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1. ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
РЕЦЕПЦИОНЕР 
 
 
 
2. Ниво на сложеност 
    (IV) Сложена работа 
 
 
 
3. Стручни компетенции 
 

Кандидатот: 
 

• подготвува, организира и извршува работни задачи; 

• рационално користи материјали, опрема и време; 

• обезбедува деловна безбедност и еколошки принципи; 

• комуницира со соработници и корисници на услуги на два странски 

јазика; 

• користи компјутерска технологија и софтверски алатки за реализација 

на работните задачи; 

• применува принципи на работна култура во комуникацијата со 

деловни партнери, клиенти и соработници; 

• резервира и издава сместувачки капацитети;  

• прима, сместува и испраќа гости; 

• информира и советува гости; 

• пресметува и наплатува услуги; 

• врши телефонски услуги; 

• ракува со собните картици (клучеви); 

• подготвува извештаи и статистички прегледи; 

• обезбедува квалитет на работата на помошниот персонал; 

• врши надзор на работењето на помошниот персонал; 

• применува мерки за заштита на клиентите и околината, во согласност 

со хигиенско-технички, противпожарни и други заштитни мерки. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

Организира работни 

активности 

- планира и организира 
активности од делокругот на 
своето работење 

- подготвува и испраќа дневни, 
месечни и годишни планови и 
налози за работа до 
продажната служба, шефот на 
кујна, шефот на сала, 
хотелската домаќинка, 
техничката служба и пералната 

- организира работа на носачот 
на багаж, портирот и 
работниците на паркинг или 
возач 

- познава структура и начин на 
организација на работа во 
сместувачките објекти 

- познава основи на планирање 
 

Подготовка на 

работно место 

Подготвува место за 

работна изведба 

- применува кодекс на 
облекување  

- подготвува дневен план на 
активности 

- презема работни задачи и 
работна документација од 
претходната смена 

- прегледува е-пошта 
- познава правила на работа 
- селектира работна 

документација и пропагандни 
материјали кои се важни за 
гостите 

- користи извори на информации 
 

Оперативни 

работи 

Резервација на 

хотелски капацитети 

- прима резрвација за вид на 
соба, период на користење на 
услугата и вид на услуга 

- внесува резервација во 
компјутер 

- информира продажна служба, 
шеф на сала, шеф на кујна, 
хотелска домаќинка, техничка 
служба и портирница за 
извршените резервации 
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- потврдува извршена 

резервација по факс или е-
маил 

- презентира и нуди специјални 
понуди на хотелот 

- познава структура на соби во 
хотелот 

- презентира услуги кои ги нуди 
хотелот (пансионски и 
вонпансионски), начинот на 
нивно користење и цената 

- применува начини на плаќање 
- користи компјутерска 

технологија и софтверски 
програми 

- калкулира цена на барана 
услуга 
 

 Примање гости - комуницира со гостите според 
правилата на модерната 
комуникација 

- организира пречекување гости 
- поздравува гости 
- проверува резервација 
- презема лични документи 
- доделува соба, предава 

клучеви (картици) и клучеви за 
сеф 

- запознава гости со куќниот ред 
- пријавува престој на гости во 

МВР 
- информира хотелски 

одделенија за почетните услуги 
на гостите 

- применува и познава правила 
на сместување гости 

- применува начин на пријава на 
гости 

- познава основа на психологија 
и бон-тон 

- познава ВИП третмани 
- координира ракување со 

багажот 
 

 Информирање и 

советување гости 

- информира гости за хотелските 
услуги, цени и начини на 
плаќање 
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- информира гости за 

можностите за трансфер, 
излети и други анимации 

- информира гости за културни, 
забавни и спортски активности 
во градот и околината 

- презентира пропаганден 
материјал 

- огласува активности на огласна 
табла  

- презентира целокупна хотелска 
понуда 

- укажува на културни,забавни и 
спортски случувања во 
околината 

- дава информации и совети по 
барање на гостите 
 

 Пресметување и 

наплатување услуги 

- отвара хотелска и собна сметка 
- впишува услуги во сметката на 

гостинот 
- наплатува пансионски услуги 

со картичка, ваучер или во кеш 
- пресметува и наплатува 

вонпансионски услуги 
- проверува рекламација 
- проверува авансно 

наплатување 
- познава отворање, 

составување  и затворање 
сметка 

- применува различни начини и 
инструменти на наплата 

- познава стандарди и посебни 
узанси во угостителството 
 

 Телефонски услуги - воспоставува градски, 
национални и меѓународни 
телефонски врски по барање 
на гостинот 

- прима, евидентира и доставува 
пораки за гостите 

- прима, евидентира и доставува 
пошта за гостите 

- пресметува телефонски услуги 
- наплатува користење Интернет 
- составува листа за будење 

гости и ги буди гостите 
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- организира room service  
- познава начин на давање 

телефонски услуги 
- калкулира цена услуга за 

телефон и интернет 
- евидентира услугата за будење 

гости 
- познава организација на 

давање услуги во соба 
 

 

 Испраќање гости - презема клучеви (картици) од 
соби 

- проверува и извршува наплата 
- анкетира гости и им ја нуди 

книгата за впечатоци 
- организира испраќање на гости 
- поздравува гости 
- одјавува на гости 
- применува и познава правила 

на испраќање гости 
- применува постапка на одјава 

на гости 
- познава основа на психологија 

и бон-тон 
- познава ВИП третмани 
- координира ракување со 

багажот 
 

Административни 

работи  

Подготвува и води 

работна 

документација, 

извештаи и 

прегледи 

- подготвува дневен извештај на 
хотелската домаќинка за 
слободните и зафатените соби 

- подготвува дневен извештај за 
кујата за бројот на оброци 

- подготвува извештај на 
техничката служба и 
портирницата 

- води евиденција за издадаени 
клучеви од сеф 

- подготвува и испраќа податоци 
за гостите на одделението за 
статистика, МВР, 
осигурителната компанија и 
продажна служба 

- подготовка на извештаи за 
пополнетоста на хотелот по 
државјанство на гостите, број 
на денови за престој  и сл. 
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- подготвува извештај за својата 

работа за идната смена 
- познава работата на посебните 

одделенија во хотелот 
- познава начин на подготовка на 

извештаи и прегледи  
 

Комерцијални 

работи 

 - селектира и користи 
информации од деловни 
партнери 

- изработува „специјални“ 
понуди на хотелот 

- познава работа на 
конкуренцијата 

- познава постапка за 
подготвување понуда 
 

Обезбедување 

квалитет 

Контролира 

квалитет, во 

согласност со 

стандардите и 

нормативите во 

работењето 

- интегрира туристичко -
угостителски узанси во 
деловната соработка со 
клиентите и деловните 
партнери и го пчитува Етичкиот 
кодекс 

- почитува рокови за 
реализација на преземените 
обврски кон клиенти и деловни 
партнери 

- надгледува работни активности 
на помошниот персонал 

- познава поделба на работата 
на службите во хотелот 

- применува Етички кодекс на 
однесување 
 

Одржување и 

поправка 

Евидентира 

исправност на 

средствата за 

работа 

- евидентира исправност на 
информатичко -
комуникациската опрема 

- евидентира исправност и 
потреба од сервисирање на 
превозните средства од 
возниот парк на хотелот 

- познава начин на едиденција 
на настанатаи штети 
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Комуникација Комуницира со 

клиенти, деловни 

партнери и 

соработници 

- комуницира со клиентите на 
два странски јазика 

- посредува при давање помош 
во случај на настанување 
проблем за време на престојот 

- комуницира со деловни 
партнери и соработници 

- применува  култура на говор и 
однесување 

- координира активности на 
другите одделенија во хотелот 

- свесен е за фактот дека 
вработените се огледало на 
хотелот 

- познава стручна терминологија 
во хотелиерството 

- познава и применува тимска 
работа 

- ја знае важноста на 
навремената информација 

- знае да избере соодветен 
начин на комуникација при 
решавање конфликти 

Заштита на 

работната и на 

животната 

средина 

Заштитува работна 

средина  

- применува заштитни мерки и 
средства при работа 

- користи предвидени правила и 
прописи за заштита при работа 

- применува противпожарни 
мерки 

- применува прва помош 
- свесен е за фактот дека 

чистата и уредна околина 
влијае врз удобноста на 
престојот на гостинот 

- познава користење заштитни 
мерки, ППЗ опрема и прва 
помош 
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5. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: фебруар, 2011 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и 
обука-Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
1. Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука -  

    Скопје.  

2. Емилија Тодоровиќ, стручен наставник, СУ на Град Скопје „Лазар Танев” 

    - Скопје 

3. Оливер Стојчевиќ, шеф на рецепција во хотел „ Александар Палас “ - Скопје 

 

 

 

6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 

 

Стандардот на занимањето РЕЦЕПЦИОНЕР го донесе Министерството за труд 

и социјална политика  со решение бр. 08 - 4720/21 од 11.05.2015 година.  

 


