
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ И БЕЗБЕДНОСТ 
ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Принципи за правилно управување со несреќи во 
авантуристички туризам 



ШТО ДОГОВОРИМЕ? 



ШТО МОРАМЕ ДА СТОРИМЕ?
ПРВИОТ ЧЕКОР 



ВТОР ЧЕКОР 



Проценка на ризик 

Процедури за работа 

План за итни 
случаи / вонредни 

состојби 

Инцидент 

Извештај за
инцидентот 

Проценка на ризик за секој 
производ. 

Процедурите за работа се општи, 
но за секој производ треба да 
има посебна варијанта со 
список за проверка. 

План за итни случаи треба да 
биде дел од процедурите за 
работа за секој производ.

Сите инциденти треба да бидат 
добро евидентирани и 
анализирани затоа што можеме 
да научиме многу од нив!

Извештајот е главниот елемент 
за подобрување на 
процедурите за работа и 
планот за итни случаи.



УПРАВУВАЊЕ СО СОСТОЈБАТА 

На терен (in situ)

Институции (полиција, амбасади, брза 
помош)

Клиенти

Персонал во агенцијата

Јавност 



Инцидент 

Решавање на 
проблемот на 
самото место 

Превенција на 
паника во 

групата

Повикување
помош 

Организирање на 
прифаќање од 

медицин. услуги 

Извештај за
инцидентот 

Лекции за 
надградба на 

системот

Безбедност 
на групата

Вклучување на 
групата во 

решавање на 
проблемот 

Транспорт на 
групата

Управување со инцидентот 

Управување со групата 

Третман на 
групата по 

инцидентентот 



КОМУНИКАЦИЈА 

Медиа 

Полиција 

Роднини и 
членови на 

групата 

Комуникација 
со амбасади 

Персонал на 
компанијата 

Промени во 
маршрутата

Комуникација 



ЛИНИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА - МОДЕЛ 
ВО РАЗВИЕНИТЕ ФИРМИ

Група за одговор

Управител на 
компанијата

Главен водич

Водач на групата



ТРЕТМАН НА ГРУПАТА ПО ИНЦИДЕНТ  

Анализа на 
несреќата

Воспоставување 
на заеднички 

ставови

Консензуална 
изјава 



ПРОЦЕДУРИ ВО КОМПАНИЈАТА ПО ИНЦИДЕНТОТ

Анализа на 
несреќата 

Утврдување на 
вистинските 

причини
Утврдување на 

какви било 
пропусти

Надградба на 
системот 



ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РЕПУТАЦИЈАТА

Дестинација 

Активност 

Професија Продукт 

Компанијата 



ЗАКЛУЧОК

Најважно нешто е:
1. Свесност и култура за управување со ризик
2. Стратегија за управување со ризик во

компанијата

3. Постапки за управување со ризик за секоја
работна постапка

4. План за безбедност и план за итни случаи за
секој производ / турнеја




