

0.035 t P < 0.05  Регресија Прифатенo 
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Урошевац)? 

Вкусот е мотивот што ги 

поттикнува лидерите на 

рестораните да користат 

локални производи за 

готвење 

9.278* P  

 

< 0.05 

 

АНОВА Прифатенo 

Дали едукацијата и обуката 

на човечките ресурси на 

хотелите и рестораните 

влијае на гастрономијата на 

Урошевац? 

0.518 P <  

 

0.05 

 

АНОВА  Прифатенo 

Квалитетот е движечка сила 

менаџерите на рестораните 

користат 

8.280* P  

 

< 0.05 

 

АНОВА е 

еднострано 

Прифатенo 

Дали менаџерите на 

рестораните се мотивирани 

да работат со локална 

(традиционална) храна? 

6.524* P  

 

< 0.05 

 

АНОВА 

 

Прифатенo 

Персоналот на хотелот им 

посветува на клиентите 

индивидуално внимание 

0.000 

 

P < 0.001 

 

Тест 1 Прифатенo 

Дали социо-демографските 

карактеристики влијаат на 

учеството во 

гастрономските туристички 

активности? 

0.215 

 

P < 0.05 

 

АНОВА е 

еднострано 

Не 

Прифатени 

Нивото на образование 

влијае на побарувачката 

гастрономски 

0.836 

 

P < 0.05 

 

АНОВА е 

еднострано 

Не 

Прифатени 

 

Друг важен елемент што беше утврден со факторската анализа е секторот и 

ресторан, дури и поаѓајќи од равенката на регресија, овој елемент е дефиниран како 

елемент со поголемо влијание врз гастрономската побарувачка во регионот на 

Урошевац. 

Експерименталните податоци ја поддржуваат оваа променлива утврдена како 

важна од резултатите на квалитативно истражување. Според статистичките 

податоци, готвачите или сопствениците на ресторани покажуваат разлики во 

перцепциите во однос на вкусот на локалните производи. 
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 Во шумата локалната храна се доживува како поквалитетна во споредба со другите 

производи. Тестната вредност на TestiFishera =8,482* покажува дека постои 

статистички значајна разлика помеѓу групите корисници и перцепцијата за 

квалитетот на локалното производство. 

Другата променлива која се проучува е променливата вкус, каде што и во оваа 

променлива забележуваме статистички разлики помеѓу групите корисници и 

перцепцијата за квалитетот на локалните производи. 

Во шумата локалната храна се смета за повкусна во споредба со другите 

производи. Тестната вредност TestiFishera =9,378* докажува дека постојат 

значителни статистички разлики помеѓу групите корисници и перцепцијата на 

вкусот. 
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            Заклучоци и препораки 

 

Овој труд е фокусиран на специфичен пазар на производот, гастрономијата и 

влијанијата поблиски врски со можностите за развој на гастрономскиот туризам, 

додека тековната студија има за цел да ја прикаже широката слика за елементите 

кои влијаат на гастрономскиот туризам во неговото управување и дестинација, а 

поконкретно на младинскиот туристички пазар. 

Целта на спроведената анкета беше да се испита патничкото однесување на 

туристите, а истовремено да се проучуваат и други актери од синџирот на 

вредност, како што е секторот ресторани, за неговата улога како лидер во 

ширењето на даден стил на готвење и неговата соработка со локалните 

производители за производство на локални гастрономски производи од регионот. 

Понатаму, да се тестира можноста младите туристи да учествуваат во слободни 

активности кои се дефинирани како кулинарски туристички активности и да се 

испита дали храната и пијалоците се мотив за туристите да патуваат до одредена 

дестинација. 

Резултатите од оваа анкета фрлаат светлина врз профилот на патување на младите 

патници во однос на бројот на одмори во години, изворот на информациите што се 

користат е емпириската анализа на алтернативниот развој на гастрономскиот 

туризам, на некои фактори кои влијаат на неговиот развој во Регионот на 

Урошевац. 

Фокусирање на проучувањето на гастрономската побарувачка за собирање 

информации за дестинацијата за одмор, сместувањето и просечната сума што еден 

млад турист ја потрошил на последниот одмор. 

Во однос на сместувањето, повеќе од половина од вработените испитаници 

посочиле дека престојувале во хотел на последниот одмор, додека типот на 

сместување што го избирале студентите варирал, но хотелите биле малку 

најпопуларни. Просечната потрошена сума беше 453 € без исклучување. 

Најголем интерес е постигнат за следните активности; јадење во локален ресторан, 

престој во хотел, гостилница/одморалиште во земјата со ресторан со 

традиционална храна, како и во ресторани специјализирани за риба. 

Во однос на младите патници, идните истражувања треба дополнително да ја 

испитаат врската помеѓу гастрономијата и младите патници. Како што покажа 

студијата, младите туристи имаат голем интерес да пробаат локална храна и 

производи за време на нивните одмори и вечера во локален ресторан. 

Идните истражувања треба да се фокусираат на тоа како да се искористи интересот 

на младите туристи да пробаат локална храна во рестораните и да се поттикне 

учество во поразновидни гастрономски активности. 

Локалната самоуправа треба да работи на попис на руралните производители со 

органски производи, со што ќе се идентификуваат сите можности што ги има 

земјата за производство и за покривање на барањата на пазарот. Исто така, 

локалната самоуправа треба да ги поттикне локалните производители за 

зачувување и развој на локалните производи преку субвенции или други форми на 

нивно поттикнување и да организира обуки и семинари за агро-туризам, тоа е 

алтернатива што овозможува препознавање и користење на производите. 
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