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

Кандидатот: 
 

• подготвува, организира и извршува работни задачи; 

• рационално користи материјали, опрема и време; 

• комуницира со соработници и корисници на услуги на два странски 

јазика; 

• подготвува работна документација со користење информатичка 

технологија; 

• комуницира со деловни партнери, клиенти и соработници, 

применувајќи ги принципите на работна култура; 

• прибира понуди од даватели на услуги за изработка на туристички 

аранжмани;  

• продава туристички аранжмани и патничко осигурување; 

• резервира и продава  услуги за сместување; 

• информира и советува корисници на туристички услуги; 

• резервира и продава  возни билети за сите видови превоз; 

• пресметува и наплатува туристички услуги и аранжмани; 

• подготвува извештаи и туристички прегледи; 

• менува странска и домашна валута и патнички чекови; 

• 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 

- подготвува работна 
документација  

- следи новитети во туризмот и 
угостителството 

- координира свои активности со 
активностите на соработниците 
 

Подготовка на 

работно место 

Подготвува место за 

работна изведба 

- применува кодекс на 
облекување  

- проверува исправност на 
техничките и комуникациските 
уреди 

- сумира  дневни активности  
 

Оперативни 

работи 

Продава туристички 

аранжмани 

- презентира туристичка понуда 
- објаснува услови за патување 
- подготвува и пополнува 

пријава (договор) за патување 
- изготвува и издава патничко 

осигурување 
- пополнува и издава ваучер и 

други потребни документи и 
обрасци 

- наплатува и издава потврда за 
продадената услуга 

- пополнува букинг-листа 
- составува руминг-                                                                                                                  

листа 
- составува список на патници 
- прима барање за подготвување 

туристички аранжман по желба 
на клиентите 
 

 Резервира и 

продава услуги за 

сместување 

- презентира видови  
сместувачки капацитети и 
нивни услуги 

- резервира услуги за 
сместување и исхрана 

- подготвува и пополнува 
пријава (договор) за услуга за 
сместување и исхрана 

- пополнува и издава ваучер  
- наплатува и издава потврда за 

дадената услуга за сместување 
и исхрана 
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 Информира и 

советува 

- информира за активностите 
поврзани со патувањето и 
престојот во туристичкото 
место во рамките на 
туристичкиот аранжман 

- информира за сите видови 
услуги кои ги нуди туристичката 
агенција 

- советува околу изборот на 
понудените туристички 
аранжмани 

- советува околу изборот на 
туристички услуги кои ги нуди 
туристичката агенција 
 

 Резервира и 

продава возни 

билети за сите 

видови сообраќај 

- резервира место во различни 
видови превозни средства 

- наплатува и издава потврда за 
продадената услуга за превоз 

- евидентира резервации и  
продадени возни билети 
 

 Подготвува 

извештаи и 

туристички прегледи 

- подготвува извештаи за 
продадените туристички 
аранжмани 

- изработува преглед на 
резервации 

- изработува преглед на 
продадени возни билети за 
сите видови превоз 

- подготвува преглед на 
издадени ваучери 

- подготвува извештај за 
примени уплати 
 

 Продава излети, 

разгледи и посети 

на манифестации, 

институции и 

објекти 

- прибира понуди од даватели на 
туристички услуги 

- презентира туристички понуди 
за излети, разгледи и посети 

- продава и наплатува дадени  
туристички услуги  

 Менувачки работи - менува домашна и странска 
валута 

- менува патнички чекови 
- исплатува готовина од 

платежни картички 
- евидентира извршени 

трансакции од менувачки 
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работи 

 Изнајмува превозни 

средства 

- склучува договори за 
изнајмување превозни 
средства 

- наплатува договорена услуга 
за изнајмување возило 

- евидентира дадени услуги во 
врска со изнајмувањето на 
превозните средства 
 

Комерцијални 

работи 

Изработува 

калкулации на 

туристички услуги 

- пресметува цени на туристички 
услуги 

- дистрибуира пропаганден 
материјал на туристичкиот 
пазар 

 

Административни 

работи 

Подготвува и води 

работна 

документација 

- изготвува дневни извештаи за 
продадените туристички услуги 

- изготвува извештаи на 
издадени ваучери 

- подготвува извештај за 
задолжувања кон деловни 
партнери 

- подготвува патна 
документација  

- подготвува работни извештаи и 
прегледи 
 

Обезбедување 

квалитет 

Контролира 

квалитет, во 

согласност со 

стандардите и 

нормативите во 

работењето 

- применува нормативи и 
стандарди од областа на 
туризмот 

- интегрира туристичко -
угостителски узанси во 
деловната соработка со 
клиентите и деловните 
партнери 

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

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 туристичката 
агенција  
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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 
туристичкото патување и 
престој 

- комуницира со деловни 
партнери и соработници 

- применува  култура на говор и 
однесување 

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 
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5. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: март, 2010 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. Ивица Крстевски, менаџер, туристичка агенција „Пилот травел” - Скопје 

3. Димитар Георгиевски, агенциски службеник, ГО „Македонија” - Скопје 

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

    - Скопје 

 

6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 

 

Стандардот на занимањето ТУРИСТИЧКО - АГЕНЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 

 го донесе Министерството за труд и социјална политика  со решение                  

бр. 08 - 4720/22 од 11.05.2015 година.  

 


