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Апстракт 

Проблемот за развој  на туристичкото хотелиерство претставува преокупација и 

привлекува внимание на многу поединци и институции во светот. Напишани се многу 

поединечни трудови кои се однесуваат на проблематиката на работење на туристичкото 

хотелиерство и неговите економски и социјални појави. 

Недостaсуваат, или се многу ретки анализите и искуствата во примена на 

маркетинг концепција која во фокусот ќе ги има потрошувачите и која сериозно ќе го 

разбере значењето на квалитетот и релацијата квалитет – задоволство. 

Главна цел на туристичкото хотелиерство треба да биде  водењето грижа за квалитетна 

услуга и  задоволни  потрошувачи спрема брендот кој се гради. 

Задоволните потрошувачи претставуваат стабилен извор на побарувачка и 

континуирана добивка. Долгорочната ориентација,пред се, треба да се однесува кон 

задржување на потрошувачите и потрошувачката вредност, нагласување на услугата и 

големо внимание на очекувањата на потрошувачите и исполнување на супериорната 

вредност, односно грижата за квалитет. Земајќи ја во предвид ,,туристичката визија 2020“ 

на Светската туристичка организација која предвидува туристичка потрошувачка и до 2 

билиони US долари. Со обезбедување на континуиран и целосен квалитет на хотелските 

услуги се поставуваат предуслови за постигнување на задоволство кај корисниците на тие 

услуги, а со тоа и конкурентска предност. Обезбедување на квалитет се постигнува со 

примена на стандарди во тековните операции кои гарантираат давање на услуга на 

одреден начин. Во тој контекст ќе се анализира и мери  односот меѓу квалитетот на 

хотелските услугите и задоволството на корисниците на тие услуги.Задоволните 

потрошувачи претставуваат долгорочен извор на приход за туристичкото стопанство. 

Со цел постигнување на успешни долгорочни односи се анализира концепцијата на 

управување со односите со потрошувачите (CRM-Customer Relationship Management). 

  

Клучни зборови: квалитет на услугата кај хотелските субјекти, управување со 

квалитетот на хотелската услугата, управување на односите со  потрошувачите, 

стандардизирана услуга во хотелиерството, задоволство на потрошувачите, мерење 

на задоволството.  
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Аbstract 

 

The problem for the development of tourist hotels and a preoccupation attracts attention 

of many individuals and institutions worldwide. Written many individual papers relating to the 

issues of operating a tourist hotel and its economic and social phenomena. 

Lacking or are very rare experience in the analysis and application of marketing concept 

that the focus will have customers and that will seriously understand the importance of quality 

and relationship quality - satisfaction. 

Main objective of the resort hotels have to be concerned with the quality service and 

satisfied customers towards the brand that is built. 

Of course that satisfied customers represent a stable source of demand and continued 

profits. Long-term orientation should be addressed to retain consumers and consumer value, 

highlight the service and attention to customer expectations and meeting the superior value, or 

quality of care. Taking into account the tourism vision 2020,, The World Tourism Organization 

predicts that tourist spending up to 2 billion US dollars. By providing continuous and complete 

quality hotel services are set preconditions for achieving satisfaction among users of those 

services, and thus competitive advantage. Quality assurance is accomplished by applying 

standards that ensure the ongoing operations providing service under the expected way. In that 

context will be analyzed and measured the quality of hotel services towards satisfaction of the 

users of these services. Satisfied customers represent a long-term source of revenue for the 

tourism industry. 

In order to achieve successful long-term relationships, analyze the concept of managing 

relationships with customers (CRM-Customer Relationship Management). 

  

Keywords: quality of service in hotels entities, management quality hotel services, 

management of relationships with customers, standardized service in hospitality, consumer 

satisfaction, satisfaction. 
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 ВОВЕД 

 

 Живееме во време на глобализација која ги менува правилата на развој, 

организација и работење на туристичките субјекти, стопанските претпријатија, но и на 

државата.Затоа сите туристички земји, а посебно земјите во Европската унија, на некој 

начин се  принудени на перманентно приспособување на стопанските текови, каде што 

основна цел на развојот во 21 век претставува квалитетот. 

 Квалитетот во угостителството во туризмот претставува средство во 

конкурентската борба на туристичкиот пазар затоа што преку квалитетот на услугата се 

дефинира степенот на задоволство на корисничките очекувања и барања. Меѓутоа, ако 

приспособувањето на тие промени на туристичкиот пазар се долг процес, тогаш таа многу 

чини. 

 Денес Македонија е на почеток од процесот на примена на стандарди, 

стандардизација и усогласувања со стандардите на земјите од Европската унија, каде што 

веќе постојат усогласени и усвоени заеднички стандарди и критериуми за квалитет, со цел 

да  би се постигнале исти својства на производите и услугите. 

 Земјите на Европската унија прифатиле заеднички стандарди во хотелската 

индустрија и ги направиле задолжителни за сите земји членки. Примената на стандардите 

значи усогласен квалитет на услуги во туристичкото стопанство и важно средство во 

конкурентската борба. 

 Сфаќајќи го значењето на квалитетот за релацијата квалитет-задоволство, секој 

туристички субјект мора да спроведува контрола на квалитетот, постојано следење на 

квалитетот, перманентно зголемување на квалитетот на производите и услугите кое 

претпријатието ги нуди. 

 Најдобар начин да се следи квалитетот е интерактивната комуникација со 

потрошувачите (особено лојалните), како и преку испитување на пазарот. Поради 

специфичноста на туристичкиот производ, посебно внимание мора да се посвети на 

квалитетот на  недопирливите елементи на туристичкиот производ, а мораат да се 



8 

 

унапредуваат и техничките и функционалните димензии на квалитетот, а исто така да се 

земат во предвид и етичките компоненти на квалитетот.  

 Задоволството е поврзано со квалитетот. За да се обезбеди задоволство денес се 

користат одредени техники кои се однесуваат на управување со квалитетот. 

 Сè повеќе туристички претпријатија ги прифаќаат програмите за целосено 

управување со квалитетот TQM(Total Quality Management) во кои основна цел е постојно 

подобрување на квалитетот на производите и  услугите, а се однесува на ангажирање на 

сите вработени во постигнување подобар квалитет. Цел на вкупниот квалитет е, секако, 

целосено задоволство на потрошувачите. Комплетното задоволство создава лојални 

потрошувачи, а зголемување на задоволството се остварува преку континуирано 

унапредување на квалитетот на услугите. 

 Во овој труд ќе се обработат прашања поврзани со квалитетот на услугата кај 

хотелските субјекти.Тоа бара креирање на марктинг и менаџмент стратегија која може да 

одговори на глобалниот пазар, со цел да се обезбеди задоволство и лојалност на 

потрошувачите. 

 Земајќи ја во предвид поврзаноста на продажбата, квалитетот на услугата, 

задоволството на потрошувачите и профитот, основна цел на истражувањето претставува 

дефинирање на улогата на квалитетот до степен на задоволство и лојалност. Сите напори 

на туристичките претпријатија треба да се насочат кон идентификација на потребите на 

потрошувачите и давање на услуги кои потрошувачот ги очекува. 

 Обезбедување на висок квалитет, одржување на постојан квалитет, задоволни и 

лојални потрошувачи се предуслов за успешно работење на секое претпријатие на 

туристичкиот пазар. 

 Магистерскиот труд е концепиран во четири дела. Првиот дел насловен како 

Квалитет и управување со квалитетот на хотелските субјекти, го ојаснува  квалитетот 

на услугите, по што се пристапува кон елаборација на управувањето со квалитет низ 

призма на развојот на системи за управување со квалитет, принципи, фази и улогата на 

вработените во обезбедувањето на квалитет. 
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 Во вториот дел од магистерскиот труд - Стандардизираната услуга како 

гаранција за квалитет на услугата на хотелските субјекти направен е осврт на 

стандардите и стандардизацијата во угостителството, како и на стандардизираната услуга 

во хотелското работење како основа за квалитет. 

 Во третиот дел од магистерскиот труд  Задоволството на корисниците на услуги 

во хотелиерството се елаборирани задоволството на корисниците, призмата на 

ориентација кон корисниците на услугите и односот на задоволството и очекувањата. Се 

елаборира односот помеѓу квалитетот и задоволството на корисниците и мерењето на 

задоволството од услугите во хотелиерството. 

 Во четвртиот  дел - Истражување и интерпретирање на резултатите од 

анализата е направена анализа и интерпретација на резултатите од анкетираните гости во 

хотелите и анкетираните вработени во хотелскиот сектор во Република Македонија. На 

крајот од овој дел е даден осврт на поставените хипотези. 
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ПРВ ДЕЛ 

КВАЛИТЕТ И УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ КАЈ ХОТЕЛСКИТЕ СУБЈЕКТИ 

 

1.Квалитетот на услугите во хотелската понуда 

1.1 Дефинирање на квалитетот на хотелските услуги 

Во секојдневната комуникација квалитетот честопати е и искажан збор. Причина за 

тоа е неговата многу честа употреба. Сам по себе овој поим асоцира на „нешто што е 

одлично“, „нешто што е вредно“ или „нешто што во очите на потрошувачот е над 

неговото очекување“. Самиот збор квалитет (qualitas) потекнува од латински збор  кој  

може да се преведе како „способност, вредност, квалитет, својство или особина којашто 

означува одреден предмет или работа, усогласеност со барањата, задоволување и слично“.  

Визуелно разгледувано, поимот квалитет релативно лесно се искажува, но многу е 

тешко универзално да се дефинира, што подразбира дека при дефинирање мора да 

почитуваат конкретни услови за работење, карактеристични за одредена организација. Во 

одредувањето на поимот квалитет има присуство на доста субјективност, што 

дополнително влијае на објективноста на неговото искажување. Одделени пристапи 

базирани се на претпоставките дека квалитетот е одраз на поголемо ниво на животен 

стандард. Во некои референци квалитетот се разгледува од аспект на предностите за 

употреба или усогласување со барањата на потрошувачите. Според едни квалитетот може 

објективно да се измери, додека други квалитетот го разгледуваат како субјективен 

момент којшто тешко се мери. Тоа е и причина што во литературата и во праксата се 

среќаваат бројни и многу различни пристапи при дефинирање на поимот квалитет, од 

општи до оние сосема посебни и многу различни за одредена дејност или функција во 

рамките на една дејност.  

Одреденото значење и суштината на квалитетот на услугите далеку се покомлексни 

од дефинирањето на квалитетот на робата, со оглед на многуте специфичности во 

услужната дејност. Не навлегувањето подетално во анализа на одредени специфичност 

укажува дека основната разлика помеѓу производите и услугите произлегува од 
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карактерот на недопирливост/неконкретноста на услугата. Од оваа карактеристика на 

услугите произлегуваат и останатите разлики помеѓу производот и услугата. Услугите не 

можат да се видат, да се допрат, да се поседуваат или да се покажат пред купување, па 

така купувачите не можат да ги тестираат, ниту да го оценат нивниот квалитет пред 

нивното користење. Поради таквиот карактер услугите многу тешко можат да им се 

објаснат на потенцијалните купувачи, а квалитетот на дадените информации зависи од 

способноста на оние коишто тие услуги ги продаваат.  

Во туризмот и хотелиерството, на пример, се продаваат услуги кои се однесуваат 

на ветувањата коишто продавачот (агентот) му ги нуди на купувачот, а кои се поврзани со 

сигурноста, комфорот и навремената испорака на превоз. Единствено картата за превоз 

или ваучерот се разменуваат при купување, додека сето останато е ветување. Задача на 

хотелскиот менаџмент е преку маркетинг активности на потенцијалните корисници да им 

ги објасни видливите и невидливите манифестирачки особини и придобивката од 

купување на тие услуги за да ги исполни сопствените ветувања и со очекувањата на 

туристите. Наведените карактеристики на услуги во значителна мерка придонесуваат,, во 

литературата којашто се занимава со квалитетот на услугите, да се појавуваат и различни 

пристапи при дефинирањето на поимот квалитет, при што во нив има доста субјективизам 

кај оние кои го оценуваат.  

Најголем број на теоретичари на менаџментот за квалитет при дефинирање на 

поимот квалитет поаѓаат од тоа кон што е насочен нивниот фокус и дефинициите ги 

групираат според следните пристапи:  

1. Производствено засновани дефиниции се базираат врз објективните критериуми 

за мерење применливи кај физички опипливите добра, каде вкусот, потребите или 

преференците немаат влијание врз гледањето на квалитетот.  

2. Дефинициите за квалитет базирани на корисникот поаѓаат од тоа дека квалитетот 

лежи во очите на потрошувачот и се изедначуваат со неговата задоволство. Овие 

дефиниции се базираат на субјективната оценка на потрошувачот и зависат првенствено 

од личната перцепција на одредени карактеристики на услугата.  
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3. Процесно создадените дефиниции се базираат на проценката на претпријатието 

за квалитетот на нивната услуга (производ) каде клучна улога во остварувањето на 

квалитетот имаат техничките лица и специјалистите. Акцентот е на тоа дали процесот на 

давање на услуги е во согласност со побарувањата на претпријатието, а не на тоа како 

услугата ја перципираат потрошувачите. Меѓутоа, во најголем број случаи барањата и 

спецификациите на претпријатието се определени согласно антиципираните и 

истражените потреби на потрошувачите.  

4. Вредносно создадени дефиниции го разгледуваат квалитетот како вредност 

којашто има цена.  

5. Трансценденталниот пристап при одредување на поимот квалитет поаѓа од 

претпоставката дека се работи за врвна услуга којашто го воодушевува корисникот 

бидејќи ги надминува неговите очекувања.  

Пристапите коишто денес доминираат при дефинирање на квалитетот се насочени 

кон задоволување на потребите и очекувањата на потрошувачот. Тоа е причина што во 

понатамошниот текст се наведуваат оние дефиниции за квалитет коишто се ориентирани 

кон остварување на задоволствата на потрошувачите (корисникот на услуги). Филип 

Крозби квалитетот го разгледува како „целосено отсуство на грешки во производот 

(услугата) којашто се постигнува преку активност на претпријатието и тоа во првиот обид, 

односно без грешки од почетна до завршна фаза“. Грешките се резултат на недоволно 

знаење, недоволно искуство и недоволно внимание. Стандардот за отсуство на грешки 

подразбира претпријатието да се фокусира на превенција на грешките, наместо на нивна 

корекција (Crozby,1989).  

Под квалитет  се подразбира  и „способност на производот или услугата доследно 

да ги задоволува очекувањата на купувачот или пак да ги надмине (Stevenson, 1993). 

Според други дефиници квалитетот се разгледува како „ниво на задоволени потреби и 

побарувања на потрошувачот, односно усогласеност со нивните се поголеми барања и 

очекувања  (Avelini, 2002). Квалитетот многу често се дефинира и како „збир на особини и 

карактеристики на производот или услугата коишто произлегуваат од нивната способност 

да ги задоволат постојните или имплицираните потрби на потрошувачот (Kotler, Bowen & 

Makens, 2006). Една од дефинициите на скандинавската школа препознавањето на 
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квалитетот на услугата го сметаат како производот на процесот за евалуација во којшто 

потрошувачите ги споредуваат своите очекувања со услугата којашто ја добиле (Grönroos, 

1990). 

Со ориентацијата кон квалитетот како вредност при задоволување на потребите и 

барањата на туристите хотелското претпријатите го обезбедува преку:  

- Остварување на задоволство кај гостите и нивна лојалност - Задоволството од 

квалитетот на хотелската услуга (производ) е основен предуслов за изградба и стабилна 

лојалност кај гостите. Задоволен гостин е лојален гостин и тој по пат на усна пропаганда 

го препорачува тој хотел на многу потенцијални туристи, додека незадоволниот гостин 

своето незадоволство го соопштува на далеку многу повеќе луѓе. Да се задржи гостинот е 

финансиски поисплатливо, бидејќи за придобивање на нови гости е потребно да се 

издвојат повеќе средства отколку што е потребно да се задржи постојниот гостин.  

- Остварување на задоволството на вработениот персонал и нивната лојалност  

- Високиот квалитет на хотелска услуга како резултат од работата на вработените е одраз 

за нивното ангажирање, приврзаноста и признавањето на работата. Таа приврзаност и 

ангажирање на вработените во извршување на работи израена преку високиот квалитет на 

услуги е основа за нивната соодветна мотивираност (плата, награда и други бенефиции), 

што многу поволно се рефлектира и на нивната лојалност, а со самото тоа и на 

намалување на флуктуацијата на кадри. За разлика од тоа незадоволството и лошиот 

работен морал резултира во лош квалитет, што негативно се одразува на вкупното 

работењет на хотелот.  

- Зголемувањето на вредноста на услугата, намалување на трошоците во 

работењето и ценовната предност во однос на конкуренцијата - Квалитетот ја 

зголемува вредноста на услугата во очите на корисникот и со самото тоа создава простор 

за формирање на повисоки цени. Високиот квалитет преку можноста за формирање на 

повисоки цени, го намалува трошокот од грешки и нивно повторување што позитивно се 

одразува на вкупните финансиски резултати на претпријатието. Брзината во реагирањето 

на забелешките на гостите, ефикасноста при отстранување на дефектите направени врз 

уредите во собите и нивно ставање во функција пред доаѓањето на нови гости 

оневозможува нови пропусти, забелешки, предвремено заминување на гостите и 
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негативна пропаганда. Наведените ставови за важноста на квалитетот укажува дека 

квалитетот на хотелскиот производ (услуга), односно неговата способност да ги задоволи 

барањата на туристите како корисници на хотелски услуги претставува основен услов за 

опстанок на пазарот, корисен инструмент во стекнување на конкурентска предност на 

хотелот и клучен елемент за успешност во хотелското работење (Bajraktarovic, 2013). 

1.2 Специфичност на услугата во хотелиерството 

Основна дејност на хотелот е давање на различни услуги. Услугите, како хотелски, 

така и сите останати според своите важни карактеристики многу се разликуваат од 

производот што условува низа специфичности на хотелското работење. Постојат четири 

темелни карактеристики од коишто произлегуваат сите останати: недопирливост, 

истовременост на производството и потрошувачката, директен контакт на 

производителот и корисникот и важност на човечкиот фактор. Еден од најважните 

карактеристики на услугата е недопирливост. Кај хотелските услуги таа се гледа во фактот 

дека гостинот не може да ја тестира, да ја проба услугата на сместување при купувањето. 

Преку разни медиуми тој може да го види понудениот сместувачки објект и она што тој го 

нуди, но атмосферата на местото, доживувањето и услугата којашто ќе ја доживее не може 

да се пренесе. Поради тоа гостинот мора да му верува на зборот на тој што ја нуди 

услугата, односно на хотелот и се наоѓа под ризик на неисполнето ветување. Тој ризик 

доведува до пораст на трошоците од побарувањата. Поради тоа сите фактори коишто 

делуваат за намалување на трошоците од побарувањата и го подигнуваат нивото на 

доверба на гостинот кон давателот на услуга значително влијаат на конечната одлука на 

гостинот. Во овие фактори се вбројуваат на пример: имиџот и марката како ориентир при 

барањето и гаранција на довербата. Од тој аспект може да се разгледуваат и корпорациите. 

Имено,   за самостојните хотели воспоставување на марки и имиџ со цел намалување на 

трошоците од побарувањата честопати е многу тешка задача, додека кооперацијата нуди 

можност за заедничко излегување на пазарот и развивање на заеднички „заштитни марки“. 

Освен тоа по пат на кооперација самостојните хотели можат да се вклучат во 

интегрираните угостителски состави коишто, исто така делуваат позитивно на 

намалување на трошоците од побарувачката и ја зголемуваат веројатноста на избор од 

страна на гостите.  
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Процесот на производство, односно давањето и примањето на услугите се одвива 

истовремено, со други зборови доаѓа до просторно и временско спојување на понудата и 

побарувачката. Тоа значи дека не е можно да се одвои моментот од давање на услуги и 

моментот на нејзина конзумација, што условува неможност за „складирање“ на услуги, 

односно нивно поминување. Имено, хотелот непродадените капацитети не може на ниту 

еден начин да ги складира за понатамошна продажба, на пример соба којашто не е 

изнајмена денес „да ја складира“ за утре. Поради тоа падот на побарувачката за услуги на 

хотелот има многу негативни ефекти на делување, бидејќи тие се високи фиксни трошоци 

и секако мора да бидат покриени, додека од друга страна, во екот на сезоната хотелот 

нема да биде во состојба да ја апсорбира целата новосоздадена побарувачка и така 

наведената загуба да ја компензира (надомести). Очигледно е дека неможноста за 

складирање на услугите го чини хотелското работење многу нееластично кон промените 

на побарувањата и ја наметнува потребата од внимателно планирање на капацитетите. 

Освен тоа, временското совпаѓање со времето за производство и конзумација условува и 

неделивост на хотелската услуга од физичката локација на хотелите (Weber & Mikacic, 

1999).  

Хотелската услуга не е можно да се транспортира на некое друго место, бидејќи 

размената и конзумацијата на услугата се случуваат на местото на нејзиното 

производство, односно во самиот хотел. Истовременото производство и конзумацијата на 

хотелската услуга повлекува со себе потреба од директен контакт помеѓу 

„производителот“ на услугата - хотелот и корисникот - гостинот. Едноставно кажано, 

гостинот мора да биде физички присутен при производство на услугата. Директен контакт 

не се случува сè додека не биде физички присутен при „производство“ на услугата. 

Всушност, гостинот има активна улога во тој процес. Поради тоа е доживеан квалитетот 

на услугата како субјективна категорија, односно не зависи само од нејзиниот давател, 

туку и од моменталната психичка и физичка расположеност на купувачот, односно 

хотелскиот гостин. Имено, тој истата услуга може наспроти промените на психичката 

и/или физичката состојба во повторената конзумација да ја доживее и оцени целосено 

различно од минатиот пат. 

 Карактеристика на услужната дејност, па така и хотелското работење е важноста 

на човечкиот фактор бидејќи повеќето услуги коишто им се даваат на гостите содржат 
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елементи на личен контакт. Тие контакти може кај гостинот да задоволат посебни 

социјални потреби од повисоко ниво. Од тој аспект и квалитетот на дадените услуги во 

хотелот во голема мера зависи од квалитетот на персоналот и тоа најмногу во оној дел 

којшто извршува таканаречена front-stage активност. Имено, тие се оние со коишто 

гостинот остварува директен контакт и преку чие делување ја оценува компетенцијата, 

стручноста и гостопримливоста на целиот хотел. Поради тоа управувањето со персоналот 

и менаџментот на човечките ресурси се важни елементи за коишто менаџментот на секој 

хотел мора да води сметка (Pivcevic, 2006). 

1.3 Квалитетот на хотелските  услуги 

Квалитетот е вредност којашто ги опфаќа сите пори од економскиот и социјалниот 

живот и е неизбежен термин во теоријата и праксата на современиот менаџмент, 

организацијата, образованието и работењето на сите економски субјекти. Тоа е тема 

којашто во теоријата и праксата на современиот менаџмент има доминантно место. Како 

клучна компонента на вредноста на производот, односно услугата, квалитетот денес 

претставува најважно обележје и е еден од најсилните конкурентски оружја на секој 

производ на меѓународниот пазар. Оттука, времето во кое што живееме и времето кое што 

доаѓа со право можеме да го наречеме време на квалитет.  

Современиот концепт на квалитетот како нова филозофија во работењето е творба 

којашто е втемелена во Јапонија, земја на изгрејсонцето, откаде покасно е пресликана во 

останатите земји од светот. Пионерскиот обид за развој на теоријата и праксата за 

унапредување на квалитетот се врзуваат со имињата на стручните лица од американската 

компанија Wester Electric Company - Walther Shewart, George Edwards, Harold Dodge i 

Edvard Deming. Оваа група на стучни лица ги воспоставила основните поставки на 

системот за обезбедување на квалитет и развила важен број на техники за негово 

унапредување. Теориските пристапи на американските стручни лица за квалитет, пред се 

Едвард Деминг и Јозеф Јуран први го примениле Јапонците. Покрај наведените 

американски стручни лица важна улога во развојот и примената на овој концепт ја имал и 

Kaoru Ishikava, првиот секретар на Јапонското здружение на научници и инженери (JUSE).  

Прифаќајќи ги и развивајќи ги предизвиците на теориските поставки наведените 

стручни лица на најпознатата јапонска компанија во почетокот на втората половина од 
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минатиот век стануваат синоним за врвен квалитет. Опседнатоста со квалитет преку 

непрекинато унапредување на сите процеси, зголемување на продуктивноста и 

намалување на трошоците, кај голем број компании резултира со извонредно ефикасно 

производство коешто доведува до зголемување на вредноста на производот и услугите. 

Јапонските производи како резултат на револуцијата на квалитетот набрзо стануваат хит 

во поглед на квалитетот и цената и го освојуваат светскиот пазар. Никој повеќе не ги 

затвора очите пред новиот пристап за управување, бидејќи сфатиле дека не постои друг 

начин за достигнување на врвното ниво на квалитет. Американците со задоцнување, дури 

после експанзијата на јапонските производи (пред се автомобилската и електрониката) на 

амаериканскиот пазар го прифатиле и примениле концептот за квалитет како нов столб на 

современиот менаџмент. Всушност, тие го пресликуваат концептот за квалитет од 

јапонската филозофија, чиишто создавачи биле нивните сонародници (Bajraktarovic, 2013). 

2.Управување со квалитетот на услугата на хотелските субјекти 

 2.1 Развој на системот на управување со квалитетот 

Управувањето со квалитетот (менаџментот за квалитет) како дел од вкупниот 

систем за управување со претпријатието се остварува со користење на соодветни системи 

кои претставуваат модели (техники) коишто организацијата во процесот на 

воспоставување, одржување и унапредување на квалитетот ги користи за да ги оствари 

своите цели. Тие преферираат создавање на одредено ниво на квалитетот на производот 

(услугата) којашто ќе ги задоволи потребите, барањата и очекувањата на потрошувачите. 

Со текот на времето сообразно со промените за сфаќањето на суштината на квалитетот и 

подрачјата коишто се важни кога станува збор за квалитет, користени се различни системи 

за да се воспостави соодветно ниво за квалитет на производите и услугите.  

Целта на секој од тие системи е достигнување на одредено ниво на квалитет без 

разлика на различните методолошки пристапи. Управувањето со квалитетот се развивало 

во согласност со развојот на пазарот. Според редоследот на создавањето на системот за 

управување со квалитетот може да се издвојат следните етапи во нивниот развој 

(Dahlgard, Kristensen & Kanji, 1998):  
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Инспекција и тестирање (I&T- Inspection & Test) претставува прва етапа во 

развојот на системот за управување со квалитетот. Како систем за унапредување и 

управување со квалитетот инспекцијата за квалитет се базира на испитувањето на 

карактеристиките на производот или услугата, нивното мерење и споредување со 

одредени барања на купувачите. Инспекцијата за квалитет во фокусот ја има контролата 

на таканаречениот „краен“ производ или услуга, со цел лошите производи или услуги да 

се елиминираат пред да стигнат до купувачот. Доколку се утврди дека постои недостаток, 

односно отстапување од планските предвидувања (стандарди) таквиот производ или се 

отфрла како несоодветен или повторно се враќа во производствениот процес за да може 

воочениот недостаток да се отстрани. Врските на различните функции во организација по 

прашањето на квалитет кај овој систем се многу слаби или не постојат освен помеѓу 

организациските единици коишто произведуваат и коишто контролираат производство. 

Основна карактеристика на системот за инспекција на квалитетот е сфаќањето дека за 

квалитет е одговорен само оној којшто директно го изработува производот. Останатите 

функции во организацијата немаат никаква одговорност. Последици од ваквиот пристап 

се: незадоволувачкиот квалитет на производот и незадоволството на купувачот, 

зголемените трошоци како резултат на враќање на производот на повторна доработка што 

изразито се рефлектира врз цената, а со самото тоа и на вкупните финансиски ефекти, 

бавност при отстранување на грешките и застој во процесот на производство.  

Контрола на квалитетот (Quality Control) како систем во основа има откривање 

на недостатоците на производот и услугите во сите фази на производствениот процес. Во 

оваа фаза на развој на квалитетот како резултат од настојувањето да се одвојат добрите од 

лошите производи, се развила статистичка контрола на квалитетот. Таа се спроведувала со 

примена на методи коишто овозможуваат контрола на процесите и утврдување на 

причините за создадените недостатоци коишто влијаат на нивното намалување. Целта е да 

се постигне производ без грешка. Бројот на организациски единици коишто директно или 

индиректно се одговорни за квалитетот на производите е поголем отколку во инспекцијата 

на квалитетот. Основните карактеристики на овој систем за управување со квалитетот се: 

одговорноста за квалитетот е распоредена на поширок круг на учесници во процесот на 

производство, можноста за благовремена реакција на појавата на грешки, отстранување на 

причините, а не последиците, намалување на трошоците за производство и пониска цена 
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на производот, создавање на крајни производи без грешки. Во овој систем за квалитет 

одговорноста за квалитет е на пониско ниво на организација. Сè уште не постои целосена 

одговорност за квалитет.  

Обезбедување на квалитетот (Quality Assurance) е следната фаза во развојот на 

системот за управување со квалитетот. За разлика од претходните два системи, овој 

систем во фокусот има спречување на пропусти и грешки во квалитетот и на тој начин 

нивно отстранување. Системот за обезбедување на квалитетот трае во текот на вкупниот 

процес на производство и испорака на производот и услугата, со што се тежи да се 

спречат лоши производи или услуги. Обезбедувањето на квалитет воведува некои нови 

елементи како што се: управување со процесите, тренинг на вработените, вклучување на 

купувачот во развојот на производот и услугата, креирање на документации и слично. 

Овој систем за управување со квалитетот користи различни методи и процедурални 

пристапи за имплементација на квалитетот во организацијата.  

Во оваа фаза на развојот на квалитетот акцентот не е на „детекција на грешките“, 

како во претходните две, туку на нивна превенција по пат на спроведување на планирани 

и систематски активности. Ваквиот пристап врз квалитетот влијаел врз развојот на 

системите за обезбедување на квалитетот втемелени во стандардите од серијата ISO 9000 

од 1994 година. Секој од тие модели се состои од јасно дефинирани и пропишани 

елементи (барања за систем на квалитетот) коишто мора да бидат документирани и 

вградени во постојните системи за обезбедување на квалитет. Односот на управувачките 

структури кон квалитетот во оваа фаза драстично се менува, што како последица ги има 

промените во однесувањето на вкупната организација. Основните карактеристики на овој 

пристап за квалитет се: 

 •• клучната улога и одговорноста за квалитетот во организацијата им припаѓа на 

раководните структури, 

 •• одговорноста на сите оперативни единици во организацијата за квалитет е многу 

јасно дефинирана,  

••постојано преиспитување и одржување на бараното и посакуваното ниво на 

квалитет поради задоволување на барањето на купувачите.  
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Целосна контрола на квалитетот (Total Quality Control) - во оваа фаза на развој 

на квалитетот акцентот е ставен на максимално ангажирање на сите заинтересирани 

субјекти со посебен акцент на вработените. Станува збор не само за достигнување на 

одреден стандард на квалитет, туку за насочување кон понатамошен развој за управување 

со квалитетот. Сите активности на менаџментот коишто ја определуваат политиката за 

квалитет насочени се кон: задоволување на барањата на купувачот, постигнување на 

поволни економски ефекти, вклучување на сите оперативни единици и функции во 

постигнување на саканиот квалитет.  

Целосно управување со квалитет (Total Quality Management) е најновиот систем во 

развојот за управување со квалитетот. Тој бара целосна вклученост на сите субјекти 

коишто учествуваат во креирањето, создавањето, испораката и конзумирањето на 

производот (услугата) со врвен квалитет. Насочен е на долгорочен успех преку 

задоволување на корисникот на производот (услугата), вработените и останатите субјекти 

и тежи кон целосен квалитет на друштвото.  

2.2 Систем на целосно управување на квалитетот (Total Quality Management - TQM ) во 

туризмот 

Системот за управување со целосен квалитет (Total Quality Management) 

претставува филозофија на деловното однесување, начинот на управување и 

размислување, чијшто фокус е создавање на врвен квалитет во сите аспекти на 

производство и давање на услуги. Основната цел на овој систем е насочена кон создавање 

на целосено задоволство на потрошувачот (корисникот на услуга) на долгорочна основа. 

Остварувањето на такво ниво на квалитет подразбира координација на сите ресурси 

(човечки, материјални и финансиски) и сите учесници во ланецот на создавање на 

производот, односно услугата. Со таа цел се подредува секој процес, секоја операција, 

секое работно место во организацијата и секој поединец било каде да е распореден, 

бидејќи квалитетот треба да биде грижа на сите.  

За разлика од класичниот менаџмент метод, којшто се заснова на пристапот 

планирај - реализирај - контролирај, системот за управување со целосен квалитет на ова 

додава нова активност унапредувај со вклучување на сите вработени. Според својот 

пристап системот за управување со целосен квалитет истовремено е врвно ниво на 
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концептот за унапредување на квалитетот од една и врвното ниво на концептот на 

менаџмент од друга страна. Промената во концептот за квалитет се создала со префрлање 

на тежиштето од квалитетот на производот врз квалитетот на управување за да се 

унапредат перформансите на производот и сите останати способности и резултати на 

организацијата да бидат комплементарни. Усогласувањето на квалитетот на сите 

перформанси на организацијата е можно ако се примени концептот за целосен квалитет. 

Во него нема важни и помалку важни елементи, а ефектот е еднаков на ланецот којшто е 

цврст онолку колку што е цврста и најслабата алка во него (Heleta, 2010). 

Тоталниот квалитет според Окланд  претставува „начин на управување со 

деловните процеси за да се обезбеди целосено задоволство на купувачот на секое 

ниво“(Oakland, 1993). Тоа е пристап којшто води кон зголемување на конкурентноста, 

ефективноста и флексибилноста на целото претпријатие. Стивенсон тоталниот квалитет го 

разгледува како „филозофија којашто подразбира вклученост на сите воорганизацијата за 

постигнување на квалитет. Насочена е како кон купувачите и нивното задоволство, така и 

кон добавувачите“. Целта на таа теорија е задоволување на очекувањата на купувачите 

или пак надминување на тие очекувања на купениот производ или услуга (Stevenson, 

1993). Avelini системот за управување со целосен квалитет го разгледува како „систем за 

унапредување, зголемување на флексибилноста, ефективноста и ефикасноста во 

работењето. Системот за управување со целосен квалитет настојува да обезбеди, односно 

создаде услови сите вработени со заеднички сили да остварат максимално и ефективно 

една цел: да произведат производ и да дадат услуги тогаш кога, каде и како купувачот и 

потрошувачот сакаат и очекуваат и тоа прв пат и секој следен пат“ (Avelini Holjevac, 

1998). 

Споменатите пристапи насочуваат кон тоа дека системот за управување со целосен 

квалитет претставува целосена усогласеност со барањата и очекувањата на екстерните и 

интерните субјекти во сите подрачја. Целосената усогласеност на квалитетот со барањата 

подразбира создавање на амбиент во којшто сите вработени, управувачки структури и 

други субјекти се одговорни за квалитет на производот (услугата) и даваат свој придонес 

за неговото создавање и унапредување. Системот за управување со целосен квалитет 

обезбедува постигнување и одржување на квалитет, зголемување на флексибилноста, 

ефикасноста и ефективноста на работењето. Тоа е систем којшто целосено е ориентиран 
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кон пазарот, односно тоа е процес којшто почнува со купувачот и завршува со него. 

Разликата помеѓу системот за управување со целосен квалитет системот и контролата на 

квалитетот е тоа што контролата на квалитетот во фокусот има идентификување на 

грешки, а системот за управување со целосен квалитет акцент става превентивни мерки за 

да не се направат грешки. Раководните структури како „мозок“ на организацијата имаат 

доминантна улога при воспоставување на системот за управување со целосен квалитет, 

бидејќи иницијативата за негово воведување, всушност, доаѓа од врвот - од генералниот 

менаџмент. Од нивната подготвеност, знаење и одговорност зависи и определеноста за 

воведување на системот за квалитет и негова понатамошна имплементација.  

Унифицирано решение при избор на соодветниот пристап за воведување на 

системот за квалитет од различен вид и тип на организација не постои. Тоа зависи од 

подготвеноста на секоја организација поединечно своето работење да го подреди со 

остварување на врвен квалитет. Решението коешто одговара на една организација не мора 

да биде корисно и за друга и обратно. Не може да се гарантира дека еден пристап ќе биде 

целосено успешен за сите организации, бидејќи не постои рецепт којшто гарантира успех 

во секоја ситуација. Искуствата покажуваат дека голем број организации имаат многу 

потешкотии при имплементација на системот за управување со целосен квалитет. 

Неговите принципи, иако теоретски се добро разработени, во пракса со поголеми 

потешкотии се имплементираат, па не е редок случајот дека многу организации од 

различни причини се откажале од негово воведување иако начелно го прифатиле. Имено, 

многу често менаџментот на организацијата само вербално се изјаснува за воведување на 

овој систем, а потоа се покажува неподготвеност да се развие широка поддршка за негово 

спроведување. Многу менаџери едноставно не се подготвени да понесат одговорност за 

имплементација на системот за управување со целосен квалитет, помеѓу останатото и 

поради тоа што не се оспособени како да го унапредат системот за квалитет. Голем е и 

бројот на оние менаџери коишто немаат доволно ентузијазам којшто би го пренеле на 

останатите вработени кога станува збор за унапредување на квалитетот. Исто така, 

постојат и многу менаџери коишто не сакаат да пренесат дел од своите овластувања на 

пониско ниво. Кон ова треба да се додаде и неподготвеноста на вработените да ги 

менуваат со години стекнатите навики при извршување на работните задачи. Тоа се само 

некои од причините за неуспешните обиди за воспоставување на системот за квалитет. 
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Сосема логично е да се заклучи дека доколку менаџментот на една организација не е 

заинтересиран или не е способен континуирано да го унапредува квалитетот толку е 

потешко тоа истото да се очекува од вработените. Пред донесување на конечна одлука за 

воведување на системот за управување со целосен квалитет, организацијата треба да 

изврши проверка на сопствената подготвеност и евентуалните проблеми коишто можат да 

се појават во процесот при воспоставување на системот за квалитет и негова 

имплементација.  

Појдовните основи при проверка на таа подготвеност треба да бидат: 

определеноста на раководните структури за воведување на системот за квалитет, негова 

примена и ангажираност за прифаќање на концептот од страна на вработените. За да може 

успешно да се имплементира и развива овој систем потребно е највисокото ниво на 

раководство на претпријатието за него недвосмислено и јасно да се одлучи, а потоа своето 

определување кон развој на квалитетот да го втемели преку практично делување. Тоа е 

пресудно за да може и вработените да го прифатат концептот за квалитет и помеѓу нив да 

постои однос којшто е отворен и полн со доверба; елиминирање на негативниот пристап 

кај сите учесници во процесот за воспоставување на системот; целосна и правилна 

информираност на вработените за значењето од воведувањето на системот (ефикасност во 

работењето, намалување на трошоците, поголема пополнетост на капацитетите, 

задоволство на гостите и слично); квалитетни инструкции и други значајни елементи за 

воведување и имплементација на системот; подготвеност на вработените да се едуцираат 

како да се предупредат од грешките коишто можат да се појават во процесот на 

воведување на системот; навремена подготвеност на потребната документација 

(правилник, процедури, записи) и нејзина ажурираност; соодветна мотивираност на 

вработените.  

Доколку одговорите на овие претпоставки се задоволувачки, организацијата може 

да биде уверена дека е на добар пат и дека користи соодветни процедури во постапката 

при воспоставување на овој систем за квалитет којшто е пазарно ориентиран и воден од 

потрошувачот со исклучителна нагласеност на улогата на вработените. Меѓутоа, доколку 

одговорите не се задоволувачки би било корисно да се испитаат ставовите на раководниот 

менаџмент за подготвеноста од воведување на ваков систем за квалитет (Bajraktarovic, 

2013). 
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2.3 Принципи на системот на целосно управување со квалитетот 

Концепцијата за целосено управување со квалитетот во многу се темели врз 

концепцијата на Деминг за трансформација на менаџментот во компаниите, бидејќи 

покрај тоа што е насочена кон потрошувачите и претставува филозофија којашто 

навлегува во целата организација, ја истакнува важноста за унапредување на процесот, 

како и големата улога на вработени чиешто задоволство се одразува врз задоволството на 

потрошувачите, како и контрола и собирање на информации поради понатамошно 

унапредување на процесот со цел обезбедување на целосен квалитет на услугата. Во таа 

смисла Еванс истакнува некои од клучните принципи за управување со целосен квалитет: 

фокусот на потрошувачите (екстерни и интерни), процесна ориентација,  постојано 

унапредување и учење,  ангажираност на вработените и тимска работа,  управување 

со фактите,  визионерско лидерство кое што го разгледува целосениот квалитет како 

стратегиско определување. 

Фокусот на потрошувачите (екстерни и интерни) - Како што веќе е утврдено 

потрошувачот е тој којшто го оценува квалитетот. Разбирањето на потребите на 

потрошувачот како постоечки, така и иден, како и држењето чекор со постојаните нови 

барања на пазарот бара ефективна стратегија за проучување на потрошувачот, мерење на 

степенот на нивно задоволство и изградба на односите со нив. Потребите на 

потрошувачите мора да бидат цврсто инкорпорирани во стратегиското планирање, 

дизајнот на производот, унапредување на процесот, како и во активноста на тренинг на 

вработените. Информациите за задоволството или незадоволството на корисникот на 

услуга претставува проверка на правилно донесените одлуки (особено при воведување на 

нови услуги), како и можност за унапредување на услугите коишто би обезбедиле 

задоволство кај потрошувачите. Обезбедувањето на задоволство кај потрошувачите 

вклучува брзи и ефикасни решенија за нивните потреби и желби, како и воспоставување и 

одржување на долгорочните врски. Од перспектива на целосен квалитет сите одлуки на 

претпријатието се водени од потрошувачите. Со други зборови, претпријатието покажува 

постојана осетливост на создадените барања на потрошувачите што бара свест за 

технолошки развој и брзо и флексибилно реагирање на потребите на пазарот. 
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 Претпријатијата коишто се водат од потрошувачите и мерката е нивното 

задоволство ги познаваат желбите на своите потрошувачи, знаат како тие ги користат 

постојните услуги и знаат да ги предвидат желбите за коишто честопати ни самите 

потрошувачи не се свесни. Тоа подразбира и континуиран развој и унапредување на 

техниката за добивање информации од потрошувачите. Секој вработен во претпријатието 

претставува потрошувач за некој друг вработен, односно давател на услуга на други 

вработени и екстерни потрошувачи. Интерните потрошувачи, всушност, се вработени 

коишто во некој дел на процесот се појавуваат како потрошувачи кај своите колеги од 

други одделенија. Доколку не се исполнат потребите на интерните потрошувачи, 

екстерните сигурно ќе ги почувствуваат последиците, па затоа во системот за управување 

со целосен квалитет на овие им се посветува поголемо внимание. Потребно е сите 

вработени да ја сфатат својата улога како приматели и даватели на услуга за да ја увидат 

важноста во успешното давање на услуги на екстерниот потрошувач. 

Процесна ориентација - Традиционалниот начин на работење ја разгледува 

организацијата по вертикална линија, односно по хиерархија од врвот надолу (Evans, 

2013). Меѓутоа, во процесот на давање на услуги учествуваат повеќе одделенија и 

поединци симултано, така што потребно е да се координираат активностите на 

хоризонталната линија, односно претпријатието да биде ориентирано кон процесите 

коишто се одвиваат во давањето услуги, а не секое одделение посебно да ги извршува 

своите активности без увид во „пошироката слика“. Така на пример, собарката во хотелот 

чија што задача е да ја исчисти и да ја уреди собата за пристигнувањето на новите гости 

доколку забележи некој дефект или недостаток ќе ја информира техничката служба 

(службата за одржување) за да може недостатокот да се отстрани пред доаѓање на гостите 

и да ја информира рецепцијата дека собата е подготвена. Доколоку од претходниот гостин 

останале садови од достава во соба, ќе ги информира да дојдат и да ги соберат, а ако 

гостинот заборавил некои од своите работи во собата, исто така ќе ја извести рецепцијата 

за да тие работи им бидат вратени на гостите. Доколку нема соодветна соработка помеѓу 

одделенија, практично не е можно да се постигне квалитет, дури иако разгледувано 

посебно, секое одделение треба да си го врши својот дел од работата (на пример чистење и 

подготвување на собата). 
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Постојано унапредување и учење - Опкружувањето во коешто претпријатијата 

работат постојано се менува, па доколку претпријатието продолжи да се однесува како во 

минатото, нема да може да држи чекор со конкуренцијата. Улогата на менаџментот е да 

обезбеди континуирано подобрување и иновации во процесите и услугите. Достигнување 

и одржување на високо ниво на квалитет бара постојано унапредување и постојано учење. 

Тоа би требало да претставува редовен процес во секојдневните активностите. Со добро 

дефинирање и спроведување на активности проблемите ќе се решаваат во иднина и ќе се 

спречи нивно повторно појавување. 

Унапредувањето може да се согледа преку:  

- Зголемување на вредноста за потрошувачите по пат на нови и напредени 

производи и услуги; 

 - Унапредување на продуктивноста и перформансисте преку подобар процес на 

работа и намалување на грешките, недостатоците и отпадоците;  

- Унапредување на флексибилноста, реагирање и време потребно за извршување на 

работата; 

 - Унапредување на процесот на организациско управување. 

- Ангажираноста на вработените и тимска работа- Сè повеќе се зборува за тоа дека 

успехот на претпријатието зависи од способноста, знаењето и вештините на неговите 

вработени. Мотивацијата на вработените зависи во многу од можноста за учење и 

унапредување. Традиционалниот модел за мотивација на вработените, содржан е во 

теоријата  35 од моделот мотивација Х на Мек Грегор: вработените не сакаат да работат и 

неопходно е постојано надгледување и контрола. Во системот на управување со 

квалитетот се поддржува теоријата Y: работниците се самомотивирани, бараат 

одговорност и покажуваат висок степен на ангажираност и креативност на работа, а 

менаџерите обезбедуваат повеќе лидерство отколку контрола. Студиите покажале дека 

ако процентот на заминување на вработените е помал, а продажбата е поголема 

претпријатијата коишто се држат до унапредување на способноста на вработените, 

вклучувајќи ги вработените во процесот на одлучување, се нагласува тимската работа, се 

обезбедува систем за надградување во смисла на бонус и сигурност во работата. 
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Управување по пат на факти - Анализирањето на податоците и информациите е од 

витално значење за успех. Тоа овозможува да се утврди како процесите се одвиваат, 

постојат ли некои проблеми или ограничувања и дали се потребни некои корективни 

активности. Бидејќи е од голема важност ваквите информации што побргу да се 

проследат, потребно е да се прават почести, некогаш и дневни извештаи за да се има во 

предвид како процесите се одвиваат. Ваквите извештаи ќе им овозможат на вработените 

подобро да ја извршуваат својата работа, бидејќи ќе овозможат благовремено реагирање 

на евентуалните пропусти. Да размислиме само колку ќе се унапреди квалитетот на 

услугата доколку не се чека да дојде до рекламација од страна на потрошувачот, туку 

некој од вработените ќе пријави некој од пропустите. Ваквиот начин на управување ќе ги 

подобри перформансите на вработените, ќе го унапреди квалитетот на услуга, ќе го 

подобри задоволството кај потрошувачот и ќе ги подобри финансиските резултати.  

-Визионерското лидерство коешто го разгледува целосениот квалитет како 

стратешко определување - Улогата на лидерот е од извонредна важност во 

воспоставување и обезбедување на системот за квалитет во претпријатието. Највисокото 

раководство поставува правци, воспоставува ориентација кон потрошувачите, како и јасна 

вредност на квалитетот и високи критериуми коишто ќе ги задоволат очекувањата на 

сопствениците и ги воведува во начинот на работење на претпријатието. Со своето лично 

ангажирање во планирањето, контролата на квалитетот и признавањата на заслугите на 

вработените за остварениот резултат, тие претставуваат идоли. Така на пример, 

директорите на хотелот и директорите на секторот на хотелскиот ланец на Ritz Carlton во 

фазата на пред отворање на нов хотел (engl. preopening) работат заедно со собарките при 

подготвување и чистење на собите, како и со персоналот во кујна при миење на садови и 

слично. На тој начин покажуваат дека она што тие го работат е од голема важност за 

успешно работење на хотелот. Преку личниот пример поттикнуваат мотивација кај 

вработените. Слични примери се и другите водечки хотелски ланци по квалитет каде што 

слични активности редовно се практикуваат. Не е редок случајот директорите на хотелот 

да почнале на позиција на келнер и слично, но благодарение на личното усовршување 

напредувале до највисоката позиција. Можноста за напредување се зголемува со 

мотивираност помеѓу вработените, како и нагласено ангажирање на лидерот (Sekulovic, 

2009).  
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2.4 Фази на имплементација на системот на целосно управување со квалитетот 

Иако важноста на системот за управување со целосен квалитет е голема, дотолку 

што долгорочно гарантира висок квалитет на услуга и намалување на трошоците за 

квалитет, имплементацијата на овој систем не е едноставен процес, се одвива во неколку 

фази и честопати наидува на проблеми, па дури и неуспех при примена на овој систем. 

Кога зборуваме за воведување на систем за управување со целосен квалитет, се 

издвојуваат три клучни фази во рамките во коишто е потребно да се преземат одредени 

активности (Avelini Holjevac, 2002): 

Подготвителна  фаза - развивање на свеста за квалитетот: 

 - Да се изгради стратегија за квалитет, 

 - Да се дефинира политиката за квалитет, 

 - да се одреди методологија,  

- да се изгради систем за поддршка, 

 - да се едуцираат и обучат вработените во организацијата.  

Организација на квалитетот: 

 - да се одредат цели за секој вработен, 

 - да се формираат тимови за квалитет и тимови за развој, 

 - да се дефинираат мерки за квалитет.  

Имплементација: 

 - да се изградат процеси и проекти за развој, 

 - да се користат методи за проценка и повратни информации,  

- управување со целосен квалитет. 
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Некои од најчестите проблеми коишто се јавуваат при воведување на системот за 

управување со целосен квалитет се следните: 

 - Топ менаџмент (честопати тешко прифаќа, не сака да учи), 

 - Не бара промени (задоволство од моменталната состојба),  

- Нема доверба во менаџирањето до квалитетот (недоверливост кон новини),  

- Не се обврзува дека ќе учествува (тешко прифаќаат нови обврски),  

- Неразбирање (незнаење поради неразбирање), 

 - Не се вложува дополнително (страв од поголеми трошоци),  

- Се бараат краткорочни резултати (тоа е долготраен процес),  

- Честа замена (се бара постојано приспособување). 

2.5 Улогата на вработените во обезбедување на квалитет 

Суштината на услугата се гледа во недопирливоста, како една од нејзините 

карактеристики, така што начинот на нејзиното давање претставува еден од клучните 

мерливи компоненти. Токму тука доаѓа до израз улогата на вработените, како оние 

коишто се директно во контакт со корисниците, така и оние коишто посредно учествуваат 

во креирањето на услуги. Во успешните и наградувани компании нивните вработени 

искрено го сакаат она што го работат и многу се задоволни од своето работно место. 

Честопати компаниите коишто се наградувани за квалитет на своите услуги се наоѓаат на 

прво место на ранг листата на компании коишто се најдобри работодавци. Имено, за 

успешно функционирање на ситемот за квалитет во било кое туристичко претпријатие, 

потребно о е да се исполнат следните услови:  

Правилен избор на кадри што подразбира при изборот на кандидат за одредено 

работно место да има јасна слика за тоа кои услови е потребно да ги исполнува за да може 

успешно да ја врши работата на позицијата којашто ја пополнува. Тоа подразбира покрај 

вообичаните квалификации да се тестираат и способноста и подготвеноста за извршување 

на одредена работа. Доколку кандидатот не ги исполнува потребните услови, неизвесно е 
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дали и покрај обуката ќе успее да обезбеди задоволителен степен на квалитет. Кон ова 

треба да се додаде и важноста од способноста на оној којшто го проценува кандидатот, 

бидејќи изборот на соодветни луѓе зависи од него.  

Обука на вработените којашто подрабира сите нововработени и вработени 

коишто ја менуваат позицијата во претпријатието да се упатат во работите коишто ќе ги 

извршуваат и да добијат јасни информации за тоа што од нив се очекува, како и 

инструкции за начинот на којшто од нив се очекува тие задачи да ги вршат. Вработениот 

којшто има потенцијал успешно да ја врши работата, а не добил соодветни инструкции 

можеби нема да биде во состојба квалитетно да ја работи својата работа, што тогаш не е 

само негова одговорност.  

Да се обезбедат соодветни услови за работа претставува, исто така една од 

важните претпоставки за успешно извршување на работата на вработените.  

Мотивација- правилно да се мотивираат преку систем за награди и бонуси, и да се 

направат вработените горди на својата работа. Најголемите познати хотелски корпорации 

како што се Хајат, Мериот и други практикуваат дури и парични (поттикнувачки) 

патувања за своите вработени. Очекувањата коишто раководителите ги имаат во смисла 

на квалитетно извршување на работите мора да бидат поставени во согласност со 

способноста што вработените ја поседуваат, квалитетот на обука што ја имал во 

претпријатието, условите за работа што му се обезбедени и степенот на негова мотивација 

(Sekulovic, 2009). 
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ВТОР ДЕЛ 

СТАНДАРДИЗИРАНАТА УСЛУГА – ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА 

НА ХОТЕЛСКИТЕ СУБЈЕКТИ 

3. Стандарди и  стандардизација во угостителството 

           3.1 Стандардите како подлога за квалитетна услуга 

Угостителските објекти за сместување ги вдомуваат патниците од различни земји 

од светот, разни култури, навики, старост, професии, било како деловни луѓе или оние 

коишто патуваат поради одмор, рекреација и разонода и претставуваат основна 

супраструктура на едно место, регион или земја. Од целосниот капацитет на објектите за 

сместување, нивниот квалитет, опременост и реноме зависи бројот и структурата на гости 

и целосните економски ефекти од туризмот пошироко или потесно во дестинацијата. За да 

може на гостите да им се овозможат што поквалитетни услуги треба во секојдневното 

работење да им се дадат услуги соодветни барем на стандардите и обврските коишто ги 

имаат странските туристи во земјите од каде што доаѓаат, а тоа значи минимум 

пропишани квалитети. Затоа одржувањето на стабилно ниво на угостителските стандарди 

е подлога за ефикасно работење.  

Денес квалитетот е „следбеник“ на секој успешен туристички „производ“ и услуга, 

односно денеска се живее и работи со квалитет. Затоа може со сигурност да се каже дека 

секоја европска туристичка земја којашто не сака да се откаже од насоката кон туристички 

развој треба постојано критички да ги преиспитува своите сопствени организации и 

состојби, да го насочи својот напор кон унапредување и воведување на стандарди за 

соодветно достигнување како во конкурентските земји. Треба секојдневно да се 

приспособува кон барањата коишто произлегувааат од пазарните туристички трендови, 

посебно европските, за да може со примената на стандардите на повисоко ниво да се 

создаде квалитет, а „квалитетот е ниво на задоволување на потребите и побарувањата на 

потрошувачите, односно усогласување со нивните се поголеми барања и очекувања. Целта 

е значи максимално да се доближи производот и услугата на ниво на очекувањата на 

потрошувачите. 
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Поимот квалитет е сврзан со културата и специфичноста на одреден народ и земја од 

којашто доаѓаат туристите: за Англичаните квалитетот произлегува од односот пари-

вредност, за Французите од односот пари-естетика, за Италијанците од односот пари-

културни споменици, за Германците од односот пари - производ, а за Австијанците од 

односите пари-природа и слично. Генерално може да се смета дека стандардот или 

нормата е пропишан квалитет, односно дека презема елементи на квалитет коишто 

потрошувачите ги сакаат или ги очекуваат (Avelini Holjevac, 1998). 

По повеќегодишниот застој во туристичкиот промет на овие простори (поради 

војната и нестабилното опкружување) туристите повторно се враќаат. Меѓутоа, додека 

другите земји од Европа во последната декада од дваесетиот век оделе развојно напред, 

туристичкиот производ Македонија како дестинација во најмала рака стоел во место или 

назадувал. Во високо побаруваната и многу конкурентна туристичко-угостителска дејност 

основна цел е на своите гости да им се овозможат врвни услуги со „најдобра“ цена и 

исполнување на нивните очекувања. Поради тоа, целта на секој хотел е унапредување на 

сопствената конкурентност, организација и ефикасност. Еден од начините за остварување 

на таа цел е и составот на управување со квалитетот втемелен врз стандардите (нормите) 

на ISO 9000. 

Остварувањето на одредено ниво на стандардите за квалитет, зависи од примената 

на одредени норми или прописи коишто даваат упатства за достигнување на одредени 

својства на туристичкиот производ или услуга. Во таа смисла стандардот е резултат од 

процесот на стандардизација како одредена специфична постапка со којашто се утврдува 

начинот на постигнување на истите карактеристики на угостителскиот производ и услуга. 

Во врска со тоа М.Дујаниќ наведува: „При примена на задолжителните мерки коишто 

обликуваат успешен квалитет, треба да се применат четири постапки врз коишто се 

темели квалитетот (Dujancic, 1955): 

а) квалитетот има за цел задоволување на сите сложени оправдани барања на купувачот и 

другите корисници, во овој случај купување на туристичката услуга, а тоа треба да биде 

задоволено при првото купување. 

б) квалитетот треба да биде присутен како активна превенција, а не само при 

отстранување на грешки и воочени недостатоци. 
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в) посакуваните стандарди за квалитет при давање на туристичка услуга ќе бидат 

остварени во моментот кога не постојат поголеми недостатоци во содржината и 

структурата на услугите, како ни во процесот на самото услужување. 

г) задолжителните воведени мерки за квалитет се гледаат како цена од незадоволените 

барања на туристите како корисници на услугата (Dujancic, 1955). 

           3.2 Елементи на квалитетен туристички производ и услуга 

Расправајќи за услугите и економската и туристичка понуда др.Ана Визјак 

наведува дека „туристичката услуга поседува задоволувачки квалитет ако ги задоволува 

потребите на купувачите - туристите и ги исполнува неговите очекувања (Vizijak, 1997). 

Денес очекувањата и побарувањата на туристите како потрошувачи се далеку поголеми. 

Во нивната аспирација доминира разновидноста, контрастот, хуманоста, богатството на 

содржини и облици, новитети со истакнати нагласоци на квалитетот. Да се постигне сето 

тоа потребен е и нов квалитет во сите елементи коишто се вградуваат во туристичкиот 

„производ“ од сместување, исхрана, забава, рекреација, спорт, култура и со таква 

структура на објектот којашто одговара на примена на разновидни културни услужувања. 

Во врска со тоа се менува и самиот поим стандардизација и стандарди што се помалку се 

базира на унификација, типизација, нормирање на се и сешто, а се повеќе е насочен кон 

она што треба да се направи за да се задоволат се поголемите потреби и побарувања на 

туристите и бараниот туристички пазар. Всушност, тие факти воглавно ја одредуваат и 

конкурентската способност на претпријатието во туристичката економија, а со тоа и 

земјата на рецептивниот туризам во којашто претежно спаѓа и Република Хрватска. 

За да се обезбеди квалитетот на туристичките услуги, а посебно конкурентноста, 

потребно е да се преиспита и меѓународниот и домашниот пазар вклучувајќи ја и 

конкуренцијата, воспоставените и остварени стандарди за квалитет во конкурентските 

земји. Пред сè, мора да се препознае каква услуга бара туристичкиот пазар, во кој облик, 

во кое време, кои се носители на таа побарувачка според социјалниот статус, староста, 

професијата, културата, традицијата, навиките и друго. Притоа потребно е да се осигура 

правилна селекција на содржини, структурата и обликот на туристичките услуги“ (Vizijak, 

1997, p.67). 
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И покрај политиката за квалитет (Quality policy) секогаш може да се случи 

рекламација од гостите. Управата на хотелот не треба тие забелешки да ги скрие, ниту да 

ги омаловажи, или да не реагира на нив. Таа треба вистински да ги открие и да ги бара. 

Најлошо е да се биде неинформиран дека гостинот си оди од вашиот хотел незадоволен. 

Тој со забелешката покажува дека сака да биде во контакт со хотелот и му дава можност 

на хотелскиот менаџмент да ја исправи својата грешка. 

Подобрувањето на квалитетот се стреми кон постојано усовршување и 

достигнување на висина на сите угостителски услуги. Овој принцип функционира само кај 

една темелна промена на вредностите, а нејзината суштина е сите делови на хотелот 

сериозно да сфатат дека тие не работат за сопствениците, ниту за своите претпоставени, 

туку за своите гости. Максималното задоволство на гостите во хотелот мора да биде на 

прво место. За да може да се води прифатлива политика на квалитетот на услугите (и 

цената) ориентирана кон гостите, мора најпрво да се препознаат потребите на гостите. 

Мора да се разјасни што, всушност, значи очекуваниот квалитет на угостителски услуги? 

Како може да се мери квалитетот? На што треба да се обрне внимание за добро воден 

ресторан или хотел доколку сакаме да ја задржиме или зголемиме постоечката висина на 

квалитетот на угостителските производи и услуги? 

Како се дефинира квалитетот на угостителските услуги? 

Под квалитет на угостителските услуги подразбираме вкупната карактеристика 

што ја сочинува основната карактеристика на услугите и нејзината употребна вредност, а 

се дефинира со степенот на задоволување на барањата и очекувањата на корисникот. 

Секој хотел и секој угостителски објект има своја специфичност. Затоа основни 

прашања за одржливост и унапредување на квалитетот на услугите за секој угостителски 

објект којшто дава услуги за сместување, исхрана, пијалоци и напитоци е: 

- Кои временски нормативи за работа служат за исполнување на интерните 

организациски норми? 

- Преку кои трошоци се остварува (и одржува) нивото на квалитетна услуга? 
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- Кои задачи во претпријатието (хотелот) служат за исполнување на потребите на 

гостите (очекувањата и желбите на гостите треба однапред да се предвидат)? 

- Како и на кој начин можеме тие потреби за производство на еден или повеќе 

високо вредни производи, од една умерена (прифатлива) цена и еден извршен 

сервис par excellens да го задоволиме гостинот во хотелот? 

Во многу бараната и исклучително конкурентската туристичко-угостителска 

дејност, основна цел е на гостите да им се овозможи врвна услуга „со најдобра цена“ и 

исполнување на нивните очекувања. 

Целта на секој хотел е унапредување на сопствената конкурентност, организација и 

ефикасност. Еден од начинот за остварување на таа цел е составот за управување со 

квалитетот втемелен врз стандардите (нормите) од ISO-9000
1
.  Нормите, односно барањата 

коишто составот за квалитет мора да ги исполни се нормите ISO 9001, 9002 и 9003.  

           3.3 Стандардизацијата како процес на примена на стандардите    

Со цел да се достигне одредено ниво на квалитет, треба да се придржуваме кон 

основниот стандард како одреден пропис за содржината, начинот и својствата на 

туристичките услуги. Стандардот е резултат од процесот на стандардизација како 

специфична постапка за утврдување на истите својства за усуга во целост и елементите од 

коишто се состои услугата, која обебедува дека купувачот секогаш ќе добие одредена роба 

или услуга со еднакви својства. „Стандардизацијата како активност вообичаено опфаќа 

три групи задачи. Тоа се: 

- Процес за утврдување и примена на одредени правила (норми) поради уредување, 

односно регулирање на активности во одредено подрачје насочено кон остварување на 

ефективност. 

- Стандардизацијата е специфична постапка за утврдување на мерки за да се обезбедат 

барањата од точка 1. 

- Стандардизацијата е процес на носење и примена на стандардите. 

                                                 
1 ISO 9000_ е збир на нпрми кпи штп ги израбптила Медунарпднта прганизација за нпрмативизација, а заедничкп им е да се занимаваат 
сп спставите за управуваое сп квалитетпт 
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Стандардите што резултираат од стандардизацијата се манифестираат во соодветни 

документи што содржат норми, нормативи и прописи коишто ги регулираат мерките на 

однесување и односите кон кои треба да се придржува секој учесник во процесот за 

создавање на производи и услуги како за посакуваниот квалитет, така и за економските и 

социјалните ефекти коишто се очекуваат (Vizijak, 1997.p. 34). 

Суштината од примената на стандардите во угостителство произлегува од се 

побарувачкиот туристички пазар за поквалитетна услуга и туристички производ што ја 

детерминира и одредува конкурентската способност на хотелиерството на странските 

пазари, на начин за да се задоволат барањата на гостите. Затоа сите вработени во хотелот 

мора професионално да обезбедуваат услуги, а менаџерите да знаат да управуваат со 

квалитетот, бидејќи воведувањето на меѓународните стандарди (норми) во хотелот 

придонесуваат за зголемување на конкурентноста и деловната успешност на хотелското 

претпријатие. 

Согласно наведеното, во Хрватска како рецептивна туристичка земја примената на 

стандардите за квалитет се потребни и тоа на ниво како што тоа го остваруваат за нас 

конкурентските европски туристичи земји. Тоа се: 

- Воведување и сертификација на составот за квалитет според ISO 9000. 

- Воведување и сертификација на составот  за заштита на околината според ISO 14001. 

- Воведување на норми (стандарди) според составот НАССР ( Hazard Analysis and Critical 

Control Points - Анализа за опасност на клучните постапки во производство на 

намирници).
2
 

           3.4 Примена на меѓународни стандарди за квалитет  

Стандардот или нормата е дефинирана со однапред пропишана квалитативна или 

квантитативна големина. Во врска со тоа др. Видое Вујиќ наведува: „Доколку стандардот 

вообичаено, општествено или законски се прифати во рамките на одредена заедница тој 

станува пропис што добива интерно, активно, регионално, национално или меѓународно 

значење и статус. Моментално има 14 вида на норми: темелна, за услуга, за исполака, 

                                                 
2 Извпр: Council Direktive br. 43/93, Bruxelles, HACCP on the hygiene of food stuffs( Hazar Analysis Critical Control Points) Анализа на 
ппаснпста вп клучните ппстапки при прпизвпдствп на намирници. 
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планска, употребна, сигурносна, продуктивна, за мерење, за материјали, за процедури, за 

симболи, за испитување, изразна и декларациска. Секоја од нив има строго дефинирана 

цел и намена и тоа: 

- Темелната норма опишува подрачја и модели за примена. 

- Нормата за услуга одредува и опишува каква мора да биде. 

- Нормата за испорака пропишува начини и услови за испорака на суровини, производи и 

услуги. 

- Планската норма содржи елементи и процеси за изработка на некој план. 

- Употребната норма ги опишува начините и методите за користење на одреден производ 

и услуга. 

- Сигурносната норма ги пропишува постапките кон коишто корисникот мора 

задолжително да се придржува. 

- Продуктивните норми го одредуваат начинот на производство. 

- Нормите за мерење строго пропишуваат мерни единици и начин на мерење. 

- Норми за материјали - строго го пропишуваат составот на материјалот. 

- Нормите за процедура пропишуваат збир на постапки кон коишто мораме да се 

придржуваме, во текот на теализацијата и извршувањето на одредени активности. 

- Норма за симболи ги толкува одредените ознаки на производите. 

- Испитните норми одредуваат и опишуваат постапки и начин на испрашување и 

тестирање. 

- Исказните норми објаснуваат термини што се користат во одредени подрачја за работа. 

- Декларациски норми го одредуваат обемот на информации коишто мора да содржат 

декларација на одреден производ. 
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Изградбата на меѓународните стандарди и признаениот состав за осигурување и 

управување со квалитетот дава серија норми: ISO 8402, ISO 9000FF, ISO 10000FF, ISO 

14000FF, EN 45000FF и останати норми чиј што број се зголемува. Постапката со којашто 

ISO (International Organization for Standardization) ги развива и воведува нормите се темели 

на консензус на земјите членки. Кон крајот на 1997 година Меѓународната организација за 

норми имала 120 редовни и 72 придружни членки. Нацртот на стандардите или нормите 

пред неговото извршување мора да го усвои 75% од земјите членки. Серија на 

меѓународни стандарди за квалитет по прв пат е објавена во 1987 година, а во 1994 година 

е објавен со изменета и дополнета низа на норми ISO 9000 коишто и денес се во сила. 

Во нормите ISO9000FF се одредува модел на состав за осигурување на квалитетот 

(ISO 9001, 9002 и 9003), потоа со упатства за дополнување на моделот (ISO 9000-1 и ISO 

9000-2, ISO 9000-3 и ISO 9000-4) и упатство за објаснување на моделот за обезбедување на 

квалитет и тоа: 

- ISO 9000-4-1 Општи упатства за објаснување за управување со квалитетот и елементите 

за обезбедување на квалитет. 

- ISO 9004-2 Упатство за состав во којшто се даваат услуги. 

- ISO 9004-3 Упатство за масовно производство 

- ISO 9004-4 Упатства за подобрување на квалитетот 

- ISO 9004-8 Основни принципи за квалитет и упатство за нивна примена. 

Сепак, посебно треба да се нагласи дека серијата на Норми ISO 14000FF спаѓа во 

најголемите цивилизациски придонеси што одредуваат подрачје за управување со 

човековата околина . Од оваа серија (во 1997 година) се појавиле следните норми: 

- ISO 14001 - Спецификација и упатство за заштита и управување со околината, 

- ISO 14004 - Општо упатство за деловни состави и помошни техники,  

- ISO 14010 - Упатство за аудитирање на околината 

- ISO 14012 - Критериум за аудитирае (контрола и ревизија), 



39 

 

- ISO 14021 - Ознаки за квалитет на околината, 

- ISO 14040 - Животен циклус на производите, 

- ISO 14050 - Речник за управување со околината. 

Серијата на EN 45000 ја сочинуваат критериуми што се однесуваат на испитните 

лаборатории и сертификација (EN 45001 - EN 45003, како и  EN 45004, 45005, 45010-

45013)“ (Ignac, 1998). 

           3.5 Најзначајни стандарди за квалитет ISO 9000 

Помеѓу стандардите со меѓународен карактер најистакнатото место и припаѓа на 

серијата стандарди ISO 9000, коишто првенствено се насочени кон управување со 

квалитетот (менаџмент квалитет). 59 стандарди од оваа серија долго време се 

подготвувани и усогласувани и брзо се прифатени како пазарни барања. Тие 

претставуваат збир од меѓузависни комплементарни идеи, намери, правила и принципи 

што се одвиваат во организациите што со соодветен сертификат потврдуваат дека го 

воспоставиле системот за квалитет според утврдените стандарди. Всушност, стандардите 

од оваа серија претставуваат меѓународен консензус за најдобрите искуства при 

управување со квалитетот. Меѓународните стандарди ISO 9000 за прв пат се донесени во 

1987 година. Во согласност со тенденциите на меѓународниот пазар тие постојано се 

усовршуваат и дополнуваат, така што стандрадите од серијата од 1987 година се 

модифицирани во 1994, за да во 2000 година биде усвоена нивна нова верзија. 

Стандардите на серијата ISO 9000:1994 ја обврзувале организацијата којашто ги 

применува тоа документирано да го докажат, што значи дека тие претставуваат гаранција 

дека стандардите се испочитувани, но не и гаранција за квалитет што тогаш било предмет 

на бројни полемики и критики. 

Во текот на 2000  година овие стандарди доживеале целосена ревизија, така што е 

создадена нова серија на стандарди ISO 9000:2000. Оттогаш сите стандарди од оваа серија 

го добиваат суфиксот „2000“. Неколку клучни стандарди од серијата ISO 9000 од 1994 

година се обединети во еден стандард којшто претставува основно јадро на верзијата 

стандарди ISO 9000:2000 . Стандардите ISO 9002 и ISO 9003 се обединети во еден 

стандард ISO 9001, а воведени се нови стандарди ISO 9004 (извршена ревизија на ISO 
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9004- I) и ISO 19011 (извршено спојување на ISO 10011, 14010, 14012). Најважно 

усогласување на оваа серија на стандарди вршено е во текот на 2001, 2005, 2007, 2008, 

2009 и 2011 година. 

Значи стандардите од серијата ISO 9000 ги опфаќаат следните кохерентни групи на 

стандарди коишто преставуваат основа за воспоставување на системот за управување со 

квалитет: •• ISO 9000 ги дефинира основните поими, односно ги опишува основите на 

системот за управување со квалитет и ја утврдува терминологијата за овие системи. Со 

стандардизацијата на терминот и негово користење се избегнуваат проблеми во 

комуникациајта, како внатре во претпријатието, така и помеѓу различни претпријатија. 

Овие стандарди се насочени кон делотворноста на системот за исполнување на барањата и 

очекувањата на потрошувачите.  

Во текот на 2005 и 2007 година извршено е терминолошко усогласување на овој 

стандард со ISO 9011 : 2002 и ISO 14001 : 2004; •• ISO 9001 ги прецизира барањата што се 

однесуваат на системот за управување со квалитет, којшто организацијата мора да го 

исполни за да ја прикаже способноста дека своите производи (услуги) ги произведува и ги 

испорачува во согласност со стандардите и барањата коишто потрошувачот ги очекува 

при што во прв план е остварување на неговото задоволство. Новото издание на 

стандардите ISO 9001 од 2008 година насочено е кон унапредување на компатибилноста 

на QMS со другите управувачки системи, првенствено со ЕМЅ. Крајната цел е 

интегрирање на сите стандардизирани системи и воспоставување на единствен менаџмент 

систем којшто ќе ги задоволи сите стандарди (квалитет, зачувување на природата, 

безбедноста и здравјето на вработените, правилна храна, економски аспект и др). За влез 

на пазарот повеќе не е доволен само квалитетот, туку и меѓународно признат доказ за 

квалитет во вид на сертификат ISO 9001. Системот за менаџмент на квалитетот е воедно и 

единствениот стандард којшто може да се користи за сертификација на менаџментот во 

деловниот свет.  

Денес во светот има преку 980.000 сертифицирани организации според барањата од 

ISO 9001 и тој број е во постојан пораст. Целта на овој стандард е унапредување на 

перформансите на организацијата и подобрување на задоволството на корисникот и 

останатите заинтересирани страни во ланецот на хотелскиот производ. Новото издание на 
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ISO 9004 од 2010 година се препорачува како насока за организацијата чие што највисоко 

раководство сака да ја прошири користа од ISO 9001. Овој стандард не е наменет за 

потребите од сертификација. Тој е посебно добар за самооценување, бидејќи е применлив 

во вкупниот систем на менаџмент на квалитетот, на дел од системот за менаџмент на 

квалитетот или на било кој процес. Самопроценувањето не ги заменува интерните 

проверки и не може да се користи наместо постојните награди за квалитет. Резултатот од 

самооценувањето претставува проценка за ефективноста и ефикасноста на организацијата, 

како и за зрелоста за управување со квалитетот. 

Стандардите ISO 9001 и ISO 9004 се комплементарни еден со друг, но можно е и да 

се користат независно. Нив ги одликуваат следните заеднички карактеристики: 

 - двата стандарди имат идентична основна структура којашто се базира на 

процесниот модел;  

- едноставни се и соодветни за примена и изразени се на јасен јазик; 

 - компатибилни се со стандардите од серијата ISO 14001;  

- двата стандарди се интегрираат во други системи за управување; - двата 

стандарди ја олеснуваат внатрешната контрола и следењето, односно добри се за 

самовреднување. 

Се очекува дека идното ново издание на овој стандард да се користи заедно со 

некои од моделите за извршност. 

 ISO 19011 (2011) дава упатство за проверка на системите за управување со 

квалитетот и системот за управување за заштита на животната средина. Овој стандард 

може да се примени во секоја организација којашто има потреба за спроведување на 

екстерни оценки на системот за квалитет. Изданието на овој стандард има за цел на сите 

оние коишто го применуваат да им обезбеди повторна проценка на досегашната работа и 

идентификација на можноста за подобрување. 

Основни карактеристики на стандардите од серијата ISO 9000 се: применливи се во 

различни организации без разлика на нивната големина и вид (од општ карактер), со нив 

се утврдуваат основните карактеристики коишто производот (услугата) треба да ги 
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исполнува, а не критериумите од технички карактер, се дополнуваат важечките барања за 

производи (услуги) дадени во спецификацијата, не наметнуваат еднообразност на 

структурата на системот за управување со квалитет, ниту еднообразна документација, 

базирани се на процесен пристап, нивната примена е базирана на доброволност. 

Благодарение на глобалната компатибилност на технологијата на стандарди на оваа 

серија наменети се: за организации коишто со нивното воведување сакаат да остварат 

конкурентска предност на пазарите низ светот; за корисниците на производи или услуги 

на кои меѓународниот сертификат им дава гаранција за безбедност, квалитет и сигурност, 

а со самото тоа и поширока лепеза на понуда; за органите на државната управа и другите 

институции на коишто овие стандарди им обезбедуваат технолошка и научна база за 

создавање на правни, здравствени, безбедносни и еколошки рамки. Така концепирани и 

сфатени овие стандарди со меѓународно признат доказ за квалитет во вид на сертификат 

претставуваат влез на меѓународниот пазар. За примена на овие стандарди денес 

инсистираат бројни познати меѓународни компании.  

Суштината за применaта на стандардите во хотелиерството е постигнување на 

целосено задоволство кај корисниците на хотелски услуги. Имајќи ги во предвид дека 

потребите и барањата на туристите се менуваат под влијание на голем број економски и 

вонекономски фактори, тоа бара нивно предводење во спецификациите на производите и 

услугите за да се утврди степенот на нивна успешност (Barjaktarovic, 2013). Треба да се 

има во предвид дека условите пропишани со правилникот за категоризација на хотелските 

објекти претставува гарантиран минимум на квалитетот за секоја категорија. Повисоко 

ниво за квалитет се регулира со интерни стандарди што ги пропишува само 

претпријатието или екстерни што го пропишуваат институциите за доделување на награда 

за квалитет. Најдобри примери за тоа се ланците на хотели коишто на своите гости им 

овозможуваат еднаков квалитет на услуга во рамките на сопствениот ланец независно од 

тоа каде хотелот се наоѓа. Предност на системот за квалитет на хотелските ланци е во тоа 

што тие развиваат лојалност кај потрошувачите врзани за марка, односно за името кое што 

претставува синоним за одреден квалитет. Многу од водечките хотелски ланци имаат 

објекти во сите важни дестинации, па дури и во оние градови за коишто знаат дека 

вложувањето нема уште долго да им се исплати. Тие тоа го прават од причина за да бидат 
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благовремено присутни на тој потенцијално важен пазар и да ја обезбедат 

препознатливоста на марката на глобално ниво (Sekulovic, 2009). 

3.6  Примена на стандардите и стандардизацијата во                                                                

хотелиерството и ресторатерството 

Со создавање и примена на стандардите хотелските ланци започнале во почетокот 

на минатиот век и тоа најпрво во САД, а потоа и во Европа. Под притисок на растечките 

трошоци и се поголемото заострување во прашањето за поефикасно работење на 

странскиот и домашниот пазар, се дошло до сознание дека без пропишани стандарди како 

индикатори за квалитетот на услугата не е можно оптимално задоволување на гостите и 

рационално работење
3
. 

Висината на цената содржана е во категоријата на хотелот, односно квалитетот на 

услуга којашто е означена со бројот на ѕвездите. Кога гостинот бара хотел поаѓа од својата 

платежна способност и ја бира онаа висина и категорија на хотел чиишто услуги може да 

ги користи и да ги плати. Категориите на хотелите во светот воглавно се изедначени 

според квалитетот на услуга (не и по цените), а во тоа првенство имаат меѓународните 

хотелски ланци. Во сите хотелите од ист ланец е загарантиран стандардот на квалитетот, 

без разлика на земјата во којашто истиот се наоѓа. Доколку станува збор за хотел под 

франшизен договор, непочитувањето на стандардите и организациската структура на 

хотелскиот ланец со себе повлекува губење на франшизата и исклучување од ланецот на 

хотели. Квалитетот на услугата е строго контролиран, а гостите знаат што ги чека во тие 

хотели и за која цена. Стандардите се клуч за успех на хотелските ланци бидејќи 

обезбедуваат голем број на гости, а со тоа и деловен успех на хотелот. 

                                                 
3 Затоа многу хотели, а особено хотелските ланци како што се MARRIOT, SHERATON, STEIGENBERGER, HOTELGESELSCHAFT, 

ACCOR, HOLIDAY INN и други, применувајќи стандардизација и стандарди во изградбата, опремата, организацијата, набавката, 

стандардот на услуги, кадри и друго, остварувале поповолни резултати во работењето. Како позитивна последица на стандардизацијата, 

односно примената на стандардите во пракса, денес имаме голема концентрација на хотелски капацитети во хотелските ланци во САД 

и во Европа. Примери за да се свати која е таа финансиска и организациска моќ најдобро ни покажува податокот дека хотелската 

корпорација „CEDANT CORPORATION“ (New Jersey, SAD) има 5566 хотели, а тоа е работен капацитет околу 10 пати повеќе отколку 

во цела Хрватска. Најголемиот хотелски ланец во Европа е "ACCOR" (Every, Франција) со преку 3000 хотели со понатамошна 

тенденција за пораст на бројот на хотели со повисока категорија (претежно со четири ѕвезди). 
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Хотелите од висока категорија (пет ѕвезди) имаат стандарди и нудат најквалитетна 

услуга со највисока цена. Пониската категорија нуди помал асортиман на угостителски 

производи и услуги, понизок степен на техничка опременост со пониска цена. 

Очигледно е дека висината на квалитетот на услугата во хотелите претставува со 

цената основна конкурентност. Висината и квалитетот на услугата којашто ги задоволува 

очекувањата на потрошувачот треба непрекинато да се одржува и усовршува. 

Одржливоста на стандардите зависи од целокупниот квалитет од дадените услуги коишто 

мора да бидат соодветни за категоријата на хотелот,а категоријата на угостителскиот 

објект (бројот на ѕвезди) е пропишан стандард.  

4. Стандардизираната услуга во хотелското работење како основа за квалитет 

            4.1 Стандардна услуга во хотелиерството 

Целите за воведување на стандарди, односно стандардизација ги дефинирала 

Меѓународната организација за стандардизација (ISO) во шест точки
4
:  

- поедноставување на поголем број варијанти и постапки во животот на човекот, 

 - договарање,  

- општа економичност,  

- сигурност за здравјето и заштита на човекот, 

 - заштита на интересите на потрошувачот и друштвото и  

- отстранување на пречките во трговијата. 

Во зависност од фактот дали станува збор за стандарди коишто се дефинирани како 

општи норми или се работи за стандарди во рамките на едно претпријатие можеме да 

разликуваме екстерни и интерни стандарди. Екстерните стандарди ги пропишуваат 

надлежни институции и претставуваат обврска на претпријатието да ги исполнува. 

Карактеристичен пример е категоризациајта на објектот којашто опфаќа голем број на 

елементи и претставува многу важен параметар при донесувањето на одлуки за избор на 

                                                 
4 ппвеќе на www.iso.org 
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објектот за сместување, а особено ако потрошувачот не расплага со доволна количина на 

информации за самиот хотел. Од друга страна, многу е важнод да се нагласи дека 

категоризацијата на угостителските и сместувачките објекти се разликува од земја до 

земја. 

            4.2 Интерни стандарди 

Интерните стандарди ги пропишуваат претпријатијата за одделни области од 

работењето. Тие се појавуваат во вид на акт со којшто се уредуваат одделни сегменти од 

работењето на претпријатието. Со нив се дефинираат задачите и работите што 

претпријатието ги утврдува како задолжителни за извршување на работни операции за да 

може работниот, односно услужниот процес да заврши во согласност со утврдените цели 

на претпријатието. Од степенот на покриеност на стандардите воопшто, а посебно 

интерните, зависи ефикасноста на вкупното работењет на претпријатието, а со самотот тоа 

и квалитетот на производот. Од тие причини интерните стандарди претставуваат составен 

дел од стратегиското управување на претпријатието  што бара целосена примена на 

стандардите, како за вработените, така и за производите и услугите.  

Вкупната опременост на хотелот од проектираниот надворешен изглед, па се до 

ентериерот и опремата за гости и вработени мора да биде стандардизирана бидејќи тоа е 

она што објектот го прави препознатлив. Покрај тоа, стандардизирани се и распоредот и 

големината на просторијата, како и вкупните трошоци за работење. Интерните стандарди 

содржат: техничко-технолошка и  персонална компонента.   

 -Техничко-технолошката компонента на интерните стандарди опфаќа пропишани 

обврски на извршителот дека во рамките на работното време ќе ги изврши операциите од 

одреден обем и според утврдена технологија. На пример, собарката со просечен 

интензитет на работа и користејќки стандардна опрема и потрошен материјал чисти 400м2 

или соодветен број на соби во хотелот; при спремањето на храната да се потрошат точно 

одредени количини на потрошен материјал (месо, зејтин, брашно) според утврдените 

нормативи за подготвување на одделни видови на храна; за потребниот број на столици во 

хотелскиот ресторан во една смена да се ангажира точно одреден број на келнери и други 

извршители. Големите хотелски групации имаат утврдени интерни стандарди за 

работните операции врз база на детални студии и извршени мерења. Тие студии 
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обезбедуваат информации за прецизниот број на извршители што претставува основа за 

нивно рационално ангажирање и согласно тоа постигнување на висока продуктивност во 

работењето. 

-Персоналната компонента ги опфаќа оние елементи што хотелското претпријатие 

ги пропишува во поглед на статусот на вработените (Правилник за систематизација, 

Правилник за наградување, Правилник за однесувањето на вработените и др.). Со тие акти 

се дефинираат условите за извршување на работите и задачите на одделно работно место, 

потоа обврските на вработените во поглед на образование, работно искуство и однесување 

во комуникацијата со гостите и др. 

Покрај тоа, хотелските претпријатија пропишуваат и други правила за однесување 

коишто вработените и гостите на хотелот треба да ги почитуваат, како што се: Куќниот 

ред за вработените, Куќниот ред за гостите, Постапките за решавање на приговори од 

гостите и сл. Со правилата за однесување на вработените се кажува дека:: вработените 

мора да користат посебни влезови, комуникации и простории во хотелот што се 

предвидени за нив за да се избегне непосреден контакт со гостите; вработените имаат 

обврска по истекот на работното време да ги напуштат просториите во хотелот, особено 

ресторанот, аперитив барот и другите услуги простории што се наменети за гостите; 

вработените во слободното време не смеат да ги користат услугите на хотелот во којшто 

работат. Исклучок се оние што тоа го работат исклучително од деловни обврски (дочек на 

гости, домаќини на одреден собир, контрола и слично); вработените не смеат да имаат 

приватни посети во просторите наменети за гостите. 

Согласно наведеното со интерните акти вработените се обврзуваат на максимална 

услужливост, коректност и љубезност при контакт со гостите. Со интерните стандарди во 

хотелиерството се создаваат услови за унифицирање на одредени деловни операции. 

Најдобар пример за унифицирање на операциите се хотелските групации кои на своите 

гости им обезбедуваат ист квалитет на услуги во рамките на сопствениот ланец, независно 

од тоа каде хотелот се наоѓа. Овие хотелски групации ,како и големите хотелски компании 

пред појавата на стандардот за квалитет развиле сопствени интерни норми според коишто 

и се препознатливи. Предност на системот за квалитет на хотелските групации е во тоа 
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што тие развиваат лојалност кај туристите врзани за марка, односно име што претставува 

синоним за одреден квалитет. 

            4.3 Екстерни стандарди 

За разлика од интерните стандарди коишто самостојно ги носат хотелските 

претпријатија, односно хотелските групации, екстерните стандарди ги пропишуваат 

надлежни национални или меѓународни организации или други институции. 

Карактеристичен пример за екстерни стандарди е класификација на дејноста и 

категоризација на угостителските објекти. Класификацијата (распределување) како 

елемент на статистичкиот информативен систем (статистички стандард) е во надлежност 

на државните институции и претставува основа за категоризација.  

Категоризацијата претставува рангирање на угостителските објекти во рамките на 

ист вид во одреден број групи според нивото на квалитет. Таа е продолжение на процесот 

за распределување на објектите и се базира на дефинирање, односно утврдување на општи 

и посебни услови што мора да бидат исполнети за да може да се пристапи кон процесот на 

категоризација на објектот. Стандардите утврдени со класификацијата и категоризацијата 

се најчесто пресуден фактор за конкурентноста на хотелскиот објект и неговата вкупна 

понуда. Основната цел на категоризацијата е заштита на корисникот на услуга и гаранција 

за квалитет. Таа преставува посебно важен параметар при определувањето на туристите за 

одреден хотел, особено кога туристот не располага со други информации за хотелот во 

којшто има намера да престојува. Не постојат единствени решенија во поглед на 

задолжителната категоризација на угостителските објекти.  

Во одделни земји таа е доброволна, а во некои задолжителна со различен опфат на 

објектот. Кај некои земји државата пропишува услови за категоризација, кај други 

асоцијација или комора. На пример, во Велика Британија категоризацијата не е 

задолжителна. Во Франција, Италија и Шпанија таа е во надлежност на државата, додека 

во некои земји како што се Австрија и Швајцарија е во надлежност на стопански 

асоцијации. Категоризацијата на угостителските објекти за сместување во Србија е во 

надлежност на државата, односно надлежното министерство. Со акт за категоризација 

(правилник за условите и начинот на извршување на угостителската дејност, начинот на 

давање на угостителските услуги, распределување на угостителските објекти и 
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минималните технички услови за уредување и опремување на угостителските објекти) се 

утврдуваат задолжителните и изборните елементи.  

Задолжителните елементи опфаќаат: минимални техничко-технолошки услови во 

поглед на изградбата, опременоста и уредувањето; посебни услови за секоја категорија во 

поглед на квалитетот на уредување и опременост на собата и другите простори и 

простории; квалитет на услугата што хотелот или другиот сместувачки објект треба да им 

го овозможи на гостите; и положбата и изгледот на објектот. Општите услови се 

пропишуваат за сите објекти во коишто се извршува оваа дејност, додека посебните се 

однесуваат на објекти коишто подлежат на обврската за категоризација. Повисоко ниво на 

квалитет може да биде регулирано со интерни стандарди што ги пропишува само 

претпријатието (групацијата) или екстерни што ги пропишуваат институциите за 

доделување на награди за квалитет. Изборните елементи опфаќаат положба, сообраќајна 

пристапност, локација и изглед на објектот. 

Вообичаена пракса е дека категоријата на хотелот се обележува со ѕвездички или 

категории. Намерата на Европската унија е преку хармонизација на прописите од оваа 

област да се создадат услови за изедначување на квалитетот на хотелските услуги. Во 

екстерните стандарди, покрај класификацијата и категоризацијата спаѓаат меѓународните 

стандарди за воспоставување на системот за управување (менаџмент системи): квалитет, 

животна средина, безбедност на вработените, безбедност на туристите, безбедна храна и 

модели на деловна извонредност (Barjaktarovic, 2013). 

            4.3.1.Категоризација и класификација на хотелите  

Хотелот е објект за давање на услуги за сместување по правило со минимален 

капацитет од седум сместувачки единици за преноќевање, рецепција и хол на хотелот, 

јавен ресторан со кујна. Хотелите со капацитет до 25 соби се класифицират како мал 

хотел. Хотелите со категорија пет ѕвезди може да ја користат ознаката Гранд хотел ако 

објектот има најмалку 100 соби. Хотелот може да има депанданс, како и хотелско кондо и 

timeshare единици. Депанданс е градежен самостоен дел од хотелот (споен со главната 

зграда или не), во којшто се даваат услуги за сместување во сместувачките единици. Сите 

барања во поглед на објектот и соодветните стандарди за сместувачките единици во 

хотелот се применуваат и во депанданс хотелот. Рецепцијата, холот и ресторанските 



49 

 

капацитети се сместени во главната зграда. Кондо хотелот поседува како традиционален 

хотел за минувачки престој со компонентни станови во сопственост.  

Постојат три структури и тоа:  

- Хотел со компонента за примарно престојување,  

- Хотел со компонента за секундарни/стамбени единици за одмор, 

 - Хотели со инвестициски единици со единици за издавање. 

 Клуб за одмор (timeshare) единици во сопственост е традиционален хотел со 

транзитен престој во дел (или сите) хотелски соби, апартмани или вили за timeshare, 

фракциска употреба, флексибилни одмори или во сопственост како куќи за одмор. Во 

согласност со важечките закони за имот, timeshare би било „вистинско користење на 

објектот што не е во сопственост“ или „право на користење на објектот во сопственост“. 

- Апарт-хотел (Apart-hotel) е објект за давање услуги за сместување, по правило со 

најмалку седум целосено опремени и наместени апартмани за туристи. Апарт-хотелите 

мора да имаат: рецепција и хол, апартмани со целосено наместени простории за дневен 

престој, хранење и спиење, целосено опремена и наместена кујна и пристап до 

капацитетите за перење алишта. Минимум потребна услуга е дневно одржување на 

просторијата. Апарт-хотелите може да имаат и ресторан и на гостите да им се 

овозможуваат други угостителски услуги. Апарт-хотелите може да имаат депанданс. 

Депандансот во апарт-хотелите е градежен самостоен дел од апарт-хотелот (споен со 

главната зграда или не), во којшто се даваат услуги за сместување во сместувачките 

единици. 

Сите барања во поглед на објектот и соодветните стандарди за сместувачките 

единици на апарт-хотелот, се применуваат и на депанданс апарт-хотелот. Сите услуги 

врзани со сместувањето обезбедени се во депандансот. Рецепцијата, холот и сличните 

објекти се наоѓаат во главната зграда на апарт-хотелот. Еко-колиба е специјализиран вид 

на угостителски објект врз основа на природата, со дефинирани градежни стандарди со 

мало влијание, еколошки прифатливи, со обновливи извори на енергија, напредна 

технологија за градба, изворни градежни материјали и архитектура вклопена во природен 
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амбиент. Еко-колибата се наоѓа во близина на природни убавини или во близина на места 

во коишто може да се набљудуваат диви растенија и животни во природно опкружување 

на планини или во издвоени подрачја на крајбрежје - во или на окната на заштитени 

природни подрачја. Минималниот број е седум соби, односно 14 кревети. Еко-колибите 

интегрираат еколошки одржливи туристички активности со комерцијално туристичко 

работење. Освен сместувањето, во понудата е и домашна храна и пијалок и водичи.
5
 

Категоризација на хотелот се врши според Правилникот за разделување, 

категоризација и посебни стандарди на угостителските објекти. Хотелите од висока 

категорија мора да задоволат одредени многу високи стандарди. Според хрватските 

стандарди хотелите може да имаат две, три, четири или пет ѕвезди. Ваквиот начин на 

категоризација важи за постоечките хотели, додека новоизградените хотели може да бидат 

категоризирани со три, четири или пет ѕвезди. Правилникот за категоризација, освен 

барањата по прашање од угостителската професија, се однесува и на техничките и 

сигурносните услови.
6
 

Ниски категории 

 Две ѕвездички - Хотелите оценети со две ѕвезди вообичаено се оние хотели со 

коишто управуваат самите сопственици. Ваков хотел најчесто има два до четири ката, а се 

одликува со нешто полична семејна атмосфера. Сместени се во близина на ефтини 

атракции, главни крстосници и во близина на јавен транспорт. Мебелот и останатите 

содржини се чисти, но се сведуваат на најосновни, па затоа тие простории се многу 

едноставно уредени. Повеќето од овие хотели немаат сопствен ресторан, но солидни 

ресторантски содржини, умерени цени, вообичаено се наоѓаат во непосредна близина.   

 Три ѕвездички - Хотелите со три ѕвездички нудат нешто попросторно сместување 

коешто се одликува со добро опремени соби и вкусно уредени дворови, но хотелската 

услуга честопати не вклучува дистрибуција. Најчесто се сместени до главен пат или 

деловни зони од каде што се лесно достапни атракциите од умерени до високи цени. Во 

состав на хотелот обично се наоѓаат ресторани со средна големина што се отворени од 

                                                 
5 ппвеќе вп Pravilnik o klasifikaciju, minimalnim uslovima I kategorizaciju ugostiteljskih objekata, Sluzbeni list RCG, br.33/2007, Ministarstvo 
turizma i zaštite ţivotne sredine,  Str.2-3 
6 ппвеќе вп Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, Zagreb, 31. srpnja 
2007.,narodne-novine.nn.hr 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/299158.html
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утро до мрак. Достапноста на услуги во соба се разликува од хотел до хотел. Услугите за 

паркирање, фитенс центри и базени честопати се достапни. 

Високи категории 

 Четири ѕвездички - Ова се воглавно големи, формални хотели со префинети 

простори за рецепција, услуги од рецепција и носачи. Хотелите најчесто се сместени во 

близина на други хотели од иста категорија, обично на дофат на шопинг и ресторантски 

содржини и други главни атракции. Висината на услугата е значително над просечната, а 

собите се добро осветлени и наместени. Обично може да се јаде во хотелскиот ресторан на 

којшто на менито има една или повеќе опции. Некои објекти нудат континентален 

доручек. Собната услуга обично е достапна во текот на поголемиот дел од денот. Исто 

така по правило на располагање се и услугите за паркирање и/или паркинг гаражи. 

Честопати на услуга стои и рецепционер, а достапни се и фитнес центар, како и еден или 

повеќе базени. 

 Пет ѕвездички - Во хотелите со пет ѕвездички се нуди исклучително 

највисоко ниво на квалитет за сместување и услуги. Ваквите објекти нудат висок степен 

на лична услуга. Иако повеќето хотели со пет ѕвездички се големи објекти, понекогаш мал 

независен хотел (којшто не е дел од некој ланец) нуди елегантна интимност којашто не е 

возможно да се постигне во поширокото опкружување. Положбата на хотелот со пет 

ѕвездички може да биде од многу ексклузивни локации во предградието до строгиот 

центар на градот. Дворовите пред хотелот се раскошни, а собите детално уредени и 

опремени со отмен мебел и квалитетна постелнина. Честопати има и ДВД и ЦД уреди, 

пристап до интернет, кади за масажа, видеоколекции во собата, топли базени и друго. 

Хотелите имаат и до три ресторани со одбрано мени. Услугата во соба вообичаено е 

достапна 24 часа на ден. На гостите по правило им се на располагање и фитнес и спа 

центрите, како и услугата за паркинг и/или паркинг гаража. На целодневна услуга е и 

рецепционерот.  

Услуга - ниските и високите категории се разликуваат според видот на услуги, па затоа во 

високите категории вообичаена е целосена услуга, а содржините што се на располагање на 

гостите ги задоволуваат сите потреби на гостинот којшто отседнува во вакви хотели. 
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Вообичаени содржини на високите категории се: надворешен и внатрешен ресторан (или 

повеќе од нив) со целодневна услуга и богата понуда на храна и појалок, кафе бар, ноќен 

бар, коктел бар, сауна, спа  и фитнес центар, отворени базени со топла вода, фризерски 

салон, сувенирница, менувачница, целодневна услуга на рецепцијата, носачи на багаж, 

лимузина или хотелска такси служба и останато. Ниските категории во својата услужна 

дејност обично немаат носачка служба, целодневна услуга од рецепција, ресторани, 

базени, сауни и останати содржини коишто ги нудат високите категории.  

Технички и сигурносни услови - Некои од условите што се потребни да се задоволат за да 

може хотелот да добие одреден број на ѕвездички се:
7
  

Противпожарен аларм (3*,4*,5*),  

Можност за палење/гасење на светло од кревет (3*,4*,5*),  

Светлечка позициска ознака на секој прекинувач за електрика (5*),  

Приклучок за електричен апарат за бричење (со адаптер достапен на барање на гостинот) 

(3*,4*,5*),  

Апарат за чистење на облека (3*,4*,5*),  

Уреди за одбивање на инсекти (3*,4*,5*),  

Автоматски состав за будење (3*,4*,5*),  

Ладење/греење со индивидуална регулација во соба (3*,4*,5*), 

 контрола на температурата во сите простории за ладење и уреди (4*,5*),  

Хотелите со две ѕвездички не мора да ги задоволуваат овие услови. 

            4.3.2 ISO Стандарди 

Квалитетот стана главен предуслов за успешно работење во целиот свет, па многу 

организации ги развивале стандардите и насоките за обезбедување на квалитет. 

Термините како што се управување со квалитет, контрола на квалитетот, систем за 

квалитет и обезбедување на квалитетот попримиле различни, понекогаш и конфликтни 

значења од земја во земја, а понекогаш дури и во рамките на ист сектор. Европската унија 

во таа смисла презела важни чекори за стандардизација на квалитетот што се однесува 

како на земјите членки, така и на оние што сакаат да работат со нив. Специјализираната 

агенција за стандардизација, International Organization for Standardization, е основана во 

                                                 
7 Ппвеќе вп  Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, Zagreb, 31. srpnja 
2007., narodne-novine.nn.hr 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/299815.htm
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1946 година, а ја сочинуваат претставници од националните тела за стандардизација од 91 

земја усвоила серија пишани стандарди за квалитет во 1987 година што се модифицирани 

во 1994 година и повторно во значителна мерка во 2000 година, последната верзија е ISO 

9000:2000. Овие стандарди се усвоени и во САД од страна на Американскиот национален 

институт за стандарди (American National Standards Institute) во соработка со 

Американското друштво за квалитет. Стандардите се прифатени во преку 100 земји во 

светот вклучувајќи ја и Јапонија. На одредени пазари компаниите нема да работат со 

претпријатијата коишто не ги поседуваат овие сертификати, така што добивањето на ISO 

сертификат станало прашање за конкурентност на меѓународниот пазар. Тие 

претставуваат цела низа на мерки што е потребно да се имплементираат во начинот на 

работење на претпријатијата со цел унапредување на производот или услугата. 

Моментално постојат 17.500 меѓународни стандарди, а секоја година се појавуваат околу 

1100 нови стандарди. 

Стандардите се воспоставени за да се постигнат следните цели: постигнување, 

одржување и постојано унапредување на квалитетот на производот и услугата; 

подобрување на квалитетот на процесот за да се задоволат искажаните и скриените 

потреби на потрошувачот, обезбедување доверба кај менаџментот и вработените за да 

може барањата за квалитет да се исполнуваат и да се одвива процесот на унапредување, да 

се обезбеди довербата кај потрошувачите дека барањата за квалитет се исполнети и 

вградени во процесот на производство на производи и давање на услуги; да се обезбеди 

исполнување на барањата за системот за квалитет.  

Во рамките на верзијата ISO стандарди од 1994 година, ISO 9000:1994, а поради 

остварување на горенаведените цели утврдени се 20 фундаментални елементи на 

основниот систем за квалитет и тоа: одговорност на раководството; обезбедување на 

квалитет; проверка на довербата; развој на дизајнот; управување со документацијата и 

податоците; остварување; управување со производите на лагер; обележување и можност за 

повраќај на производи и услуги; управување со процесот; испрашување; контрола на 

средствата заиспрашување; испитен статус; управување со производите со грешка; мерки 

за корекција и предупредување; дневна употреба, пакување, испорака; управување со 

обележувањето на квалитет; интерно следење на квалитетот; образование; давање на 

услуги (одржување); статистички методи (Ćosić, 2007). 
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Оригиналните стандарди и ревизија во 1994 година биле предмет на чести 

полемики и незадоволства, бидејќи ги обврзувале претпијатијата што ги применуваат 

документирано да докажат дека процесите што ги користат конзинстентно произведуваат 

она што го тврдат дека го произведуваат, што всушност значи дека тие претставуваат 

гаранција дека стандардите се испочитувани, но не и гаранцијата за квалитет. Тоа 

допринело до нова ревизија во текот на 2000 година и создадена е серија на стандарди ISO 

9000:2000 што имаат целосено нова структура и се базирааат на осум принципи што ги 

рефлектираат принципите за целосен квалитет:
8
  

Насоченост на потрошувачите -   претпријатието зависи од своите потрошувачи, 

така што потребно е да се разберат нивните сегашни и идни потреби, да ги исполнува 

нивните барања и да се стреми кон надминување на нивните очекувања;  

Лидерство - задача на лидерот е да воспоставува цели и правци, како и да креира и 

одржува амбиент во којшто вработените ќе бидат посветени кон остварување на 

зададените цели;  

Вклучување на вработените - вработените претставуваат срж на секое претпријатие 

и нивното вклучување ќе овозможи нивните способности да се користат за доброто на 

претпријатието.  

Процесен пристап - саканите резултати поефикасно ќе се остварат кога за 

управување со активностите и средствата врзани за резултатите се одвиваат како процес; 

 Систематски пристап на управување - идентификување, разбирање и управување 

на меѓусебно поврзаните процеси како систем придонесува за ефективност и ефикасност 

при остварување на целите;  

Постојано унапредување - постојаното подобрување на вкупните перформанси на 

претпријатието би требало да претставуваат постојана цел; 

 Одлучување врз основа на факти - ефективните одлуки се базираат врз анализа на 

податоци и информации;  

Заемни корисни односи за испорачувачите - претпријатието со своите добавувачи е 

во меѓузависен однос што двострано е корисен и дава можност секое претпријатие да 

создава вредност. 

За да може да се применат горенаведените принципи потребно е  (Evans, 2013): 

                                                 
8  ппвеќе на www.iso.org 
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 - претпријатијата да имаат дефиниран процес за утврдување на потребите и 

очекувањата на потрошувачот и да ги инкорпорираат во интерните барања и да го измерат 

степенот на задоволство и незадоволство кај потрошувачот;  

- менаџерите ги интегрираат барањата од ISO 9000:2000 во бизнис планот, 

поставуваат мерливи цели и вршат соодветна контрола;  

- деловните операции да се разгледуваат како поврзан процес, што е многу 

пошироко од дотогашните поединечни описи на работа;  

- да се спроведуваат анализи за мерење на вкупната задоволство кај потрошувачот, 

како и нивно задоволство од одделни елементи на услуга со цел понатамошно 

унапредување;  

- вработените да имаат јасна свест за важноста од нивното ангажирање за 

постигнување на квалитет;  

- процесите за контрола опфаќаат и процеси за унапредување на квалитетот, а не 

само процеси за отстранување на недостатоци (со претходни страндарди ISO 9000:1994 

било предвидено само спроведување на превентивни и корективни активности). 

Стандардите ISO 9000:2000 претставуваат добра основа за воспоставување на 

системот за квалитет бидејќи обезбедуваат детални упатства коишто им помагаат на 

претпријатијата при нивно имплементирање, како и подоцна во текот на примена во 

системот на контрола и унапредување на квалитетот. Претходните модели од верзијата 

ISO 9000:1994 се поедноставени и сврзани во три основни модели, односно документи во 

рамките на ISO 9000:2000:  

ISO 9000 - Основи и поими;  

ISO 9001 - Барања, 

 ISO 9004 - Упатство за унапредување на работата.  

-ISO 9000 дава дефиниција на основните поими. ISO 9001 ги дефинира 

минималните барања за систем за управување со квалитет и целта му е да им покаже на 

корисниците на услуги и независните сертификативни тела целосена усогласеност на овој 

систем со признатите принципи за квалитет.  
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            -Барањата ISO 9001 сврзани се во четири групи: одговорност на менаџментот, 

управување со ресурсите, реализација на производот, контрола, анализа и унапредување. 

Првата група, одговорност на менаџментот бара да се дефинира политиката за 

квалитет врз основа на потребите и очекувањата на потрошувачот, а потоа потребно е да 

се дефинираат јасни цели (на пример годишно) и планирање на активности за нивно 

постигнување. Јасно е дека планирањето на квалитетот сочинува и систем за управување 

со оперативни процеси и ресурси што овозможуваат постигнување на поставените цели. 

На крајот доаѓа активност на анализата за постигнатите резултатите за реализација на 

поставените цели и дефинирање на нови цели и активности за понатамошно 

унапредување. Втората група, управување со ресурси бара да се дефинира управувањето 

со човечки ресурси (избор на кадри, дефинирање на задачите и обука) и инфраструктура. 

Третата група, реализација на производ (односно услуга) бара јасно да се дефинираат сите 

процеси од моментот на контактот со потенцијалниот потрошувач (активност на 

маркетингот), па се до моментот кога потрошувачот ќе го искористи производот (услуга). 

Сите процеси во зависност од видот и бројот на производот или услугата коишто се нудат, 

мора да бидат јасно дефинирани за да може да се обезбеди ефектно и ефикасно работење 

на целиот систем. 

Четвртата група, контрола/анализа/унапредување бара да се:  

• оцени нивото на спроведени активности и нивната ефикасност при остварување 

на поставените цели,  

• да се утврдат приоритетите на организацијата,  

• да се спореди со она штосе нуди на пазарот (benchmarking), 

 • да се унапредат постоечките процеси. 

На крајот, ISO 9004 се фокусира на унапредување на системот за управување со 

квалитет над минималните барања дефинирани во рамките на ISO 9001 (Bizzarri & 

Guarneri, 2001). Последната ревизија на ISO 9001:2008 претставува нови барања во поглед 

на менаџментот на системот за квалитет. 

 Покрај претходно споменатите, во туризмот се применуваат и следните ISO 

стандарди: 

 - 10018:2002 се однесува на постапка за решавање на рекламации;  
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- 11107:2007 и 11121:2007 се однесуваат на безбедноста во рекреативното нуркање;  

- серијата 14000 се однесува на зачувување на животната средина и дава насоки за 

намалување на негативното влијание врз околината; 

 - 18513:2003 се однесува на терминологијата којашто се користи во туристичките 

услуги со цел да се унапреди разбирањето помеѓу давателите и корисниците на услуги во 

земјите од ЕУ и да се подобри задоволството на корисникот на услугата преку подобро 

разбирање на услугата што може да ја очекува во одредени сместувачки објекти (нивна 

примена е задолжителна за земјите членки).
9
 Најголема предност на овие стандарди е тоа 

што овозможуваат подобро разбирање на поимите помеѓу потрошувачите коишто 

патуваат низ ЕУ, бидејќи до речиси постоеле некогаш важни разлики во тоа што кој поим  

се подразбира во тие земји, како и во поглед на обележување на категориите (Sekulovic, 

2009). 

            4.3.3 НАССР систем - квалитет за храна во хотелските објекти 

HACCP е превентивен систем на принципи и методологии и обезбедува 

производство и промет на здравствено исправна храна, така што таа е безбедна од 

хемиски, биолошки и физички ризици (Živković, 2007). Ознаката НАССР е кратенка од 

Hazard Analysis Critical Control Points што во превод значи Анализа на опасностите 

(ризиците) од критични контролни точки. Со овие стандарди се обезбедува сигурност - 

безбедност на продуктите со цел заштита на потрошувачите. Ги опфаќа сите учесници во 

ланецот, од производство, промет до трошење на продуктите. Овие стандарди имаат 

широка примена во земјите од ЕУ, САД, Јапонија, Австралија и други земји. Примената 

на НАССР стандардот се повеќе се користи и во угостителските претпријаија во Србија, 

бидејќи покрај тоа што претставува гаранција за квалитет, тие се и важен промотивен 

инструмент за оние коишто го применуваат и со тоа уживат поголема доверба кај 

потрошувачите.  

Начелата на НАССР системот се (Avelini Holjevac, 1998):  

- Препознавање и расчленување на можните опаности (биолошки, хемиски); 

 - Идентификација на критичните контролни точки (во производството, спремањето 

и употребата на производот);  

                                                 
9 ппвеќе на www.iso.org, 2008 
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- Одредување на критичните граници (мерки на прифатливост или 

неприфатливост); 

 - Воспоставување на систем за надгледување (одговорност, цел, зачестеност и 

начин на разгледување); 

 - Воспоставување на план за поправање (план за корективна акција); - 

Воспоставување на постапки за вреднување (постапки и методи за испитување на 

ефикасноста на планот); 

 - Воспоставување на документациски систем (за сите претходно наведени 

постапки). 

Кодексот којшто претставува гаранција за безбедност на продуктите со НАССР 

системот во угостителството ги одредува правилата за набавка, чување, подготовка и 

трошење на продуктите со цел гаранција на нивниот квалитет и безбедност за здравјето на 

гостите. Кодексот пропишува и услуги за просторијата и опремата во којашто продуктите 

се чуваат, подготвуваат и конзумираат. Меѓутоа, покрај квалитетот на храната, кога 

зборуваме за квалитет во угостителството, од гледиште на потрошувачот, тогаш тие мора 

да се разгледаат следните аспекти што треба да ги следи и соодветна цена (Ĉaĉić, 1998): 

 - ентериер на објектот  претставува она што го привлекува вниманието на 

потенцијалниот гостин. Пред се важно е амбиентот да делува чисто, пријатно, а потоа во 

зависност од желбата на потрошувачот зависи дали ќе се определи за помирен локал со 

интимна атмосфера или ќе се определи за локал каде има многу луѓе, евентуално со 

музика и сл; 

 - Избор на храна и пијалок - под ова се подразбира какви јадења се наоѓаат на 

менито, дали кујната е национална или некоја од странските, дали ресторанот се 

определил за понуда на неколку специјалитети на менито или за богато мени и слично, 

како и каков избор има за вина (винска карта);  

- Квалитет на услугата - под што се подразбира љубезност на персоналот и вештина 

за комуникација, како на локалниот, така и на странски јазици, нивно познавање на 

храната и пијалокот, а особено на вината, чиста и уредна облека и слично. 

            4.3.4 Европски и регионални награди за квалитет 

Наградата во 1991 година ја воспоставила Европската фондација за управување со 

квалитетот (EFQM- European Foundation for Quality Management) со цел во ЕУ да се 
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зголеми свесноста за се поголемото значење на квалитетот за постигнување и одржување 

на конкурентност. Доделувањето на наградата се заснова врз задоволството на 

потрошувачот, задоволството на вработените, социјалното влијание и зачувување на 

ресурсите. Наградата се темели на EFQM моделот на деловната извонредност којашто се 

состои од девет аспекти од кои пет (лидерство, вработени, политика и стратегија, 

партнери, ресурси и процеси) им овозможуваат на компаниите постигнување на 

извонредни резултати. Останатите четири аспекти (резултатите на вработените, 

резултатите од купувачите, резултатите од заедницата и клучните деловни резултати) 

посочуваат на остварените резултати.  

Првите пет аспекти претставуваат активност што доведува до одредени резултати 

(преостанатите четири аспекти) со чија шо анализа доаѓа до нови идеи за подобрување на 

деловниот квалитет. Затоа овој модел претставува сеопфатен пристап за подобрување. 

Овој модел може да послужи за натпревар за Европската награда за квалитет, но и за 

планирање и континуирано подобрување, бидејќи овозможува претпријатието да утврди 

каде се наоѓа на скалата за деловен квалитет и укажува на слаби и силни точки. Тоа може 

да биде од корист за воведување на одредени подобрувања. Постојат повеќе можни 

пристапи за користење на моделот EFQM, а еден од најчестите е примена на прашалник за 

самопроценување која претставува сеопфатно системско и редовно испитување на 

активноста и резултатите на претпријатието. EFQM моделот е во најголема мерка се 

темели врз критериумот на потрошувачи (20%) и резултатите од работење (15%) додека 

аспектот од влијанието на општестовото, односно социјалната одговорност (во којашто се 

вклучени и еколошките аспекти) се проценува со 6%.69 Може да се забележи дека за 

разлика од американската Malcom Baldrige награда за квалитет, социјалниот аспект, сепак 

повеќе се цени.  

            4.3.5 Еколошки стандарди 

Еколошкиот аспект се повеќе е од важност кога станува збор за одржливиот развој 

на туризмот. Претпријатијата во туризмот ја докажуваат својата посветеност за 

зачувување на животната средина и се повеќе користат таканаречени еколошки етикети 

како знак дека преземаат мерки за заштита на човековата околина. » Еколошките 

стандарди денеска се составен елемент кон дефиницијата за квалитет на сите производи, 

услуги, но и сите човечки активности во работата и животот на луѓето. Тие треба да ја 



60 

 

заштитат природата и квалитетот на животот и работата на човекот како дел од природата 

(Avelini Holjevac, 1998). Зачувувањето на природата претставува основна претпоставка за 

одржлив развој на туризмот којшто би овозможил денешните туристи да уживаат во 

природните убавини на начин којшто ќе им овозможи и на идните генерации во неа да 

уживаат.  

Со досегашнот развој на туризмот природните ресурси немилосрдно се трошеле, а 

туризмот претставува и понатаму голем загадувач ,особено авиосообраќајот каде што се 

емитува голема количина на јаглен диоксид што е најголем виновник за глобалното 

затоплување. Затоа не е чудно што Светската туристичка организација вложува големи 

напори во кампањата против глобалното затоплување. Независно од мерките што се 

преземаат на макро ниво со цел намалување на загадувањето на микро ниво, потребно е 

секоје претпријатие во туризмот континуирано да работи на намалување на загадувањето 

и зачувувањето на околината. 

Еколошките етикети ја прикажуваат ориентацијата за зачувување на животната 

средина и на екотуризмот и подразбираат дека продуктите што се користат за подготовка 

на храна, материјалите што се користени за опремување на просторот, детергентите што 

се користат за чистење се екокомпатибилни и се користат економично. Меѓутоа, на 

светско ниво ваков сертификат имаат само 11% од сите туристички објекти, па во 

последните години се организира кампања на доброволна база којашто промовира 

воведување на квалитет на животната средина, односно еколошки етикети. Kако што 

истакнува Светската туристичка организација основен проблем за ширење на овие еко 

стандарди е проблем на разновидноста и неединството при издавање на еколошките 

етикети (третина од етикетите ги издаваат приватни претпријатија, третина НВО и 

третина јавниот сектор), а се смета дека одредена етикета има добра препознатливост 

доколку е присутна на најмалку 10% од туристичкиот пазар.  

Покрај тоа, поради промоција на еко етикетите потребно е да се вклучат што 

поголем број учесници во системот за давање на туристички услуги (на пример ресторани, 

сообраќајни претпријатија, природни и културни паркови итн) коишто меѓусебно би ги 

признавале еко етикетите.  
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Системот за еколошки стандарди би може да стане пооперативен со следните 

мерки: 

 - Интензивирање на соработката со аналогните иницијативи за обезбедување на 

квалитет на животната средина во други сектори: производство на биолошки продукти, 

одржлив сообраќај, алтернативна енергија и штедење на енергија, еко-компатибилно 

управување со водените ресурси, рециклирање на отпад; 

 - реализација на широки и транспарентни мрежи со реципрочно признавање на 

системите што гарантираат не само квалитет на животната средина, туку и сигурност и 

одржливо производство на роба и услуги; 

 - воведување на широки критериуми за оценување,  

- нови видови на туризам и нови категории на туристички објекти,  

- стандардизација на етикетата и воспоставување на јасни критериуми. 

Како што покажуваат истражувањата меѓу европските туристи односот кон 

животната средина добива се поголема важност како критериум. Дури 50% од Германците 

заминуваат на одмор во места каде се наоѓаат природни ресурси со висок квалитет на 

средината, чисти плажи и вода, низок степен на загаденост, помала бука и заштитена 

природа. Најголемиот туроператор TUI при изборот на дестинација има цела низа на 

критериуми коишто се однесуваат на животната средина (TUI – Environmental Criteria for 

Destinations). Истражувањето што е спроведено во Италија покажува дека во 33% од 

случаите како одлучувачки критериум за избор на потрошувачот претставува грижата за 

зачувување на животната средина во објектот за сместување и тоа кај жените е случај во 

35,9%, кај лицата помеѓу 25 и 44 години 34,2%, а дури 81,7% од интервјуираните сметаат 

дека во објектите за сместување мерките за зачувување на животната средина го 

детерминираат вкупниот квалитет од дадените услуги (Bizzarri & Querini, 2006). 

Истражувањето што го направил Маркет Метрикс (Market Metrix) покажува дека 

гостите на коишто им е важно хотелот каде што престојуваат да се грижи за зачувување на 

животната средина се подготвени да платат за собата за 7% повеќе од другите гости. Ова 

истражување покажало дека првенствено гостите од хотелот од висока категорија имаат 

развиена свест и желба за зачувување на средината. Значи и ова истражување потврдува 

дека претпријатијата ќе морат во иднина се повеќе да воведуваат стандарди за заштита на 

животната средина при давањето на услуги, бидејќи покрај општествената корист којашто 
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се постигнува со зачувување на животната средина и намалување на трошоците што 

произлегуваат од штедење на енергијата и другите ресурси, се постигнува и повисок 

степен на задоволство на потрошувачот којшто има развиена свест и ги поттикнува 

другите корисници да размислуваат на општествено корисен начин и во таа смисла да ги 

формираат нивните идни очекувања во поглед на услугите во другите хотели.
 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ппвеќе на www.marketmetrix.com, 2008 
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ТРЕТ ДЕЛ 

ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

5. Задоволството на корисниците на услуги во хотелиерството 

Задоволството е главен предуслов за лојалност кај потрошувачот, но не е 

единствен. Интензитетот на  задоволството, односно интензитетот на реагирање ќе 

направи разлика помеѓу помалку или повеќе лојалниот потрошувач. Доколку две 

претпријатија при мерење на задоволството добиле ист резултат, односно дека 85% од 

потрошувачите се задоволни со услугата/производот на претпријатието сосема е различна 

позицијата на претпријатието кај кое 55% се апсолутно задоволни,  20% многу задоволни 

и 10% се задоволни, од другото претпријатие кај кое тој однос е 10% се апсолутно 

задоволни, 25% се многу задоволни и 50% се задоволни. Претпријатитето од другиот 

случај овие резултати би можело да ги разгледува во смисла дека 90% од неговите 

потрошувачи не се задоволни од сите елементи на негова понуда (Milisavljević, Mariĉić & 

Gligorijević, 2009).  

Задоволството на потрошувачот зависи пред сè од добиената корист при 

испорачување на предноста, но и од очекувањата на потрошувачот што се базираат на 

претходно искуство, мислењето на пријателите, но и на точноста на маркетинг 

информациите добиени од туристичкото претпријатие (Veljković, 2006). Самата 

специфичност на туристичката дејност подразбира различни очекувања што еволуираат 

под влијание на различни фактори. Со оглед на фактот дека задоволството кај 

потрошувачот во туризмот се остварува преку туристичиот производ, потребно е и 

користење на концепцијата „целосен производ“, односно прифаќање на реалноста дека 

туристичкиот производ е интегрален и како таков извонредно комплексен. Задоволството 

на потрошувачот условува дали потрошувачот ќе биде вистински лојален или нелојален 

кон претпријатието, односно условува понатамошна вредност што претпријатието во 

туризмот може да ја има од потрошувачот. Квалитетот е клуч за постигнување на 

задоволство кај потрошувачот и неопходен услов за остварување на деловен успех. 
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Целосното задоволство создава лојални потрошувачи, а подигнувањето на 

задоволството кај потрошувачот најчесто се остварува преку континуирано унапредување 

на квалитетот на услугата. Затоа е потребно постојано следење на нивото на задоволство 

кај потрошувачот и тоа:  

- преку систем за жалби и сугестии,  

- следење на задоволството по пат на преглед (прашалници или телефонски 

разговори поврзани со задоволството од извршена услуга), 

 -  мистериозни купувачи (ghost shopepers), 

 - следење и анализа на „изгубените потрошувачи“, односно контактирање со 

потрошувачите коишто престанале да купуваат производи, односно да ги користат 

услугите на претпријатието (Zivkovic, 2011). 

Актуелните истражувања покажуваат дека целосно задоволниот потрошувач ќе 

биде шест пати повеќе расположен повторно да купува производ-услуга од истото 

претпријатие во период од една до две години, отколку само „задоволниот потрошувач“. 

Според повеќето автори лојалноста на потрошувачот е повеќе од емоционална природа, 

додека задоволството кај потрошувачот е поврзана со функционалните перформанси. На 

задоволството кај потрошувачот во најголема мерка влијаат факторите како што се 

перципиран квалитет, свесност за производот-услугата и предност на каналот за 

маркетинг. Задоволството кај потрошувачот е чувство на пријатно исполнување. Со 

зголемување на степенот на задоволство од производите и услугите се зголемуваат и 

намерите на потрошувачот што ја истакнуваат неговаталојалност (Dzordzijev, 2010).  

            5.1 Орентација кон корисниците на услуги 

Потрошувачот е физичко или правно лице кое користи производи и услуги 

создадени во економијата. Потрошувачите формираат пазар на потрошувачи којшто е во 

фокус на маркетинг истражувањата, а го дефинираат бројни реални и потенцијални 

потрошувачи, нивната подготвеност да купуваат одреден вид на производ и услуга и 

платежната способност (куповната моќ) (Mariĉić, 2005).  

Потрошувачот може, и не мора да биде и купувач, но тој секако е корисник без 

разлика дали сам го извршил купувањето или некој друг во негово име или некој му го 

отстапил правото на користење на услуга. Така на пример, претпријатието може да биде 
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купувач на одредена услуга (на пример авиопревоз и сместување во хотел), а вработениот 

кој оди на службено патување е корисник на тие услуги (Mariĉić, 2005).  

Потрошувачите во туризмот се оние лица кои користат туристички услуги и тие се 

крајно мерило на вредноста на одредена туристичка услуга. Од сложеноста при давањето 

на туристичките услуги произлегува специфичноста на туристите како потрошувачи. Од 

првите научни трудови од областа на туризмот и обидите да се дефинира поимот турист 

поминало доста време. При дефинирањето на поимот турист како потрошувач на 

туристички услуги, научната полемика најмногу се водела околу проблемот како во 

дефиницијата турист да се вклучи мотивот на патување како база за одредување на 

категорија.  

За да може што попрецизно да се дефинира кои патувања се класифицираат во 

туризам, а кои патувања не се туристички, Светската трговска организација дала рамковен 

модел за класификација на туризмот како што е прикажано на сликата. Во контекст на 

таквата дефиниција на поимот „туризам“ се подразбираат сите туристички активности на 

домашните и странски туристи на територијата на една земја - држава  и туристичката 

активност на домашните туристи во странство, чиишто ефекти се рефлектираат во 

приходите и расходите на таа земја. На конференцијата на Обединетите нации во Рим 

1963 година разгледувано е прашањето за дефинирање на категоријата туристи и се дошло 

до заклучок дека поимот „турист“ треба да биде заменет со поимот „посетител“ како 

основен поим и статистички да се опфатат и екскурзијантите. 

Посетител во согласност со усвоената дефиниција е секое лице кое престојува во 

земја којашто ја посетило без разлика од причината за посета освен оние кои се дојдени 

поради засновање на работен однов во таа земја, опфаќа две групи на посетители и тоа 

туристи и екскурзијанти. Турист е оној привремен посетител кој престојува во земја 

којашто ја посетил најмалку 24 часа од следните причини: а) одмор (рекреација, одмор, 

лечење, стекнување знаење, верски причини, спорт и слично), «вистински туристиi»; б) 

деловни, фамилијарни, јавни друштвени и политички обврски. «туристи со обврски». 

Екскурзијантот е дефиниран како привремен посетител кој престојува помалку од 

24 часа во земјата што ја посетува вклучувајќи и патници од крстарења. Ако се имаат во 

предвид наведените факти, туристот како потрошувач на туристички услуги може 
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теориски да се дефинира како „привремен посетител“ кој се наоѓа во место вон своето 

место на постојан престој најмалку 24 часа, со тоа што промената на местото на неговиот 

престој е мотивирана од следните причини:  

- желба за физички и психички одмор;  

- желба за разонода и забава;  

-желба за стекнување на знаења по пат на запознавање на културното и 

историското наследство на одредени земји или места (тука не се вклучени студенти и 

ученици во странски земји или места, како ни лица на специјализација во странство) и 

запознавање на природните убавини;  

- здравствени причини (превентивна здравствена заштита) што условуваат 

користење на климатски и воздушни лекувалишта или одмаралишта;  

- аматерски спортски натпреварувања и други облици на натпреварувања или 

аматерски манифестации на културно-уметнички остварувања во други места или земји;  

- крстарења што се задржуваат во одредено место и пократко од 24 часа (Unković, 

1980). 

За статистичко следење на меѓународниот туристички промет во светот што 

овозможува и споредба на податоците помеѓу одделни земји, препораките на Светската 

туристичка организација од 1993 година што се користат во рамките на класификација на 

туризмот го одвојуваат посетителот од поимот патник во три категории: посетител, турист 

и дневен посетител. ЕУ го дефинирала туристот во рамките на директивата ЕЕС 90/314 за 

патувања, одмори и пакет аранжмани, како лице кое купува или се обврзува на купување 

на услуги на пакет аранжмани или лица за кои во договорот се обврзуваат дека ќе купат 

аранжман или било кое лице на кое му е пренесено правото за услуги од пакет 

аранжманот
11

. 

Во рамките на поимот турист можно е да се разликуваат одредени видови. Коен 

(цитиран од Zivkovic, 2011)  е еден од првите автори кој во 1972 година предложил четири 

класификации на туристот:  

-организирани масовни туристи, кои имаат висока зависност од еколошка средина 

(оваа група на туристи воглавно купува all-inclusive аранжмани);  

                                                 
11 Повеќе на ec.europa.eu. Council Directive on package travel, package holidays and package tours; 90/314/EEC O.J.L 158 of 23.6.1990 
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-индивидуални масовни туристи, кои се автономни од претходната група туристи;  

-љубопитни кои истражуваат нови подрачја, но понекогаш бараат комфорно 

сместување; 

 -drifters – скитници, кои избегнуваат било кој вид на туристичко претпријатие или 

трагаат за ефтини облици на сместување (хостели и сл.).  

Иако под потрошувач во туризмот првенствено се подразбираат туристи, во овој 

труд тие се предмет на интерес, како  и други корисници на туристички услуги, дотолку 

што тие за претпријатието од туристичката дејност претставуваат потрошувачи, па се и 

прашање на квалитет на услугата што им се дава и се однесува и на нив. Така на пример, 

лицата кои во патничката агенција купуваат авиокарта се потрошувачи на самата агенција 

и потрошувачи на услугата за превоз за авиокомпанијата или лица кои во местото на 

својот постојан престој користат услуги од хотелот и ресторанот, исто така претставуваат 

порошувачи за ова претпријатие.  

Задоволството на потрошувачите зависи од задоволената потреба која претставува 

основен мотив за неговото патување, односно исполнување на очекувањата во таа смисла. 

Во овој труд ќе ја анализираме улогата на квалитетот на услугата на претпријатието од 

туристичката дејност за задоволство на потрошувачот, од првиот контакт со патничката 

информација, определувањата за одредена дестинација, самото патување и престојот во 

туристичкото место, па се до враќањето во местото на постојан престој. Затоа е важно 

секое претпријатие,односно, организација што дава услуги на туристи да обезбеди што 

подобар квалитет за да може степенот на задоволство кај потрошувачот да биде што 

поголем. Притоа потребно е да се има во предвид дека различни сегменти на 

потрошувачите во туризмот имаат различни очекувања. Квалитетот на услугата во 

хостелот значително се разликува од квалитетот на услугата во хотелот со пет ѕвездички, 

но и очекувањата на туристите кои се определуваат за хостел значително се разликуваат 

од очекувањата на  другите. Денешните претпријатија работат на сложени пазари со 

изразена конкуренција и потрошувачи кои бараат повеќе. Со развојот на новите 

инфомрациски технологии се подобро информирани и своите очекувања ги формираат не 

само врз основа на сопствените желби, потреби и параметри, туку и врз основа на 

собраните информации, претходни искуства и слично. „Претпријатието треба да стане 
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експерт во развој на потрошувачот, а не само на производот; треба да биде способно да го 

развива пазарот, а не само сопствениот производ” (Kotler et al. , 2003, p.373). 

Сето ова прави потрошувачот, особено во туризмот да го разгледуваме како 

партнер, бидејќи учествува во процесот на давање услуги и претставува извор на важни 

информации за самото претпријатие.  

Ориентацијата на потрошувачот е, покрај ориентацијата на конкуренцијата и 

интерфункционалната координација, клучен аспект на маркетинг концептот. 

Претпријатијата што го усвоиле маркетинг концептот дизајнираат и продаваат производи 

и услуги што се наменети за задоволување на потребите и желбите на потрошувачот. 

Ориентацијата на потрошувачите подразбира фокусирање (насочување) на сите извори на 

претпријатието за да излезе во пресрет на потребите и желбите на потрошувачот 

(Milisavljevic, Mariĉić & Gligorijević, 2009). 

Според старата концепција за маркетинг би се креирал производ што би се 

пласирал на пазарот и речиси секогаш би го пронашол својот купувач, бидејќи 

конкуренцијата не била развиена во онаа мерка во којашто е денес. Новата маркетинг 

концепција при креирање на производот во центарот на вниманието ги има 

потрошувачите, односно поаѓа од нивните потреби, па затоа и се поголема важност има 

истражувањето на пазарот за да се утврди моменталната состојба на пазарот (постоечки 

производи, положбата на конкуренцијата, задоволството на потрошувачите со тие 

производи и нивната потреба и очекувања во смисла на новиот производ на пазарот). 

Ориентацијата на потрошувачите значи дека деловната активност на претпријатието 

почнува со разбирање и антиципирање на потребите и желбите на потрошувачот, а 

завршуваат со испорака на очекуваните вредности, односно задоволство на потрошувачот 

(Milisavljevic, Mariĉić & Gligorijević, 2009). Задоволството на потрошувачот, всушност 

претставува средство за создавање на целите на претпријатието, односно посакуваните 

финансиски резултати. Крајната цел е дека купувачот се врзува за одредено претпријатие 

на што подолг период. „Задоволството на потрошувачот претставува она сеќавање кај 

потрошувачот што произлегува од задоволување на неговите потреби, односно 

исполнување или надминување на очекувањата (Angelini, 2008, p.49).”  
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Истражувањата покажуваат дека лојалноста на потрошувачот не може да се 

обезбеди со задоволување, туку со надминување на нивните очекувања. Познавање на 

потребите и желбите на потрошувачот претставува есенцијален инпут при носењето на 

маркетинг одлуките. Информациите за потрошувачите во различни ситуации при 

купувањето овозможуваат реална основа за пласирање на маркетинг стратегијата 

(Sekulovic, 2009). 

            5.2 Однос помеѓу задоволството и очекувањата на корисниците        

Задоволството на потрошувачот зависи од перципираните обврски (дадените 

услуги, односно испорачаниот производ) во однос на очекувањата на потрошувачот 

според одредена обврска во смисла на пренесени вредности. Според Котлер (Kotler et al. , 

2003), ако обврската (испорачаниот производ или дадената услуга) не ги достигне 

очекувањата на потрошувачот, потрошувачот е незадоволен, ако обврската (испорачаниот 

производ или дадена услуга) ги достигне очекувањата, потрошувачот е задоволен, а ако 

обврската ги надминува очекувањата, потрошувачот е воодушевен (Kotler et al., 2003). Во 

секој случај двата горе цитирани автори нè наведуваат на заклучок дека маркетинг 

активноста треба да појде од идентификување на потребите на потрошувачот за да се 

креира и/или иновира услугата според нивните очекувања. Во тој случај активноста на 

претпријатието се насочува кон оние елементи од услугата што се важни за исполнување, 

а посебно за надминување на тие очекувања. Очекувањата се базираат на претходни 

искуства во купувањето, на влијанието на пријателите и колегите, како и на 

информациите и ветувањата на одделни претпријатија и конкуренција. Поради тоа 

претпријатијата треба да бидат внимателни при поставување на нивото на очекување во 

смисла дека ако очекувањата на потрошувачот се премногу ниски нема да претставува 

проблем тие да се задоволат, но истовремено претпријатието нема да успее да ги привлече 

оние потрошувачи кои немаат толку ниски очекувања. Од друга страна, доколку 

очекувањата станат премногу високи постои ризик дека потрошувачот наспроти 

неможноста дека нивните очекувања ќе бидат задоволени, ќе биде разочаран. Проблемот е 

што во тој случај потрошувачот се чувствува „измамен“, дури и ако намерата на 

претпријатието не била да ги доведе во заблуда, туку менаџментот поставил нереални 

цели или во текот на самиот процес на давање услуги дошло до некои проблеми.  
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Поради специфичноста на туристичките услуги поставувањето на реални 

очекувања може да претставува проблем бидејќи само давањето на услуги зависи од 

многу променливи фактори што можат да влијаат врз задоволството на потрошувачот, а 

што тешко се контролираат. Очекувањата на потрошувачот во основа се создаваат под 

влијание на факторите што се однесуваат на: а) понудувачот на услуга, б) самиот 

потрошувач, в) влијанието на трети лица (Kotler et al. , 2003). 

          5.3 Однос помеѓу квалитетот и задоволството на корисниците 

Грунрисова дефиницијата (цитирана од Avelini Holjevac, 2002)  за квалитет на 

услугите смета дека „производ на процес за евалуација во којашто потрошувачите ги 

споредуваат своите очекувања со услугата којашто ја добиле“  се поистоветува со 

задоволството на потрошувачот со квалитетот на услуга. Од ова може да се заклучи дека 

не можеме да зборуваме за квалитетот на услугата ако не сме постигнале задоволство кај 

потрошувачот, како и тоа дека нема задоволство на потрошувачот без обезбедување на 

квалитет на услугата. Иако на прв поглед може да изгледа збунувачки и да потсетува на 

прашањето што е постаро, поентата е во тоа дека квалитетот на услугите го проценува 

самото нејзино конзумирање при што степенот на задоволство е субјективен. Така се 

доаѓа до заклучок дека кога зборуваме за квалитет на услугата мора да имаме во предвид 

важна разлика на услугата во однос на производот, а тоа е недопирливоста. Кога 

зборуваме за квалитет на производот, можеме да зборуваме за одредени карактеристики 

што тој производ ги поседува и коишто го прават поквалитетен. Услугата се разликува во 

тоа што не може да се креира дополнително да се користи, туку процесот на давање и 

користење на услуги се одвива истовремено. Евентуалните недостатоци создадени при 

креирање на услугата не може веднаш да се отстранат (притоа мора да се има во предвид и 

многу важната улога на човекиот фактор, односно големата улога на лицата задолжени за 

давање на услуги, како и емотивната состојба на потрошувачот во моментот на примање 

на услуги). Всушност, од оваа причина кога зборуваме за квалитет на услугата, зборуваме 

за перципиран квалитет од страна на потрошувачот.  

Специфичноста на услугата во туризмот е во тоа што не можеме да ги разгледуваме 

одвоено, туку како збир на доживувања во кој  секоја поединечна услуга прави вкупниот 

впечаток да биде задоволувачки. Да го земаме, на пример, туристот кој се упатува во 
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одредена дестинација, а по доаѓањето констратира дека багажот му е изгубен. Ваквата 

состојба сосема извесно ќе предизвика помал или поголем степен на незадоволство иако 

одговорноста не е ни на патничката агенција, ни на авиокомпанијата, туку на 

претпријатието што ги врши работите за утовар и растовар на багаж на аеродромот и на 

чијшто избор туристот не може никако да влијае.  

Обезбедувањето на квалитетот од страна на менаџментот на претпријатието во 

туризмот претставува неопходен предуслов за постигнување на задоволство кај 

потрошувачот. Меѓутоа, тоа не е единствен предуслов бидејќи задоволството на 

потрошувачот во туризмот е покомплексен од самиот квалитет на услуга, врз него влијаат 

и многу други фактори на коишто претпријатијата не можат да влијаат. Такви фактори се: 

временските услови во дестинацијата, личните карактеристики на потрошувачот, 

емоциите и степенот на лично задоволство итн. Сепак, треба да се има во предвид дека 

доколку самиот квалитет на услугата не е на очекуваното ниво, нема да постои ниту 

задоволство.  

Поради тоа унапредувањето на квалитетот потребно е секогаш да се разгледува од 

аспект на потрошувачот за да се избегнат непотребни трошоци за елементите од услугата 

што корисникот во најмала рака би ги сметал за непотребни. Доколку воведувањето на 

нови елементи во услугата би се се одразило на потрошувачот во смисла на зголемување 

на цената тоа би можело да доведе и до сосема спротивен ефект, односно незадоволство 

на потрошувачот. Затоа изборот на елементи на услугата е од голема важност. За да се 

избегне ова несовпаѓање помеѓу квалитетот на понуденото од претпријатието и 

квалитетот на очекуваното од потрошувачот, важно е да се усогласи проектираниот 

квалитет со очекуваниот, понудениот, добиениот и перцепиран квалитет (Kotler et al. , 

2003). 

            5.4 Последици од незадоволните корисници  

Како што задоволувањето на потребите на потрошувачот е од суштинска важност 

за остварување на позитивните резултати на претпријатието, така евентуалното 

незадоволство може да доведе до лоши, некогаш и катастрофални резултати од 

претпријатието. Ritz-Carlton ја проценува вредноста на животниот циклус на својот 

редовен потрошувач на 100.000 долари (Kotler et al. , 2003). Незадоволството на 
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корисникот не само што има лоши ефекти врз претпријатитето во смисла на изгубени 

потрошувачи, пропуштени можости во однос на потрошувачот чии потреби не се 

задоволени, туку се појавуваат и трошоци предизвикани од тоа незадоволство. Тоа се 

трошоци што претпријатието ги има за да ги отстрани негативните последици, да ја 

надомести евентуалнта штета предизвикана од потрошувачите и се обидело да ја 

надокнати нарушената доверба на потрошувачот со цел да ја продолжи соработката.  

Незадоволен потрошувач придвижува цела низа на активности што негативно се 

одразуваат врз претпријатието што тоа незадоволство го предизвикало: 

 - Незадоволен потрошувач при првата прилика на промената на давателот на 

услуга (40-91% во зависност од истражувањата на одделни сектори) дури и оние кои биле 

верни потрошувачи (Angelini, 2008);  

- незадоволен потрошувач штети на имиџот на претпријатието, всушност поради 

раскажување на негативното искуство кое што се пренесува понатаму.  

Врз основа на истражувањата на институтот Тарп, незадоволниот потрошувач ќе го 

пренесе своето негативно искуство во просек на 9 до 10 лица, кои понатаму го 

пренесуваат негативното мислење.
12

 

Незадоволството може да доведе или до преземање на одредени активности од 

страна на потрошувачот или до недостаток на било каква активност. Во случај на 

преземање на активности тие може да бидат: рекламации, престанок на користење на 

услуги или купување на производ, негативна пропаганда, жалба од надлежните органи, 

надомест на штета (Hawkins & Mothersbaugh, 2009). Отстранувањето на незадоволството е 

уште потешко ако се има во предвид дека само мал број на незадоволни потрошувачи го 

изразуваат своето незадоволство (од 4-39% во зависност од секторот).  

Авиокомпанијата Бритиш Ервејс (British Airways) којашто е позната по 

висококвалитетната услуга што ја дава на своите потрошувачи,  во осумдесетите години 

од минатиот век забележала дека големото ограничување во смисла „врзување на 

потрошувачи“ претставува факт дека само мал број незадоволни корисници на нивните 

услуги даваат рекламација. За да го надмине овој проблем компанијата формирала 

посебно одделение за односи со потрошувачите со телефонска линија чијашто задача била 

                                                 
12 Ппвеќе на www.tarp.com 
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да го сослуша незадоволството од потрошувачот, да се потруди да го отстрани проблемот 

и да провери дали потрошувачот е задоволен со решението. Интересот на секое 

претпријатие би требало да биде постојана комуникација со потрошувачите за да се 

прекине молчењето на незадоволните потрошувачи со цел да се отстранат недостатоците 

и незадоволството на потрошувачите.  

Денес речиси секој поголем хотел има служба за односи со гостите, додека во 

помалите хотели таа функција ја вршат консиержите или рецепционерите, на 

аеродромските шалтери за чекирање постојат известувања кај кого патниците може да се 

жалат во случај на каснење на авионот, губење на багажот и слично. Меѓутоа, проблемот 

за решавање на рекламациите честопати лежи кај оние коишто учествувале во давањето на 

услуга, па се поставува прашањето колку објективно ќе ја прифати критиката и ќе 

пристапи кон решавање на проблемот, а колку ќе пробаат да ја избегнат одговорноста со 

објаснувања што за потрошувачот навистина не се од некоја важност. Затоа потребно е да 

е посвети големо внимание на обуката на вработените за решавање на вакви ситуации, за 

да се разбере важноста на рекламациите што претставуваат можност дека незадоволниот и 

речиси изгубен потрошувач ќе се претвори во верен и задоволен кој позитивно ќе зборува 

за претпријатието. Со соодветно решавање на создадените проблеми и отстранување на 

предизвиканото незадоволство, односот на претпријатието и потрошувачот би можел дури 

и да зајакне, со позитивно влијание на неговата лојалност и профит на претпријатието 

(Sekulovic, 2009). 

Во случаите кога потрошувачите не се задоволни со извршеното купување, 

односно перформансите на производот/услугата или што е најстрашно се чувствуваат 

измамени, речиси извесно е дека во повторното задоволување на истите потреби ќе купи 

некоја друга марка на производ или ќе користи друга услуга. Уште потешка е ситуацијата 

ако потрошувачите се одлучат своето негативно искуство да го изнесат на пријателите и 

другите со коикомуницираат (усна пропаганда). Секој човек кој има приговор го 

соопшува во просек на уште десетмина, додека купувачот чиј приговор позитивно е решен 

тоа го соопштува на уште петмина.  

Потрошувачите можат своето незадоволство извршено со купување да го 

рекламираат кај продавачот, односно произведувачот или да бараат заштита на своите 
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интереси од надлежните државни институции и конзумерни организации. За 

претпријатијата на коишто најважен им е потрошувачот, задоволството истовремено е и 

цел за работење и маркетинг алат. Како и кај задоволството, и незадоволството на 

потрошувачот е разлика помеѓу очекувањата во врска со производот/услугата и 

услужниот процес и перцепција на потрошувачот како поминал при таа трансакција при 

што перципираната вредност е помала од очекуваната. Резултат од незадоволството може 

да биде: заминување на потрошувачот, неисполнување на финансиските обврски, 

негативниот публицитет и др. Истражувањето на незадоволството кај потрошувачите 

покажува дека потрошувачите се незадоволни со купувањето во околу 25% од случаите, а 

само 5% од нив поднесуваат жалба. Останатите 95% сметаат дека жалбите немаат ефект 

или не знаат до кого и каде да ја поднесат жалбата. Од 5% коишто се жалат 50% даваат 

предлог за тоа како проблемот би можел да се реши. (Mariĉić, 2005). Потребата за 

решавање на проблемот е клучна. Истражувањата покажуваат и тоа дека потрошувачите 

чие што незадоволство е решено, воглавно стануваат се повеќе верни на тоа претпријатие, 

туку оние кои не биле незадоволни.  

Генерално разгледувано, незадоволството на потрошувачите најчесто е поттикнато 

од следните причини: за да се обезбеди надоместок; тоа е начин на искажување на гнев и 

бес (да се одговори на повреда на личноста, нефер третман и слично бидејќи е повредена 

самопочитта на лицето); желбата да се помогне во унапредување на производот/услугата 

(пред се на лојалниот потрошувач, оние коишто се врзуваат за претпријатието и 

производот/услугата), од алтруистички причини (не сакаат други потрошувачи да дојдат 

во непријатна ситуација, па затоа обрнуваат внимание на проблемот). Според некои 

автори незадоволството може да доведе или до преземање на одредени активности од 

страна на потрошувачот или за недостаток на било какви активности. Во случај на 

преземање на активности тие може да бидат: рекламација, престанок на користење на 

услугите или купување на производ, негативна пропаганда, жалба до надлежните органи, 

надоместок на штета (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007). 

Дали потрошувачот ќе се жали или не доколку е незадоволен со купувањето зависи 

од следните фактори: степенот на незадоволство; важноста од купениот производ во 

системот на потрошувачка; анализа на трошоците; лични карактеристики и подготвеност 

да се најде во непријатни ситуации кога врши рекламација на производот/услугата 
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(Veljković, 2006). Незадоволен потрошувач има повеќе алтернативи за решавање на своите 

проблеми. Во можност е да преземе некои од типовите на јавна акција и да се жали кон 

претпријатието, односно неговото надлежно лице, потоа да се жали на некоја трета страна 

(на пример, здружение на потрошувачи) или да преземе правни чекори (односно да го 

тужи претпријатието). Покрај јавните, потрошувачот има и опција на преземање на лични 

акции, а две основни начини за да го направи тоа е да шири негативна усна пропаганда во 

претпријатието и/или да го напушти претпријатието и да побара друга алтернатива за 

производт/услугата. Доколку има можност за избор и ако не постои претходна поврзаност 

и континуирано добро искуство со одреден бренд (во кои ситуации е подготвен и да 

прости) голема е веројатноста дека ќе се „префрли“ на друг бренд и друго претпријатие. 

Еднаш формиран негативен став за одреден бренд многу тешко се менува. Најголем 

проблем е тоа што претпријатијата честопати не се свесни како и на кој начин ги губат 

потрошувачите. Имено, незадоволниот потрошувач ретко се жали на претпријатието.  

Проценките се разликуваат и во одредени ситуации се смета дека 

претпријатието/продавачот жали само некаде околку 5% од незадоволните потрошувачи, 

односно дури секој дваесети. Останатите едноставно или помалку ќе купуваат или ќе 

поминат кај некоја друга подоверлива алтернатива за којашто претпоставуваат дека ќе им 

донесе повисоко ниво на задоволство. Анализите што се работени во САД и Германија во 

поглед на жалба се нешто поумерени и покажуваат дека, всушност станува збор за некои 

50-80% во САД и 68-94% неартикулирани жалби во Германија во зависност од видот на 

трансакција.  

Постои можност претпријатието доколку правовремено ги открие причините за 

незадоволството да реагира и на соодветен начин да ги реши создадените проблеми. 

Односот на претпријатието и потрошувачот би можело дури и да зајакне со позитивното 

влијание на неговата лојалност и профитот на претпријатието. Доколку претпријатието не 

е подготвено да одговори на вакви случаи или тие не претставуваат преседан туку 

правило, негативните ефекти ги има повеќе. Имено, во голем број случаи потрошувачот не 

ги насочува своите жалби кон претпријатието и неговиот персонал, туку, иако е 

незадоволен, тоа го чува за себе или што е почесто го пренесува на трета страна и/или на 

пријателите. На тој начин, проблемот останува невидлив за менаџментот на 

претпријатието. Уште една причина зошто информациите не доаѓаат до менаџментот е 
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блокадата на нивниот проток. Имено, не се ретки ситуациите кога жалбите се 

регистрирани, обично на пониско ниво (услужниот персонал), не се регистрирани и 

официјално во компанијата бидејќи не е овозможен проток на информации кон повиското 

ниво на менаџмент. Интересот на секое претпријатие би требало да биде постојана 

комуникација со потрошувачите за да се прекине молчењето на незадоволните 

потрошувачи. Затоа потребно е да се посвети внимание на обуката на вработените за 

решавање на овие ситуации, за да се разбере важноста на рекламацијата што преставува 

можност незадоволството и речиси изгубениот потрошувач да го претворат во верен и 

задоволен кој позитивно ќе зборува за претпријатието (Zivkovic, 2011). 

6. Мерење на задоволството од услугите во хотелиерството 

             6.1 Методологија на собирање податоци за анализа на задоволството         

              на корисниците на услуги 

За да се одреди степенот на задоволство кај потрошувачот потребно е да се соберат 

низа податоци што може да се добијат од различни извори. Истражувањата со цел 

собирање и анализа на податоци може да се поделат во два основни вида: 

 - Кабинетски истражувања (индиректни методи) каде што се користат интерните 

податоци од претпријатија коишто се наоѓаат во сопствениот информативен систем, 

евентуално дополнети информации од екстерни извори (статистички регистар, податоци 

од стопанската комора, туристисчки организации итн),  

- Истражувања на терен (директни методи) коишто воглавно се извршуваат 

наменски (Angelini, 2008). 

Основната разлика помеѓу овие два вида истражувања е во квалитетот, трошоците 

и времето што е потребно за нивно извршување. Иако таканаречените теренски 

истражувања се поквалитетни во поглед на количината, квалитетот и актуелноста на 

собраните иформации, тие бараат повеќе во однос на кабинетските истражување во поглед 

на трошоците што ги имаат, обученоста на кадрите кои ќе го спроведуваат тоа 

истражување и времето што е потребно за нивно извршување. Изборот на методи зависи 

од потребата на претпријатието во  смисла на ургентност и нивото на истражување и 

можноста во смисла на луѓе, средства и време.  



77 

 

Истражувањата може да се потпираат на примарни и секундарни извори на 

податоци.  

- Примарните извори на податоци се информации наменски собрани за потребите на 

даденото истражување (мерење на задоволството на потрошувачот)  и опфаќаат 

прашалници, помалку или повеќе се детални, интервјуа и опсервација што подразбира 

студија за однесување преку којашто се забележуваат преференци, задоволство од 

услугата и слично. Тоа придонесува за дефинирање на профилот на личноста која реагира 

на активноста, односно понудата на одредено претпријатие и сврзување во одредени 

сегменти. Со комбинација на собраните информации може да се усвои акциониот 

маркетинг план во согласност со разичните сегменти на потрошувачите.  

- Секундарните извори на податоци се оние информации што се собрани за друга цел, но 

имаат како предност заштеда на време и пари, како и брзина на достапност на 

информациите. Главен недостаток на овие извори е тоа што често не се во целост 

соодветни за моменталната потреба. Затоа тие најчесто се користат со податоци добиени 

од примарни извори за да се добијат што појасни и подетални слики за состојбата што е 

предмет на истражување (Angelini, 2008). Како што е горе споменато, секундарните 

податоци може да бидат интерни или екстерни во зависност од тоа дали се на располагање 

во рамките на претпријатието (датабаза) или се достапни вон претпријатието 

(публицирани, комерцијални, интернет). Во рамките на теренските истражувања може да 

се разликуваат квантитативни и квалитативни методи, а во рамките на квантитативните 

методи на дескриптивни истражувања и каузални истражувања (Milisavljevic, Mariĉić & 

Gligorijević, 2009). 

Во рамките на теренските истражувања постојат три основни инструменти за 

собирање на податоци: разгледување, испрашување или сондажа и експеримент. Со 

разгледувањето се истражува видливото однесување на потрошувачот во реално време и 

опкружување. Акцентот е на надворешната манифестација на личноста, односите во 

просторот, навиките, вербалните записи. Сондажата или испрашувањето според 

многумина е единствениот вистински и еден од најраспространетите инструменти за 

собирање на податоци. Тие обично се спроведуваат на тој начин што на селектирана група 

и се поставуваат отворени прашања (се поставува прашање, па потрошувачот одговара).  
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При формулирање на прашањата потребно е да се води сметка за тоа прецизно и 

јасно да се постават оние прашања преку коишто ќе се добијат информации од важност за 

конкретното истражување. Сондажите најчесто се извршуваат по пат на телефон, што 

може да биде доста ефикасно за утврдување на задоволството кај потрошувачот доколку 

испрашувачот е добро обучен. Недостатокот на ваков начин на објавување на сондажите е 

што испитаниците не се секогаш достапни и расположени да одговараат на прашања. Кај 

сондажите може да биде многу корисно да се дефинира фокусот врз група од 10 

испитаници и да им се поставуваат исти прашања истовремено при што се предизвикува 

дискусија. Овој вид е потребно да се примени на повеќе групи за различни сегменти. 

Дискусиите воглавно се снимаат за да може подоцна да се користат. Одговорите добиени 

на овој начин се пошироки од оние добиени со сондажата, иако бараат повеќе време и 

опфаќаат помал број испитаници. Поради тоа најдобро е да се комбинираат овие техники. 

При користење на диреткни методи за собирање на податоци од исклучителна важност е 

прашањето на примерок. Со цел дефинирање на примероците може да бидат користени 

разни методи за утврдување на примероците: стратификувана примероци, примерок по 

квоти, случаен примерок, итн.  

Експериментот е метода за собирање на податоци ориентиран на истражување на 

однесувањето на потрошувачот за специфични ситуации и услови. Експериментите може 

да се спроведат како на терен, така и во вештачки, „лабораториски“ услови, посебно 

подготвени за таа цел. Најнапредна форма на експеримент е симулирање на виртуелна 

реалност (Milisavljevic, Mariĉić & Gligorijević, 2009).  

             6.2 Директни и индиректни методи  на мерење на задоволството на корисниците 

Мерење на степенот на задоволство кај потрошувачот, односно неговото 

задоволство/незадоволство е многу сложен постапка од проста причина што тој степен 

зависи од аспирациите и очекувањата на потрошувачот, односно мерката на задоволство е 

субјективна категорија (Milisavljevic, Mariĉić & Gligorijević, 2009). Целите за мерење на 

задоволството кај потрошувачот може да се сублимираат во една основа, а тоа е следење 

на ставовите и перцепциите на потрошувачите за квалитетот на производи и услуги на 

претпријатието и избор на соодветен feedback систем за искуствата на потрошувачите.  
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Прв важен обид за мерење на степенот на задоволство кај потрошувачот е 

шведскиот метар за задоволство кај потрошувачот ЅСЅВ воведен во 1989 година. Во 

Германија е воведен Deutsche Kundenbarometere (DK – 1992), а и други земји користат 

индекси за мерење на задоволството кај потрошувачите. На ниво на ЕУ се употребува 

Европскиот индекс за задоволство на потрошувачот (ECSI – The European Customer 

Satisfaction Index), што го поврзува имиџот, очекувањата на потрошувачот, перципираниот 

квалитет и вредноста што сето доведува до задоволство на потрошувачот (Veljković, 

2006). 

             6.2.1 Индиректни методи 

Приходите од продажбата (Angelini, 2008) се првите показатели кај индиректните 

методи и може да бидат поделени на географки подрачја, временски периоди и број на 

услужени потрошувачи. Анализата на овој показател обезбедува базични информации 

што мора да се дополнат со информации за потрошувачите и конкуренцијата, бидејќи во 

спротивно би довело до нецелосени и погрешни заклучоци. Така, на пример доколку нема 

конкуренција не може да се заклучи дали хотелот е од одредена категорија, има голем 

пополнетост на собите и дали дава добри резултати затоа што квалитетот го надминува 

очекувањето кај гостите.  

Анализата на рекламациите е многу интересен индиректен метод за мерење на 

(не)задоволството кај потрошувачите. Рекламацијата претставува вид на комуникација на 

потрошувачот со претпријатието преку која се изразува незадоволство од одредена услуга 

и начин на нејзино давање. Анализата на бројот и мотивите на незадоволните порошувачи 

е во функција на мерење на задоволството на потрошувачот. Потребно е да се нагласи 

дека мал број, се на се 4% незадоволни потрошувачи даваат рекламација. Останатите кои 

не го известуваат претпријатието за своето незадоволство, го изразувааат своето 

незадоволство кај други лица, креирајќи така негативна слика којашто може да биде 

исклучително штетна за претпријатието. Истото се случува и кога не се реагира на 

задоволителен начин на вложената рекламација. Токму од овие причини потребно е како 

прво да се стимулира потрошувачот да вложи рекламација доколку почувствува 

незадоволство, а потоа правовремено и адекватно да го решат проблемот и да го отстранат 

незадоволството кај потрошувачот.  
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Собирање и анализа на коментарите. За да може да се соберат впечатоците кај 

потрошувачот честопати се користат формулари или прашалници што содржат неколку 

најважни прашања што се однесуваат на задоволството кај потрошувачот од одредени 

услуги. При составување на овие прашалници потребно е да се поедностави начинот на 

пополнување (заокружување на одговорот, давање оценки од 1-5 и слично), за да се 

вклучи што поголем број на потрошувачи. Како еден вид на нивно стимулирање, 

формуларите се анонимни или се користи можност за освојување на награда. При 

составување на прашањата менаџментот вообичаено се фокусира на оние аспекти на 

понудата коишто се релевантни или во полна сила. Затоа потребно е да се остави простор 

за коментар за да може потрошувачот да изрази некоја своја забелешка. Така на пример, 

менаџментот на еден хотел со футуристички изглед во својот прашалник наменет за 

гостите поставил прашања врзани за задоволството на потрошувачот на изгледот на 

хотелот, разновидноста на осветлувањето, распореденост на светлата, брзината на 

интернетот и слично. Отсуството на вообичаени прашања поврзани со функционалноста 

на собата, љубезноста на персоналот, менито во ресторанот сведочи за тоа дека овој хотел 

наменет е исклучиво на современи, деловни луѓе кои во хотелот не бараат топлина на 

ентериерот, контакт со персоналот во хотелот е сведен на минимум, а ги интересираат 

модерната технологија и новите концепти.  

Индексот на задржани потрошувачи е многу корисен метод за мерење на 

задоволството на потрошувачот и го изразува бројот на потрошувачи кои останале верни 

на крајот на годината во однос на оние кои постоеле на почетокот на годината и на новите 

потрошувачи. Станува збор за важен показател по пат на којшто се утврдува способноста 

на претпријатието да ги задржи потрошувачите. Овој индекс се пресметува на следниот 

начин: Задржани клиенти = ((потрошувачи на крајот на годината - нови 

потрошувачи)/потрошувачи на почетокот на годината) x 100. 

При примена на овој метод потребно е да се води сметка и за тоа дека верен 

потрошувач не е секогаш и задоволен потрошувач, туку врз тоа може да влијае и 

недостатокот на бројни алтернативи, зголемените трошоци во случај на промена и слично. 

Исто така, овој индекс не открива дали „изгубените потрошувачи“ си заминале поради 

подобра понуда од конкуренцијата или од љубопитност да пробаат нешто ново. 

Очигледно е дека секој од овие методи не е доволен сам по себе за стекнување на 
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целокупната слика за задоволството на потрошувачите, туку тие треба да се комбинираат 

со методите што на директен начин го вклучуваат самиот потрошувач. 

             6.2.2 Директни методи  

Како најпозната и најмногу користени директни методи може да се издвојат 

следните:  

             6.2.2.1 Метод на критично однесување (Critical Incident Tehnique) 

Овој метод се базира врз претпоставката дека задоволството на 

туристите/потрошувачите од производот или услугата е резултат од таканаречените 

»критични случувања«. Тие случувања се однесуваат на меѓусебниот однос помеѓу 

вработените (претпријатието) и потрошувачите и можат да бидат дефинирани како 

»момент на вистината« или »средба со услугите« (Swarbrooke & Horner, 2007). Овој метод 

претпоставува дека постои »зона на толеранција«, со други зборови потрошувачот нема да 

ја забележи ситуацијата каде неговите забележани искуства само малку отстапуваат од 

очекувањата. Критичните случувања се оние што одат надвор од оваа зона на толеранција. 

Критичниот настан е оној настан што може да биде детално опишан и што значително 

отстапува, било позитивно или негативно, од она што е вообичаено или очекувано. 

Оваа техника предвидува поставување на три суштински прашања врзани за тие 

случувања: 

 1. Кои случувања во текот на давањето-користењето на услуга предизвикале 

позитивно или негативно чувство? 

 2. Кога се случило?  

3. Кои околности влијаеле на тоа тие случувања да се сметаат за критични? 

 На потрошувачите им се поставуваат едноставни прашања коишто бараат 

прецизно опишување на настаните. Врз основа на добиените информации се утврдуваат 

причините што довеле до тоа конкретно задоволство или незадоволство, односно се 

утврдуваат елементите од услугата би требало да се унапредат за да се зголеми 

задоволството кај потрошувачот или во случај да се работи за позитивно критично 

случување, јакнење на услугите коишто допринеле до тоа. Овој метод е особено добар за 

помалите претпријатија бидејќи не бара детални истражувања. 
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             6.2.2.2.Систем на откривање проблем (Problem detection Sistem) 

Овој метод поаѓа од откривање на проблемот со којшто потрошувачите се 

среќаваат при користење на услугата. Откако ќе биде откриен проблемот се одредува 

степенот на важност што потрошувачите го даваат за да се процени во која мерка тој 

одреден проблем влијае на однесувањето при купувањето и користењето на услуги. 

Проблемите на коишто потрошувачите се изложени во текот на користењето на услугите 

се делат во три категории: проблеми врзани за самиот производ, односно услуга; 

проблеми врзани со користење на производот, односно услуги и проблеми врзани со 

стилот на живот на потрошувачите. По организирањето на активности за отстранување на 

проблемите се вршат интервјуа со потрошувачите со цел да се добијат трите јасни 

димензии на проблемот: 

 1. Зачестеност на перципираниот проблем. 

 2. Степенот на неудобност или предизвиканата штета.  

3. Степенот на перципираното решение. 

 

На овој начин претпријатието ќе може да се фокусира на проблемите што 

предизвикуваат најмногу проблеми кај потрошувачите со тоа што приоритет им се дава на 

оние што најчесто се повторуваат. Овој метод може да се користи и поради зголемување 

на конкурентноста на претпријатието со тоа што ќе понуди подобри решенија за 

проблемот и ќе ја диверзификува понудата во однос на конкурентите, а истовремено ќе 

создава дополнителна вредност за потрошувачите (Quartapelle, 1994). 

             6.2.2.3 Испитување на задоволството на корисниците (Customer    Satisfaction Survey) 

Mетодот на испитување на задоволството на корисниците има за цел периодично 

да го мери степенот на задоволство кај потрошувачите и да се елаборираат индикаторите 

за квалитет на понудената услуга со споредување во текот на времето (таканаречени 

лонгитудинално истражување) (Angelini, 2008). Неговото користење е идентификувано со 

претпријатијата што сакаат да ги споредат резултатите по спроведувањето на некои акции 

за подобрување на квалитетот на услугите, а кои истовремено добро ги познаваат 

потребите на потрошувачите.  
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Претпријатието може да врши истражувања врз своите потрошувачи и тогаш кога 

се утврдува статусот на односот потрошувач-претпријатие, додека во случај на 

истражување на потрошувачот во поширока смисла се добиваат објективни податоци за 

потребите, бидејќи во тој случај на потрошувачот не му е познато кој е нарачателот на 

истражувањето, така што добиените оценки ќе бидат померодавни. Постои и истражување 

по пат на агенти и посредници, во случаи кога претпријатието нема директен контакт со 

корисниците на услуга. Вакво истражување е исклучително важно бидејќи се добиваат 

податоци и за оценките на конкурентските компании, како и за можност благовремено да 

се воочат промените во потребите кај потрошувачите. По истражувањата се 

добиваатодредени индекси: индекс на задоволство (аритметичка средина на оценките 

коишто ги изнеле потршувачите), индекс на незадоволени потрошувачи (бројот на 

незадоволни потрошувачи поделен со вкупниот број на испитаници) и индексот на 

трендот којшто го изразува степенот на варијација на перципираниот  квалитет на сите 

испитани потрошувачи или одделни сегменти. 

             6.2.2.4 Моделот на Кано (Kano model) 

Денес услужните претпријатија сè повеќе се во состојба да размислуваат на кој 

начин да ја надминат својата понуда, а не само да ги исполнат очекувањата на 

потрошувачите (Kano, 1995). Потребно е нивото на перципираната перформанса, односно 

нивото на дадени услуги да ги надмине очекувањата за да можат потрошувачите да го 

исперципираат високиот квалитет. Овој модел го добил името според својот креатор проф. 

Нориаки Кано од Научниот Универзитет во Токио, кој по пат на овој модел пробал да го 

процени степенот на задоволство на потрошувачот токму на неочекуваните својства од 

услугата (Sauerwein et al. 1996). Тој се базира на идентификување на три вида на својства 

на услуга чие што присуство влијае врз задоволството на потрошувачот: основни или 

очекувани својства, изречени својства и изненадувачки или својства што воодушевуваат. 

Овие својства може да се интерпретираат и преку потребите на потрошувачот: базични 

потреби, очекувани потреби и неочекувани потреби (возбудливи/изненадувачки чувства). 

Кано моделот е добро познат во областа на истражување на задоволството на 

потрошувачот за квалитетот на производот и услугата, па уште се нарекува и креирање на 

атрактивен квалитет (Attractive Quality Creation AQC), или атрактивни својства на 

производот/услуга. Кано моделот служи за утврдување на преференците на потрошувачот 
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преку постоење на три различни вида на задоволство во однос на потребата. Во таа смисла 

се забележуваат три основни димензии (Wu, 2004): базични потреби (базни потреби), 

очекувани потреби и  неочекувани потреби (возбудлив/изненадувачки момент). Базичните 

потреби се однесуваат на перформансите што производот/услугата мора да ги поседува 

според очекувањата на потрошувачот, односно »се подразбира«. Терминот »се 

подразбира« се зема како нешто сигурно и тоа е она што потрошувачот очекува да го 

добие со користење на производот или услугата (Р=О). Недостасувањето на некои од 

карактеристиките на услугите или атрибутите на производот доведуваат до незадоволство 

кај потрошувачите (на пример туристичка агенција во којашто вработените не го знаат во 

целосеност програмот на патувањата).  

Очекуваните потреби се засноваат на принципот дека задоволството кај 

потрошувачоте е пропорционално со функционалноста на перформансите на 

производот/услугата. Состојбата »подобро е повеќе« може да го зголеми степенот на 

задоволство на потрошувачот (на пример мултимедијални содржини, брз одговор и 

решение на рекламацијата води кон повисок степен на задоволство, што може да се изрази 

како (Р>О). Неочекуваните потреби (возбудливи/изненадувачки доживувања) се фактори 

коишто треба да го изненадат и да го воодушеват потрошувачот, бидејќи тој не ги 

очекувал во производот/услугата. »Воодушевеност« подразбира дека потрошувачите 

пријатно се изненадени. На тој начин се креира емоционална, а не само рационална 

преференција што е важно за креирање на лојалноста (на пример праќање каталози на 

домашна адреса, електронски каталози, специјален попуст за купување на аранжманите 

преку плаќање во готово и др).  

Кано моделот има и крива временска димензија. Ако едно нешто било атрактивно 

(на пример во осумдесетите години претставувањето на аранжманот било реализирано 

само вербално, без посебни мултимедијални информации) во подоцнежниот период 

станало очекувано за да на крајот стане базично, па денес купувањето на аранжманот без 

информации по пат на каталози и видео содржини не би се зело во предвид при 

купувањето. Атрактивноста што денес се нуди на пазарот по одредено време станува 

предмет на имитација од страна на конкуренцијата и на тој начин станува очекувана во 

идните модели на производ или услуга. Уште една димензија на кано моделот се однесува 

и на пазарниот сегмент. Ако во еден сегмент нешто е атрактивно тоа не значи дека ќе биде 
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и во некој друг, туку таму е очекувано или базично. Друштвените норми или ритуали во 

потрошувачката во многу влијаат врз очекувањата на потрошувачите и нивното 

однесување при купувањето на производот и услугата.  

Поголемиот степен на образование асоцира со повисок степен на задоволство 

(задоволство). Исто така мажите се многу позадоволни со купените производи и услуги 

отколку жените итн. Кано истражувањето, како и секое маркетинг истражување, бара 

методолошко планирање, но посебен акцент се става на креирање на кано прашалници, за 

да се остварат целите од истражување. За утврдување на интензитетот и личната 

ангажираност во некој став (ego-involvment), тенденцијата на размислување, како и 

профилот на потрошувачот во рамките на истражената популација важно е следното:  

- Прашањето мора да се однесува на една карактеристика;  

- Прашањата треба да имаат реална основа; 

 - Да се избегнуваат прашања чии што претпоставки не се видливи;  

- Во прашањата мора да се избегне сугерирање на одговори; 

 - Да се користи терминологија прилагодена на образовната структура на испитаниците;  

- Да се избегнуваат прашања на коишто може да се добијат само површни одговори;  

- Да се избегнат прашања коишто содржат стереотипни ставови или предрасуди коишто 

влијаат врз реалната смисла на истражувањето итн.  

Се креираат по две прашања за секоја карактеристика, една функционална и една 

дифункционална со пет нивоа на одговор (на пример функционално; многу сум 

заинтересиран за оценка на аранжманот од страна на други потрошувачи во вид на 

Customer wall, дисфункционално: важно ми е само моето мислење, ставовите на другите 

не ме интересираат). Преку добиените резултати менаџерите можат да ги идентификуваат 

барањата на потрошувачите и да ја добијат нивната оценка за поважните производи и 

услуги коишто ги даваат на пазарот. Со имплементација на очекуваните и возбудливи 

атрибути во постоечките производи и услуги се носи конкурентска предност. 

Конкурентската предност ќе ја има она претпријатие чиишто услуги ги исполнуваат 

основните својства (потреби), кои ги максимизираат очекуваните својства (потреби) и 

вклучуваат толку  неочекувани својства (потреби, возбудливи/изненадувачки 

доживувања) што предизвикуваат воодушевување колку што тоа финансиски може да се 

оправда. Меѓутоа, се смета дека за маркетингот се поголем проблем ќе биде во тоа што 
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воодушевените потрошувачи времено поставуваат »поригоризни« стандарди што се 

очекуваат како нормални (вообичаени) за одреден квалитет и приспособеност на 

производот/услугата (Jobber, 2006). 

             6.2.2.5 Модел за квалитет на услугата (Servqual model) 

Еден од најчесто користените методи за утврдување на задоволството кај 

потрошувачот преку квалитет на услугата во однос на нивните очекувања се оние кои во 

1985 година во САД Парашураман, Цеитхамл и Бери (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988) 

ги развиле како модел за утврдување на дискрепанца, а врз основа на кои во 1988 година 

развиле техника за мерење на квалитетот на услугата позната како модел за квалитет на 

услугата (Jobber, 2006). Овие тројца автори го дефинирале квалитетот на услугата како 

перцепција на специфичноста на квалитетот кај услужните претпријатија, а кој се базира 

на подредените перформанси кое конкретно претпријатие го испорачало на потрошувачот 

и генералните очекувања на потрошувачот што постојат за сите претпријатија во некоја 

дејност коишто ги испорачуваат истите услуги. Mоделот за квалитет на услугата 

услужните претпријаија го користат за да можат, врз основа на истиот, полесно да ги 

разберат очекувањата и перцепцијата на своите потрошувачи. 

Моделот за квалитет на услугата се заснова на пет различни детерминанти за 

квалитет на услугата за мерење на очекувањата на потрошувачите и нивната перцепција: 

доверливост, одговорност, сигурност, емпатија и опипливост (Veljković, 2006). Методот 

има за цел да покаже на разликата помеѓу очекуваната и добиената услуга.  

Врз основа на овој модел може да се  идентификуваат пет можни јаза, а доколку 

нивниот број се зголемува поголема разликата помеѓу очекуваната и добиената услуга. 

Првиот јаз се наоѓа помеѓу очекувањата на потрошувачот од услугата и перцепцијата на 

менаџментот. Тој се јавува тогаш кога менаџментот не ги разбира реалните очекувања на 

потрошувачите. Се намалува со воспоставување на комуникација со потрошувачите, 

мерење на задоволството, решавање на поплаките и слично. Другиот јаз се појавува 

помеѓу перцепцијата на менаџментот и спецификацијата на квалитетот на услугата. Тој се 

јавува кога менаџерите знаат што нивните потрошувачи бараат,но не се во можност или 

немаат волја да ги развијат системите коишто тоа и ќе го овозможат. Постојат неколку 

причини поради коишто овој јаз може да се јави: несоодветна посветенот кон квалитетот 
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на услугата, недостаток од перцепција на извршување, несоодветна стандардизација на 

деловните задачи и отсуство на поставување на цели. Некои претпријатија бараат 

краткорочни профити и не сакаат да инвестираат во луѓе или опрема што речиси 

неизбежно доведува до проблем со квалитетот на услугата.  

Вработените треба да ги прифатат целите на претпријатијата и менаџментот мора 

да ја покаже својата поддршка преку мерење на резултатите, комуникација и наградување 

на вработените кои даваат супериорни услуги. Третиот јаз се јавува помеѓу 

спецификацијата на квалитетот и дадената услуга. Се нарекува уште и јаз на 

перформансите на услугата. Се случува кога менаџментот сфаќа што треба да се пружи и 

има развиени соодветни спецификации, но вработените не се во можност или не сакаат да 

дадат услуга. Тој може да се минимизира преку интерни маркетинг програми, обуки, 

мотивација и слично. Менаџментот на човечките ресурси игра важна улога при 

намалување на овој јаз. Четвртиот јаз се појавува помеѓу дадените услуги и екстерната 

комуникација, поточно кога претпријатието ќе вети повеќе во своите екстерни 

комуникации отколку што може да даде. До овие проблеми, истотака може да доведе и 

недостатокот од конзистентност (на пример потрошувачите очекуваат дека филијалите на 

истата агенција, франшизи, субагенти, и сл. ќе ги имаат сличните производи, услуги и 

политика). Петиот јаз се јавува помеѓу очекуваните и доживеаните услуги. Претставува 

разлика помеѓу очекуваниот и добиениот квалитет. Ако потрошувачот добива помалку 

отколку што очекувал ќе стане незадоволен. Секој од поединечните јазови влијае на 

вкупната перцепција на квалитетот на услугата и на задоволството на потрошувачот. 

Според моделот за квалитет на услугата на менаџерите во туристичките агенции како 

императив им се наметнува креирањето на услужни понуди што ќе бидат усогласени со 

очекувањата и перцепцијата на потрошувачот, а ќе зависат и од услужните трансакции во 

конретно туристичко претпријатие. Јасно е дека доколку перципираниот квалитет на 

услуга е поголем од очекуваниот или пак е  еднаков, оценката за квалитет ќе биде 

повисока, а во обратен случај пониска. Треба да се има во предвид дека при реалното 

давање на услуги не се работи секогаш за субјективно оценување, туку важни се и 

влијанијата од околината, условите за патување, климата, социјалното опкружување., кои 

помеѓу останатото можат да влијаат врз оценувањето на услугите на туристичките 

претпријатија или на конкретната туристичка дестинација. 
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 Мерењето на квалитетот со модел за квалитет на услугата подразбира користење 

на специјален прашалник којшто обично го пополнуваат самите потрошувачи (self 

administration). Прашалникот содржи 22 става или изјави што се однесуваат на пет 

основни детерминанти на услугата. Секој од ставовите (изјавите или критериумите) се 

користи два пати: првиот пат кога се детерминираат очекувањата на потрошувачите, а 

вториот пат кога се мери перцепцијата на перформансите на конкретното претпријатие. 

Потрошувачите ги мерат и ги оценуваат и своите очекувања и своите перцепции за секој 

од 22 става, користејќи скала од 1 до 7 при што на нејзиниот почеток под бројот 1 „силно 

несогласување“, а на крајот под број 7 „силно сложување“ со наведена констатација дека 

потрошувачот е задоволен. Меѓутоа, тука станува збор за резигнираност, а не за 

задоволство на потрошувачот. 

Податоците добиени преку анализата со моделот за квалитет на услугата може да 

се користат за различна цел и тоа за: 

 - Одредување на просечниот збир на отстапување помеѓу перцепцијата и 

очекувањата на потрошувачите за секој атрибут на услугата; 

 - Проценување на квалитетот на услугата за секоја од петте детерминанти за 

квалитет; 

 - Следење на очекувањата и перцепцијата на потрошувачот било од одделни 

атрибути на услуга било од детерминантите за квалитет во текот на време; 

 - Подредување на збирот во однос на конкурентскиот; 

 - Идентификување и укажување на оние сегменти за потрошувачите што многу се 

разликуваат во смисла на оценка на перформансите на претпријатието;  

- Проценување на интерниот квалитет на услуги (во секое одделение или сектор на 

претпријатието во однос на другите внатре кај конкретното претпријатие) (Laws, 2004). 

Модел за квалитет на услугата практично претставува синтетичко скалило што 

карактеризира високо ниво на доверливост и исправност и може да биде користен во 

голем број ситуации. Тој им овозможува на услужните претпријатија да ги детерминираат 

аспектите врз коишто треба да се работи за да се унапреди вкупната перцепција за 

квалитет на нивните услуги. При примена на овој модел потребно е да се има извесна доза 

на претпазливост кога станува збор за носење на заклучоци за вкупната перцепција на 

квалитетот од страна на потрошувачите. Може да се случи големите разлики во една 
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детерминанта на квалитетот да компензираат помали разлики во една или во повеќе од 

нив што може да се одрази на конечниот резултат.  

Потрошувачите воспоставуваат еден вид баланс помеѓу позитивните и негативните 

елементи што се вклучени во нивната конечна оценка за квалитет. За да се постигне 

објективност, потребно е (во зависност од потребите и целта на истражувањето како и 

видот на претпријатието во кое што истражувањето се врши врз база на Servqual моделот) 

на одредени детерминанти да им се даде соодветна тежина (најголем број автори сметаат 

дека доверливоста е детерминанта којашто во секој случај треба да има најголема тежина).  

Модел за квалитет на услугата во минатото бил предмет на сериозна критика. Тој 

во суштина се однесува на апликацијата на очекувања и збир на отстапувања, јазови (gap 

scoring). Концепирањето на очекувањата како стандард за подредување во моделот за 

квалитет на услугата е тежок концепт за операционализирање и квантификување, а ако 

варијаблите тешко се подредуваат тогаш помала е можноста од доверливо мерење на 

збирот на отстапки. Меѓутоа, основна критика што би можела да се упати на овој модел е 

базирана на фактите дека и очекувањата на потрошувачите се мерат по трошење на 

услугата и тоа во исто време кога даваат одговори за перцепцијата (Sekulovic, 2009). 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНТЕРПРЕТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНАЛИЗАТА 

1.Дефинирање на проблемот и предметот на истражувањето 

Како проблем кој ќе се истражува во овој труд е испитувањето на квалитетот на 

услугите кај хотелските субјекти во Р.Македонија, преку испитување на задоволството на 

корисниците на нивните услуги. 

Во овој труд истражувањето е во функција на важниот однос на хотелските 

субјекти со потрошувачите, затоа што побарувачката е доминантна на пазарот, а според 

концепцијата на маркетингот, пазарната концепција мора да биде императив за секој 

деловен успех. 
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Се испитуваат колку македонските хотелски субјекти од највисока категорија  

користат маркетинг концепции кои применуваат долгорочни партнерски односи со 

потрошувачите, орентирани се кон потрошувачката вредност ја нагласуваат услугата и се 

ангажираат во исполнување на очекувањата на потрошувачите и пласираат супериорни 

вредности , односно се грижат за квалитетот. 

2.Цел на истражувањето 

Целта на овој труд е преку истражување, анализа и интерпретација на добиените 

резултати да покаже дека квалитетот на услугите на хотелските субјекти искажен преку 

задоволството на корисниците на тие услуги влијае на остварување поголем профит и 

деловен успех во работењето. 

Трудот ќе покаже колку македонските хотелски субјекти од највисока категорија 

водат грижа за меѓузависноста на квалитетот на услугата и задоволството на своите 

потрошувачи. 

3. Хипотичка рамка и истражувачки прашања 

Прашањата кои ќе бараат одговор во текот на овој магистерски труд ќе се 

однесуваат на тоа: 

-Колку домашните хотелски субјекти водат грижа за квалитетот на своите 

услуги,што прават за подобрување на нивниот квалитет,колку го одржуваат и колку 

вложуваат во негово подобрување? 

-Колку и како го испитуваат задоволството на своите потрошувачи?  

-Колку маркетинг стратегијата е орентирана кон потрошувачите во испитување на 

нивните потреби и вредности? 

Сите овие прашања ќе се проверат преку истражување на следниве хипотеза: 

Главна хипотеза:  

Концепцијата за квалитетна услуга кај хотелските субјекти овозможува  остварување на 

долгорочните цели, конкурентска предност, како и задоволни гости на испорачаната 

вредност. 
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Посебни хипотези: 

- Стандардизираната хотелска услуга претставува гаранција за квалитет  

- Орентацијата кон потрошувачите на хотелскиот субјект му обезбедува 

конкурентска предност 

- Орентацијата кон потрошувачите на хотелскиот субјект му обезбедува зголемување 

на профитабилноста и зголемен профит 

- Орентацијата кон потрошувачите на хотелскиот субјект му обезбедува задоволни и 

постојани потрошувачи 

 

4.Структура на трудот и методологија  на истражувањето  

За проверување на наведените хопотези, а во согласност на основната цел на овој 

труд, ќе бидат користени следниве методи: историски, каузален, дескрипција, статистичка 

и емпириска анализа. 

Преку историскиот, каузалниот и дескриптивниот метод ќе се истражува во 

релевантната литература од областа на системот за квалитет, маркетинг и менаџмент 

воопшто и маркетинг и менаџмент кај хотелските субјекти. Целта е да се утврди 

каузалитет помеѓу поедините појави  во истражувањето и да се изврши детална 

дескрипција на сите елементи и добиени резултати во истражувањето. 

Статистичките методи кои се применети за докажување на хипотезите се пресметка 

на реална бројка (фреквенца) и процентуална статистичка обработка на податоците по 

категории. 

Емпериското истражување ќе се изведе  врз основа на теоријата и реализираното 

истражување во реномирани туристички претпријатија. Конкретната реализација на 

истражувањето содржеше неколку фази, кои започнаа со фазата на конструкција на 

полуструктуриран прашалник наменет за гостите и вработените во хотелите. Прашањата 

кои се содржани во прашалникот беа конструирани во насока да се добие јасен, прецизен 

и недвосмислен одговор од испитаниците. 
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Анкетата беше спроведена во хотели во Република Македонија со четири и пет 

ѕвезди меѓу кои беа: 

Хотели со 5 ѕвезди: 

х.Радика (Маврово), х.Арка (Скопје), х.Александар Палас (Скопје), х.Аполонија 

(Гевгелија), Аурора Ресорт и Спа (Берово), Хотел Стоне Бриџ (Скопје); 

 

Хотели со 4 ѕвезди:  

х.Монтана Палас (Крушево), Бест Вестерн –Турист (Скопје), х.Континентал (Скопје), 

х.Карпош(Скопје),  Best Western hotel - Bellveue (Скопје)  х. Фламенго (Охрид), 

х.Милениум (Битола), х.Епинал (битола),  х.Романтик (Дојран), х.Дрим(Струга), 

х.Макпетрол(Струга), х.Милениум Палас (Охрид),  х.Гранит (Охрид),  х.Белви (Охрид),  

х.Метропол (Охрид); 

 

Во анкетниот прашалник не беше споменато името на хотелите со цел да се добијат 

објективни одговори од испитаниците гости и вработени во хотелот. Исто така, од страна 

на менаџментот и сопствениците на хотелите беше прифатена соработка само доколку не 

бидат споменати нивните имиња во трудот. По фазата на собирање на податоците од 

прашалниците во теренското истражување, беше пристепено кон обработка и 

приспособување на податоците за понатамошна анализа. Анализата на податоците беше 

реализирана со статистичка анализа на податоците согласно добиените одговори од 

испитаниците.  

5. Етика на истражувањето 

Етиката претставува елемент и составен дел на овој труд и на неговата изработка. 

При работењето на овој труд човечноста и коректноста при собирањето и обработката на 

податоците ќе бидат мои водечки елементи.резултатите од овој труд нема да бидат 

злоупотребувани, а учесниците опфатени во истражувањето нема да бидат експлоатирани, 

при што ќе се земат во предвид човековите права и хуманистички принципи. 

Со овој труд ќе се зголеми интересот кај хотелските субјекти за поголем интерес 

кон обезбедување на квалитетна и стандардизирана услуга, а со тоа и грижа за задоволни 

потрошувачи. 
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6.Очекувани резултати 

Теоретскиот допринос на магистерскиот труд се гледа во истакнувањето на 

значењето на мерење на квалитетот на услугите кај хотелските субјекти, преку мерење на 

задоволството на корисниците на тие услуги во хотелиерството со цел да се унапреди 

нивното работење. 

Практичниот придонес на трудот треба да придонесе во користење на 

инструментите, како основа и начин на мерење на задоволството на потрошувачите за 

нивни идни истражувања и сопствени постапки за мерења на задоволството на нивните 

корисници на услуги.  

Прикажаните резултати ќе придонесат и поттикнат на размислување за многу 

важниот сооднос на квалитетната услуга и задоволниот корисник на таа услуга,  дека 

квалитетот е клуч за постигнување на задоволство кај потрошувачите и основен услов за 

остварување на деловен успех.  

7.Анализа и интерпретација 

Во овој дел од трудот ќе направиме анализа на добиените резултати од 

емпириското истражување кое беше спроведено на вкупно 495 лице гости во хотелскиот 

сектор во Република Македонија, како и на 251 вработени лица.  

7.1.Анализа и интерпретација на резултатите од анкетираните гости на хотелите 

7.1.1.Социодемографски податоци на испитаници 

Во овој дел од трудот ќе биде направен приказ на социодемографските податоци од 

анкетираните испитаници, гости во хотелскиот сектор во Република Македонија. Вкупен 

број на анкетирани е 495 лица. 

Според половата структура вкупно 62.2% од анкетираните гости во хотелскиот 

сектор опфатени во истражувачкиот примерок се мажи, додека 37.8% се жени. 

Во однос на старосната структура на испитаните гости можеме да истакнеме дека 

најзастапена  возраст на гостите е во рамките од 26 до 55 години (по 24.4% во секоја 
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старосна категорија), 8.9% од анкетираните гости имаат до 25 години и 17.8% имаат 

повеќе од 56 години. 

Притоа важно е да се истакне дека 71.1% од анкетираните се домашни гости, 

додека 28.9% се странски гости кои биле затекнати во хотелите во кои беше спроведено 

истражувањето. 

7.1.2. Истражувачки резултати добиени од гостите на хотелите на територијата на 

Република Македонија 

Категорија резервации 

На првото прашање од анкетниот прашалник:”За избор на нашиот хотел Ве 

наведе:”, добиени се следните резултати: 

Табела 1. Избор на хотел 

 Одговор 
Број на испитаници кои го дале 

соодветниот одговор 

Интернет 74 

Препорака 99 

Туристичка 

агенција 
79 

Проспект 99 

Пријатели 109 

Друго 35 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Интернет; 
15,00%

Препорака; 
20,00%

Туристичка 
агенција; 16%

Проспект; 20%

Пријатели; 22%

Друго; 7%

 

Графикон 1. Избор на хотел 

 Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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При избор на хотел гостите најчесто се информираат на преку пријатели (22%), 

20% преку препорака, 20% од проспекти, 16% преку туристичките агенции, 15% се 

информирааат преку интернет и 7% на други (ненаведени) начини. 

 Сметам дека е потребно македонските хотели повеќе да се рекламираат во 

странските медиуми, како тв реклами, билборди и секако интернет портали за 

патување и забава. 

На второто прашање од анкетниот прашалник за гости:”Вашата резервација е 

извршена преку:”, добиени се следните резултати: 

Табела 2. Резервација на хотел 

 Одговор 

Број на испитаници 

кои го дале 

соодветниот 

одговор 

Во хотелот 173 

Во туристичка 

агенција 
163 

Интернет 158 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 2. Резервација на хотел 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Најголем дел од анкетираните гости резевацијата ја направиле директно во хотелот 

(35%), додека пак 33% резервацијата ја направиле во туристичка агенција, додека 32% од 

нив резервацијата ја направиле со примена на технолошко осовременување, односно 

преку интернет. 

 Потребно е градење на стратегии за поголем број гости да доаѓаат индивидуално во 

хотелот, без агенции и други посредници. Тука сметам дека би било корисно да се 

направи добра интернет маркетинг кампања која значително може да ја подобри 

оптимизацијата на македонските веб страни за туризам и да се зголеми бројот на 

странски гости. 

На третото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”На скала од 1 до 5, каде 

еден е најниско, а 5 највисоко ниво
13

, оценете дали вашиот прием беше добар и 

љубезно извршен”, добиени се следните резултати: 

Табела 3. Прием во хотелот 

 Одговор Број на испитаници кои го дале соодветниот одговор 

Средно ниво 30 

Високо ниво 109 

Највисоко ниво 356 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Средно ниво; 
6,00%

Високо ниво; 
22,00%

Највисоко 
ниво; 72%

 

Графикон 3. Прием во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

                                                 
13 Истптп правилп важи и за препстанатите прашаоа пд вакпв тип, пднпснп, каде еден е најнискп, а 5 највиспкп нивп 
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Во однос на приемот на гостите во хотелот и нивното задоволство можеме да 

видиме дека 72% од гостите, на скала од еден до пет, своето задвоволство го изразиле со 

пет. Вкупно 22% го оцениле на високо ниво (4) и 6% го оцениле на средно ниво (3). 

 Потребно е да се подобри пристапот при прием кон гостите, како на пример, 

да се ангажираат батлери кои веднаш ќе им пријадат на гостите при влез во 

хотелот, како и хостеси кои ќе ги пречекаат и ќе ги одведат до нивната соба, 

без да постои дискриминација дали станува збор за домашни или странски 

гости. 

На четвртото прашање од анкетниот прашалник:”На скала од 1 до 5 оценете ја 

опременоста и удобноста во Вашата соба” на што се добиени следните резултати: 

Табела 4. Опременост и удобност во собата 

 Одговор 
Број на испитаници кои го дале соодветниот 

одговор 

Минимално 

ниво 
10 

Средно ниво 35 

Високо ниво 139 

Највисоко 

ниво 
312 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното 

истражување

Минимално 
ниво; 2,00%

Средно ниво; 
7,00%

Високо ниво; 
28%

Највисоко ниво; 
63%

 

Графикон 4. Опременост и удобност во собата 

  Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Опременоста и удобноста во хотелската соба 63% од гостите во хотелскиот сектор 

ја оценуваат како највисоко ниво, 28% ја оцениле на високо ниво, 7% ја оцениле на средно 

ниво и 2% на минимално ниво. 

 Гостите (помал дел) имаат поголеми очекувања од хотелскиот сектор во Репубила 

Македонија за разлика од понудените перформанси во хотелите. 

На петтото прашање од анкетниот прашалник за гости:”На скала од 1 до 5 оценете ја 

чистотата на собата” на што се добиени следните резултати: 

Табела 5. Чистота на собата 

 Одговор 
Број на испитаници кои го 

дале соодветниот одговор 

Средно ниво 20 

Високо ниво 99 

Највисоко 

ниво 
376 

 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

Графикон 5. Чистота на собата 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Во однос на чистотата на хотелската соба можеме да видиме дека 76% од гостите 

во хотелите се максимално задоволни од одржувањето на собата, додека 20% се задоволни 

на високо ниво и 4% се задоволни на средно ниво.. 

 Хотелските соби треба да се чистат и проветруваат секој ден, некогаш и по два 

пати ако треба, се со цел да се зачува чистотата на собата. 

 Категорија Бања 

На шестото прашање од анкетниот прашалник:”На скала од 1 до 5 оценете ја 

опременоста и чистотата на бањата” на што се добиени следните резултати: 

Табела 6. Чистота и опременост на бања 

 Одговор 
Број на испитаници кои го дале 

соодветниот одговор 

Минимално ниво 15 

Средно ниво 20 

Високо ниво 109 

Највисоко ниво 351 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

Графикон 6. Чистота и опременост на бања 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според резултатите прикажани на графиконот можеме да видиме дека 71% од 

гостите се јавува највисоко ниво, кај 22% се јавува пониско ниво на задоволство (високо 

ниво), 4% средно ниво и 3% минимално ниво. 

 Бањите во хотелите треба да бидат опремени со када, фен, големо огледало, вц 

шолја, биде, и секако секогаш да се одржува чиста. 

Категорија Ресторан 

На седмото прашање од анкетниот прашалник за гости:”На скала од 1 до 5 

оценете колку сте задоволни од квалитетот на храната и пијалоците во ресторанот” 

на што се добиени следните резултати: 

Табела 7. Квалитет на храна и пијалоци во ресторан 

 Одговор 
Број на испитаници кои го дале соодветниот 

одговор 

Минимално ниво 15 

Средно ниво 45 

Високо ниво 64 

Највисоко ниво 371 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 7. Квалитет на храна и пијалоци во ресторан 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 



101 

 

Според резултатите прикажани на графиконот можеме да видиме дека 75% од 

гостите квалитетот на храната и пијалоците во ресторанот ги оценуваат на највисоко ниво. 

Вкупно 13% од гостите овој сегмент го оценуваат на високо ниво, 9% а средно ниво и 3% 

на минимално ниво. 

 Со цел да се постигне задоволство на гостите во ресторанот на хотелот во однос на 

квалитетот на храна и пијалоци потребно е постојано да се изготвува ново мени кое 

нема да им стане досадно на гостите, како и да се иновираат нови рецепти и 

специјалитети. Пијалоците секогаш треба да бидат свежи и ладни. 

На осмото прашање од анкетниот прашалник за гости:”На скала од 1 до 5 оценете 

колку сте задоволни од услугата во ресторанот” на што се добиени следните резултати: 

Табела 8. Задоволство од услугата во ресторанот 

 Одговор 

Број на испитаници 

кои го дале 

соодветниот 

одговор 

Високо ниво 64 

Највисоко 

ниво 
431 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Графикон 8. Задоволство од услугата во ресторанот 

 

Графикон 9. Задоволство од услугата во ресторанот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според резултатите прикажани на графиконот можеме да видиме дека 87% од 

анкетираните гости се максимално задоволни од услугата во ресторанот, додека 13% се 

задоволни на високо ниво. 

На деветтото прашање од анкетниот прашалник:”На скала од 1 до 5 оценете 

колку сте задоволни од амбиентот во ресторанот и барот” на што се добиени следните 

резултати: 

Табела 9.Задоволство од амбиентот во ресторанот и барот 

 Одговор 

Број на 

испитаници кои го 

дале соодветниот 

одговор 

Средно ниво 64 

Високо ниво 79 

Највисоко 

ниво 
351 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

; 0,00%
Средно ниво; 

13,00%

Високо ниво; 16%

Највисоко ниво; 
71%

 

Графикон 10. Задоволство од амбиентот во ресторанот и барот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати на графиконот можеме да видиме дека 71% од 

анкетираните гости се максимално задоволни од амбиентот во ресторанот и барот во 

хотелот, додека 16% од гостите амбиентот го оценуваат на високо ниво и 13% на средно 

ниво. 

 Со цел да се задоволат барањата на гостите во хотелите од аспект на амбиентот во 

ресторанот и барот потребно е да се внимава на осветлувањето, музиката и 

украсните детали. 

Дополнителни услуги 

На десeтото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”Во следните три 

категории доколку ги имате користено, оценете колку сте задоволни од 1 до 5” 

добиени се следните резултати: 

Табела 10. Задоволство од базен, сауна и фитнес во хотелите 

Хотели 

 

Гости Услуга 1 2 3 4 5 

Базен / / / / 100% 

Сауна / / / 7% 93% 

Фитнес / / 9% 22% 79% 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Во однос на дополнителните услуги кои ги користат гостите на хотелите можеме да 

видиме дека најголемо задоволство се јавува за базените во хотелските комплекси, 

задолството од сауната е на високо ниво (7%), додека кај 93% од гостите е на највисоко 

ниво. Задоволството на гостите од фитнес, кај 9% е на средно ниво, 22% е на високо ниво 

и кај 79% е на највисоко ниво. 

 Секој хотел е потребно во својот објект да има затворен/ отворен базен, спа центар, 

фитнес и сл, со цел задоволството кое го плаќаат гостите да биде максимално и 

повторно да се вратат во хотелот. 
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На единаесетото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”Во следните три 

категории на анимација, доколку ги имате користено, оценете колку сте задоволни 

од 1 до 5” на што се добиени следните резултати: 

 

 

Табела 11. Задоволство од категории на анимација 

Хотели 

Гости  1 2 3 4 5 

Спортска анимација  2% 22% 15% 61% 

Детска анимација 9% / 8% 20% 63% 

Вечерни програми / / 9% 20% 71% 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Во однос на задоволството со анимациски програми, како спортска анимација, 

детска анимација, вечерна анимација, од страна на гостите како најголем недостаток се 

смета детската анимација (9% истакнале комплетно незадоволство), 2% се минимално 

задоволни од спортската анимација. Во однос на максималниот степен на задоволство во 

однос на анимациите е изразен на следниот начин: 61% спортска анимација, 63% детска 

анимација и 71% највисок степен на задоолство од вечерните програми во хотелите. 

 Секој хотел треба да има свои програми за анимација така што гостите нема да се 

досадуваат за време на престојот во хотелот, туку ќе им бидат понудени интересни 

содржини за исполнување на времето. 

На дванаесетото прашање (од отворен тип) од анкетниот прашање од анкетниот 

прашалник: ”Кој вид на забава Ви недостига во хотелот?”, на што од страна на 

испитаниците од двете испитни категории се добиени следните одговори: 

 Дневна забава со игри околу базенот во комбинација со музиката која е 

одличен избор 

 Вечерна жива свирка 

 Ноќен клуб 

 Казино 
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 Повеќе забава. 

На тринаесетото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”На скала од 1 до 5 

оценете колку сте задоволни од љубезноста и вниманието од вработените во хотелот” 

на што се добиени следните резултати: 

Табела 12. Задоволство од љубезноста и вниманието од страна на вработените во хотелот 

 Одговор 

Број на испитаници 

кои го дале 

соодветниот 

одговор 

Високо ниво 173 

Највисоко 

ниво 
322 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 11 Задоволство од љубезноста и вниманието од страна на вработените во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според прикажаните резултати на графиконот можеме да видиме дека 65% од 

анкетираните гости на максимално ниво се задоволни од љубезноста и вниманието кое го 

добиваат од страна на вработените во хотелот, додека 35% истакнале високо ниво на 

задоволство. 

 Вработените во хотело треба секогаш да бидат намсеани и расположени, и 

секако љубезни со гостите. 
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На четиринаесетото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”На скала од 1 

до 5 оценете ги следните елементи:” добиени се следните резултати: 

Табела 13. Задоволство на гостите од уредувањето на хотелот, рестораните, продавници, забава, 

ноќен живот и хигиена 

Гости 

 

Хотели 

Услуги 1 2 3 4 5 

Уредување / / 4% 9% 87% 

Ресторани/барови / / 13% 20% 67% 

Продавници / / 15% 8% 77% 

Забава 20% / 4% 29% 47% 

Ноќен живот / / 5% 20% 75% 

Хигиена / / 7% 16% 77% 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Гостите на хотелите во рамките на хотелот посетуваат и ресторани и барови, 

продавници, забавни содржини, ноќен живот, како и го согледуваат уредувањето и 

хигиената во хотело. Па според прикажаните резултати можеме да истакнеме дека од 

страна анкетираните најголеми поплаки и незадоволства има од забавата и ноќниот живот. 

На петнаесетото прашање од анкетниот прашалник за гостите:”Дали сметате дека 

хотелот води доволно грижа за квалитетот на своите услуги?” добиени се следните 

резултати: 

Табела 14. Грижа на хотелот за квалитетот на услугите 

 

Одговор 

Број на испитаници 

кои го дале 

соодветниот 

одговор 

Да 361 

Не 40 

Делумно 94 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Графикон 12. Грижа на хотелот за квалитетот на услугите 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според графиконот можеме да се види дека 73% од анкетираните гости сметаат 

дека хотелот води грижа за квалитетот на услугите, 19% делумно се согласуваат и 8% 

имаат негативен став по ова прашање. 

 Вработените во хотелиерството мораат секогаш да водат грижа за квалитетот на 

услугите кои се нудат и да се почитуваат пропишаните стандарди. 

На шестнаесетото прашање од анкетниот прашалник:”Дали сметате дека 

вработените во хотелот се грижат за Вашето задоволство?” на што се добиени 

следните резултати: 

Табела 15. Грижа на вработените во хотелот за задоволството на гостите 

 

Одговор 

Број на 

испитаници кои го 

дале соодветниот 

одговор 

Да 366 

Не 45 

Делумно 84 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Графикон 13 .Грижа на вработените во хотелот за задоволството на гостите 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според графиконот 74% од анкетираните гости  сместени во хотелите на 

територијата на Република Македонија сметаат дека вработените во хотелот се грижат за 

нивното задоволство за време на престојот во хотелот, додека пак 17% од гостите во 

хотелите истакнуваат дека вработените делумно се грижат за нивното задоволство од 

услугите на хотелот и 9% сметаат дека не се води доволно грижа за гостите. 

На седумнаесетото прашање за гостите:”Дали повторно би го посетиле овој 

хотел?” добиени се следните резултати: 

Табела 16. Повторна посета на хотелот 

 

Одговор 

Број на 

испитаници кои го 

дале соодветниот 

одговор 

Да 386 

Не 74 

Делумно 35 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Графикон 14. Повторна посета на хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според графиконот, 79% од гостите планираат повторно да го посетат хотелот во 

кој биле сместени за време на анкетирањето, 19% се двоумат дали повторно ќе го посетат 

хотелот и 2% не планираат повторно да се вратат во хотелот. 

7.2. Анализа и интерпретација на резултатите добиени од вработените во хотелите во 

Република Македонија 

7.2.1.Социодемографски податоци на испитаници 

Во истражувањето учествуваа вкупно 251 вработено лице во хотелскиот сектор во 

Република Македонија. 

Според половата структура вкупно 125 (49.4%) се од машки пол, додека 

преостанатите 126 (49.8%) се жени. 

Според степенот на образование, 72% од вработените имаат завршено средно 

образование, 25% имаат завршено високо образование и ниту еден испитаник нема 

повисок степен на образование и 3% имаат завршено вишо образование. 

 Вработените во маркетинг секторот, менаџментот и грижата за корисници е 

потребно постојано да се дообразуваат и доградуваат со цел да бидат во тек со 

хотелиерските светски трендови и да можат посоодветно да одговорат на барањата 

на гостите. 
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7.2.2.Истражувачки резултати 

Во овој дел од трудот ќе направиме анализа на добиените резултати од страна на 

анкетираните вработени лица во хотелскиот сектор на територијата на Р.Македонија. 

На првото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Колку сметате дека во 

хотелот се води грижа за квалитетот на своите услуги?” на што се добиени следните 

резултати: 

Табела 17. Грижа за квалитет на услугите на хотелот 

 Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Недоволно 43 

Малку 40 

Многу 168 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 15. Грижа за квалитет на услугите на хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според прикажаните резултати вработените истакнуваат дека хотелот води грижа 

за квалитетот на своите услуги, односно 67% од вработените во хотелите истакнуваат дека 

менаџментот на хотелите многу се грижи услугите на хотелот да бидат со висок квалитет 
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Вкупно 17% од анкетираните сметаат дека хотелот недоволно се грижи за квалитетот и 

16% сметаат дека грижата е на ниско ниво. 

 Секој хотел треба да биде менаџиран од аспект на квалитет и бренд, односно, 

менаџерите треба да се грижат за постигнување на што повисок квалитет на 

услугите. 

На второто прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Дали хотелот има 

програма или стратегија по која се води за подобрување на нивото на квалитет на 

услугите?” на што се добиени следните резултати: 

Табела 18 .Програма/стратегија за подобрување на нивото на квалитет на хотелот 

 Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Да 208 

Се планира во 

иднина 
43 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 16 .Програма/стратегија за подобрување на нивото на квалитет на хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според прикажаните резултати, 83% од анкетираните вработени истакнуваат дека 

во хотелот постои програма или стратегија за подобрување на квалитетот на услугите 
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според која вработените се раководат, додека 17% истакнале дека моментално нема, но се 

планира изработка во иднина. 

 Секој хотел треба да има стратегија или програма за успех во која ќе бидат 

дефинирани целите кои сакаат да ги постигнат. Важен елемент е 

стратегијата/програмата да биде цврсто поставена и нејзините пропишани правила 

и норми да се почитуваат. 

На третото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Дали хотелот се 

стреми кон тоа да го испита задоволството на своите потрошувачи?” добиени се 

следните резултати: 

Табела 19. Испитување на задоволството на потрошувачите 

 

Одговор 

Број на испитаници кои го дале 

одговорот 

Да 210.84 

Не 40.16 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Да; 84,00%

Не; 16,00%

 

Графикон 17. Испитување на задоволството на потрошувачите 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Вработените (84%) од хотелскиот сектор во Република Македонија се согласни 

дека хотелот секогаш се стреми кон тоа да го испита задоволството на потрошувачите од 

добиената услуга и престој во хотелот, додека 16% од анкетираните истакнале дека немаат 

сознанија за испитување на задоволството на гостите во хотелот во кој тие работат. 

 Хотелите мораат постојано да спроведуваат истражувања преку анкетни листови, 

директен контакт и слично, со цел да го испитаат степенот на задоволство на 

гостите и да можат да реагираат доколку се јави незадоволство. 

Оние испитаници кои дадоа потврден одговор дадоа и дополнителни одговори: 

Табела 20. Дополнителни одговори од анкетирани вработени од хотелски сектор 

- Преку разговор со гостите  

- Директна комуникација 

- Гостите често сами оставаат писмена порака во собата 

- Проверка на коментари и искуства на веб портали 

- Книга на впечатоци 

- Внимателно слушање на гостите со цел да се дознае нивното мислење 

за хотелот 

- Комуникација 

- Сослушување на келнерот и пренесување на желбите на гостите на 

менаџерот 

- Преку анкетни листови 

- Контакти со туристички агенции 

Извор: Слободни одговори на испитаниците како можност за одоговор на поставенпото прашање -

дел од анкетното истражување 

На четвртото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Маркетинг 

стратегијата на хотелот е:
14

” на што се добиени следните резултати: 

 

 

 

                                                 
14 Мпжен е самп еден пдгпвпр 
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Табела 21. Маркетинг стратегија на хотелот 

 Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Да постигне висок степен на задоволство кај 

потрошувачите 
168 

Да го зголеми својот профит 40 

Да постигне повисоко рангирање на 

домашниот пазар 
43 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

Графикон 18. Маркетинг стратегија на хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според резултатите на графиконот можеме да се види дека 67% од вработените во 

хотелите истакнуваат дека маркетинг стратегијата на хотелот во кој работат е да се 

постигне висок степен на задоволство кај гостите, 17% истакнале дека најмногу се 

применува стратегија за постигнување на повисоко рангирање на пазарот и 16% 

истаканале дека се применува стратегија за зголемување на профитот од работењето на 

хотелот. 

 Секој хотел треба да има маркетинг стратегија која ќе се стреми да го подобри 

рејтингот на хотелот, да го зголеми бројот на гости, како и да тежнее кон 
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максимално задоволување на замислените идеи за добар хотел на гостите кои ќе се 

сместат во него. 

На петтото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Сметате дека 

концепцијата за квалитетна услуга и ориентација кон потрошувачите овозможува 

конкурентска предност” на што се добиени следните резултати: 

Табела 22. Концепцијата за квалитетна услуга на хотелот овозможува остварување на долгорочни 

цели 

 

Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Да 251 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 19. Концепцијата за квалитетна услуга на хотелот овозможува остварување на долгорочни цели 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според истакнатите податоци на графиконот се гледа дека 100% од вработените во 

хотели ја сметаат концепцијата за квалитетна услуга како корисна алатка за реализација на 

зацртаните долгорочни цели.  
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На шестото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Сметате дека 

квалитетната услуга и ориентацијата кон потрошувачите овозможува конкурентска 

предност” на што се добиени следните резултати: 

 

Табела 23. Квалитетната услуга и ориентација кон потрошувачите овозможува конкурентска 

предност 

 

Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Да 206 

Не 45 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 20. Квалитетната услуга и ориентација кон потрошувачите овозможува конкурентска предност 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според резултатите на графиконот можеме да се види дека 82% од испитаниците 

истакнале дека квалитетната услуга и ориентација кон гостите му овозможува 

конкурентска предност на хотелот. Додека 18% сметаат дека квалитетната услуга и 

ориентација кон потрошувачите делумно овозможува конкурентска предност. 
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 Секој хотел во својата политика на работа треба да има зацртано правило за нудење 

исклучиво квалитетна услуга, и доколку станува збор за хотел од високо ниво (4-

5*) треба во целост да бидат реализирани пропишаните правила за добивање на ова 

ниво, така што гостите нема да бидат разочарани од услугата, туку ќе бидат среќни 

бидејќи го добиле тоа што го очекувале од сместувањето, а со самото тоа ќе се 

создаде и конкурентска предност. 

На седмото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Сметате дека 

стандардизираната хотелска услуга претставува гаранција за квалитет” на што се 

добиени следните резултати: 

Табела 24. Стандардизирана хотелска услуга како гаранција за квалитет 

 

Одговор 

Број на испитаници кои го 

дале одговорот 

Да 203 

Делумно 48 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 21. Стандардизирана хотелска услуга како гаранција за квалитет 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според резултатите на графиконот можеме да видиме дека 81% од вработените 

сметаат дека стандардизираната хотелска услуга претставува гаранција за квалитет, 

додека останатите 19% делумно се согласуваат со овој став. 

 Хотелите мораат да нудат стандардизирана хотелска услуга што во очите на 

потенцијалните потрошувачи е гаранција за квалитет. 

На осмото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Сметате дека 

ориентацијата кон потрошувачите на хотелот му обезбедува зголемување на 

профитабилноста и зголемен профит” на што се добиени следните резултати: 

Табела 25. Влијание на ориентацијата кон потрошувачите врз зголемување на профитабилноста на 

хотелот 

 

Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Да 201 

Делумно 50 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 22 Влијание на ориентацијата кон потрошувачите врз зголемување на профитабилноста на 

хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати вработените во хотелскиот сектор (80%) сметаат 

дека ориентацијата кон потрошувачите во голема мера влијае врз зголемувањето на 

профитабилноста на хотелот, додека 20% делумно се согласуваат. 

На деветтото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Сметате дека 

ориентацијата кон потрошувачите на хотелот му обезбедува задоволни и постојани 

потрошувачи” на што се добиени следните резултати: 

Табела 26 .Влијание на ориентацијата кон потрошувачите на хотелот врз стекнувањето на 

задоволни и постојани потрошувачи 

 

Одговор 

Број на 

испитаници кои 

го дале 

одговорот 

Да 208 

Не 43 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 23. Влијание на ориентацијата кон потрошувачите на хотелот врз стекнувањето на задоволни и 

постојани потрошувачи 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Според прикажаните резултати можеме да видиме дека вработените во хотелите 

(83%) сметаат дека ориентацијата кон потрошувачите има големо влијание врз 
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стекнувањето на задоволни и постојани потрошувачи, додека 17% од анкетираните 

вработени имаат спротивставен став. 

На десеттото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”До кој степен 

сметате дека ги користите Вашите стручни знаења при работењето во хотелот?’ на 

што се добиени следните резултати: 

Табела 27. Степен на примена на стручни знаења на вработените при работа во хотелот 

 Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Околу 25% 40 

Околу 50% 43 

Околу 75% 43 

Околу 100% 126 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

 

Графикон 24. Степен на примена на стручни знаења на вработените при работа во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 50% од вработените сметаат дека околу 100% од 

своето знаење и стручна подготовка ги користат за време на работењето во хотелот, 17% 

истакнале дека 75% од своето знаење вложуваат во работењето во хотелот, 17% вложуваат 

околу 50% и 16% вложуваат минимално, односно до 25% од своето знаење. 

 Вработените во хотелите треба секогаш да го даваат својот максимум и во целост 

да се служат со своите стручни знаења без оглед на мотивацијата која ја имаат, или 

платата која ја земаат. Стекнатото искуство секогаш ќе им биде ценето, а со тоа и 

ќе се подобрува успешноста во работењето на работата. 

На единаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Дали нивото 

на примена на Вашето стручно знаење зависи од платата и мотивираноста која ја 

добивате?” на што се добиени следните резултати: 

Табела 28. Зависност на применетото стручно знаење на вработените од платата и мотивацијата на 

работното место 

 

Одговор 

Број на испитаници кои го дале 

одговорот 

Да 168 

Делумно 83 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Да; 67,00%

Делумно; 
33,00%

 

Графикон 25. Зависност на применетото стручно знаење на вработените од платата и мотивацијата на 

работното место 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 67% од вработените во хотелите сметаат дека 

нивното стручно знаење (неговата примена) нема влијание и не зависи од платата и 

мотивацијата на работното место, додека преостанатите 33% сметаат дека делумно влијае. 

 Мотивацијата на вработените во голема мера влијае врз резултатите кои ги даваат 

вработените при работењето во хотелите, но не е неопходно да имаат висока плата 

или голема мотивација за да го постигнат максимумот во работењето. Но сепак, 

сметам дека хотелите во својата политика на работење треба да имаат мотивациски 

алатки за вработените преку кои ќе постигнат задоволни вработени, но и задоволни 

гости. 

На дванаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Дали ви е битно 

каква слика остава хотелот во јавноста?” добиени се следните резултати: 

Табела 29. Интерес на вработените за сликата на хотелот во јавноста 

 

Одговор 
Број на испитаници кои го дале одговорот 

Да 163 

Не 88 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

Графикон 26. Интерес на вработените за сликата на хотелот во јавноста 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 65% од вработените во хотелите сметаат дека е во 

нивни интерес, како и во интерес на хотелот да се подобрува сликата на хотелот во 

јавноста, а тоа секако се постигнува со добра услуга. Преостанатите 35% сметаат дека 

делумно се согласуваат. 

На тринаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Колку сте 

задоволни од Вашата работа?” добиени се следните резултати: 

Табела 30. Задоволство на вработените од сопствената работа 

 Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Незадоволен 40 

Делумно 

задоволен 
43 

Задоволен 168 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 27. Задоволство на вработените од сопствената работа 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 67% од вработените во хотелите истакнуваат дека 

се задоволни од нивната работа, работна позиција и почитување на работното место во 

хотелот, 17% се делумно задоволни и 16% се незадоволни. 

 Успешноста на една организација/хотел во голема мера зависи од нејзините 

вработени. Па така, потребно е вработените во хотелиерството да бидат постојано 

весели, мотивирани и задоволни. Вработените се клучот на успехот на секоја 

организација. 

На четиринаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Оценете ги 

условите за работа на Вашето работно место” на што се добиени следните резултати: 

Табела 31. Услови за работа во хотелот 

 Одговор 
Број на испитаници кои го дале 

одговорот 

Лоши 38 

Делумно добри 45 

Добри 168 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Лоши; 
15,00%

Делумно добри; 
18,00%

Добри; 67%

 

Графикон 28. Услови за работа во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати се гледа дека 67% од вработените во хотелите 

истакнуваат дека условите за работа се добри и тие се задоволни, 18% истакнуваат дека 

условите се делумно добри и 15% истакнале дека условите се лоши. 

На петнаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработени:”Дали сметате 

дека работата во хотелот е добро организирана и координирана?” на што се добиени 

следните резултати: 

Табела 32. Добра организација и координација на работата во хотелот 

 

Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Да 163 

Делумно 88 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

 

 

Графикон 29.Добра организација и координација на работата во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 65% од вработените во хотелите сметаат дека 

добрата организација и координација влијаат на работата на хотелот, додека 35% од 

вработените истакнуваат дека тие сметаат дека делумно имаат влијание. 

 Координацијата и организацијата на работата во хотелите е од големо значење за 

успешното завршување на работните обврски, па според тоа, потребно е да постои 

добра организација и координација на менаџерот со вработените, како и на 

вработените со гостите на хотелот. 

На шестнаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Дали сте 

задоволни од односот и нивото на комуникација кое го имате со Вашиот 

претпоставен?” добиени се следните резултати: 

Табела 33. Задоволство на вработените од односот и нивото на комуникација со претпоставено 

лице 

 

Одговор 
Број на испитаници кои го дале одговорот 

Да 211 

Не 40 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 
Графикон 30. Задоволство на вработените од односот и нивото на комуникација со претпоставено лице 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати можеме да истакнеме дека 84% од вработените 

истакнуваат дека се задоволни од нивната комуникација со претпоставеното лице, додека 

преоснататите 16% делумно се задоволни односно сметаат дека постојат одредени 

недостатоци. 

 Комуникацијата на вработените и претпоставеното лице треба секогаш да се 

одржува на високо ниво. 

На седумнаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Оценете го 

квалитетот на услуга во хотелот” на што се добиени следните резултати: 

Табела 34. Квалитет на услуга во хотелот 

 Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Високо 

ниво 
251 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 31. Квалитет на услуга во хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

 

 



128 

 

Според прикажаните резултати 100% од вработените во хотелскиот сектор 

истакнуваат дека услугите кои ги нуди хотелот во кој работат се на високо ниво. 

 Квалитетот на услугите во хотелите се примарната работа која мора да биде 

задоволена, а се останато следи потоа. Под квалитет тука мислиме на: одржување 

на хигиената во собите, квалитетна храна во ресторанот, забава во состав на 

хотелот и др. 

На осумнаесетото прашање од анкетниот прашалник за вработените:”Дали 

сметате дека претпоставените се грижат доволно за развој на хотелот?” на што се 

добиени следните резултати: 

Табела 35. Грижа на претпоставените за развој на хотелот 

 

Одговор 

Број на 

испитаници 

кои го дале 

одговорот 

Да 221 

Делумно 30 
Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

 

Графикон 32. Грижа на претпоставените за развој на хотелот 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати 88% од вработените истакнуваат дека 

претпоставените на хотелот се грижат за развој на хотелот и неговите услуги, додека 12% 

делумно се согласуваат. 

 Претпоставените лица (менаџментот) на хотелот треба постојано да иновираат и 

имплементираат нови мерки преку кој ќе се постигне раст и развој на хотелот и 

неговите услуги. 

8. Осврт на поставените хипотези 

Во овој дел од трудот е направено тестирање на хипотезите со помош на примена 

на напредни статистички техники. 

Во однос на генералната хипотеза кореспондираат прашањата 5 и 6 од анкетниот 

прашалниик за вработени, како и прашањето под реден број 16 од анкетниот прашалник за 

гостите кое се однесува на грижата на вработените за задоволството на гостите. 

Генералната хипотеза која гласи:”Концепцијата за квалитетна услуга кај 

хотелските субјекти овозможува  остварување на долгорочните цели, конкурентска 

предност, како и задоволни гости на испорачаната вредност” е тестирана со помош на 

хи-квадрат тест. 

Хипотезата е тестирана така што во предвид се земени споменатите прашања од анкетите, 

притоа тестирајќи ги според категорија на хотели (односно хотели од повисок и хотели од 

понизок ранг). Хипотезата е тестирана со помош на статистичкиот пакет СПСС 22. 

Табела 36 .Хи квадрат тест за генерална хипотеза 

 Chi-square value 

 

Квалитетната услуга и ориентација кон потрошувачите 

овозможува конкурентска предност * Категорија на хотел 

50.844 

 

Грижа на вработените во хотелот за задоволството на гостите 

* Категорија на хотел 

0.002 

 

Концепцијата за квалитетна услуга на хотелот овозможува 

остварување на долгорочни цели * Категорија на хотел 

0.251 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Согласно на првата анализа  помеѓу квалитетната услуга и ориентација кон 

потрошувачите овозможува конкурентска предност * Категорија на хотел вредноста на хи 

квадрат тестот изнесува 50.844. Согласно прочитаната критична вредност од табелата за 

ниво на значајност од 3.8 може да се истакне дека не оди во прилог на хипотезата. Во 

однос на Грижа на вработените во хотелот за задоволството на гостите * Категорија на 

хотел вредноста на хи квадрат изнесува 0.002 што е пониска вредност од критичната 

вредност, што всушност означува дека овој сегмент оди во прилог на хипотезата. Во однос 

на Концепцијата за квалитетна услуга на хотелот овозможува остварување на долгорочни 

цели * Категорија на хотел хи квадрат вредноста изнесува 0.251 што повторно не оди во 

прилог на хипотезата. 

Оттука може да се заклучи дека генералната хипотеза делумно се прифаќа, 

односно концепцијата за квалитетна услуга овозможува задоволни гости на испорачаната 

вредност, додека нема големо влијание на остварувањето долгорочни цели и конкурентска 

предност. 

Во однос на посебните хипотези е применет Пирсонов тест на корелација помеѓу 

анализираните групи. 

- Посебна хипотеза 1: Стандардизираната хотелска услуга претставува гаранција за 

квалитет. 

Со цел да се добие релевантно тестирање хипотезата е тестирана според тврдењето дека 

постојат не постои корелација помеѓу анкетираните вработеи во хотелите од повисок и во 

хотелите од понизок ранг. 

Табела 37. Пирсонов тест на корелација на посебна хипотеза 1  

Correlations 

 

Вработени во 

хотели од 

повисок ранг 

Вработени во хотели од 

понизок ранг 

Вработени во хотели 

од повисок ранг 

Pearson Correlation 1 -.143 

Sig. (2-tailed)  .111 

N 126 126 

Вработени во хотели 

од понизок ранг 

Pearson Correlation -.143 1 

Sig. (2-tailed) .111  

N 126 126 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 
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Според прикажаните резултати може да се истакне дека вредноста на Пирсоновиот 

тест на корелација изнесува -0,143 што означува дека не постои корелација помеѓу 

анализираните групи, по што може да се заклучи дека посебна хипотеза 1 се прифаќа. 

Во однос на посебна хипотеза 2 исто така е применет Пирсонов тест на корелација 

помеѓу анкетираните вработени од хотелите од повисок и понизок ранг во однос на 

тврдењето дека ориентацијата кон потрошувачите на хотелскиот субјект му 

обезбедува конкурентска предност. Се претпоставува дека не постои корелација помеѓу 

добиените одговори. Во однос на оваа хипотеза е направено тестирање помеѓу 

категориите на хотели (повисок и понизок ранг) согласно на прашање број 6 од анкетниот 

прашалник за вработените, со цел да се согледа дали постои корелација. 

 

Табела 38. Пирсонов тест на корелација на посебна хипотеза 2 

Correlations 

 

Хотел 

повисок  ранг 

Хотел од 

понизок ранг 

Хотел повисок  ранг Pearson 

Correlation 
1 -.145 

Sig. (2-tailed)  .107 

N 125 125 

Хотел од понизок 

ранг 

Pearson 

Correlation 
-.145 1 

Sig. (2-tailed) .107  

N 125 125 

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Оттука, може да се увиди дека вредноста на Пирсоновиот коефициент на 

корелација изнесува -0,145 што, всушност означува дека не постои корелација помеѓу 

анализираните групи, по што може да се заклучи дека посебна хипотеза 2 се прифаќа. 

 

Тестирање на Посебна хипотеза 3: Орентацијата кон потрошувачите на хотелскиот 

субјект му обезбедува зголемување на профитабилноста и зголемен профит. Со оваа 

хипотеза кореспондира прашањето со реден број 8 од анкетниот прашалник за 

вработените. 
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Табела 39. Пирсонов тест на корелација на посебна хипотеза 3 

 

Correlations Повисок Понизок 
 

Повисок Pearson Correlation 1 -.093  

Sig. (2-tailed)  .298  

N 126 126  

Понизок Pearson Correlation -.093 1  

Sig. (2-tailed) .298   

N 126 126  

Извор: Пресметки на авторот врз база на одговорите на испитаниците од спроведеното истражување 

Од табелата може да се увиди дека вредноста на Пирсоновиот тест на корелација 

изнесува -0.093 што означува дека не постои корелација помеѓу анализираните групи. 

Оттука може да се истакне дека посебна хипотеза 3 се прифаќа. 

Понатаму следи осврт на Посебната хипотеза 4 која гласи: Орентацијата кон 

потрошувачите на хотелскиот субјект му обезбедува задоволни и постојани 

потрошувачи. Хипотезата е тестирана под претпоставка дека не постои корелација 

помеѓу двете анализирани групи. Со оваа хипотеза кореспондира прашање број 9 од 

анкетниот прашалник за вработени. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Од изработката на овој магистерски труд може да се согледа дека македонските 

хотели од високо ниво се стремат кон тоа да понудат квалитетни услуги, кои за нашиот 

пазар и македонскиот народ се многу добри до одлични, додека странските гости не се 

согласуваат со тоа. 

 Дел од гостите на македонските хотели, кои беа дел од  истражувачкиот примерок, 

имале поголеми очекувања при сместувањето во македонските хотели. Хотелите во 

нашата земја се стремат кон тоа да понудат квалитетна услуга која ќе ги задоволи 

потребите на гостите, што во одредена мера им успева, но не целосно, така што сметам 

дека е потребно да се поработи на имплементирање на нови стратегии за квалитет и 

следење на европските стандарди за квалитетна услуга во хотелиерството. 

Хотелиерите, задоволството на гостите го испитуваат преку анкетни листови, 

директна комуникација со нив, но дел од гостите при заминувањето во хотелот остават 

ливчиња со пораки во хотелската соба или се потпишуваат во книгата за впечатоци, каде 

ги забележуваат своите комплименти или забелешки. 

Маркетинг стратегијата на хотелите е насочена кон испитување на вредностите и 

потребите на гостите, како и кон стекнувањето на нови потрошувачите. 

Во однос на поставените хипотези на истражувањето може да се истакнеследното: 

 Согласно добиените резултати од истражувањето и направените тестови 

претставени на графиконите, може да види дека концепцијата за квалитетна услуга 

и ориентација кон потрошувачите влијае врз задоволството на гостите, но не е од 

пресудно значење за реализирањето на долгорочните цели на хотелот, како и на 

стекнувањето конкурентска предност. Оттука, може да се каже дека генералната 

хипотеза делумно се потврдува. 

 Според најголемиот дел од испитаниците е истакнато дека стандардизираната 

хотелска услуга претставува гаранција за квалитет, со што се потврдува посебната 

хипотеза 1. 
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 Посветеноста на менаџментот и вработените во хотелот кон ориентацијата кон 

потрошувачите во голема мера влијае кон постигнувањето на конкурентска 

предност на хотелот. Со тоа се потврдува и посебната хипотеза2. 

 Речиси сите испитаници од категоријата на вработени лица во хотелите се 

изјасниле дека сметаат дека ориентацијата кон потрошувачите на хотелот влијае 

кон зголемувањето на профитабилноста со што се потврдува посебната хипотеза 3. 

Сметам дека ова истражување може да се користи  како помош на менаџерите на 

хотелите кои можат во однос на усовршувањето за нудење на квалитетни услуги според 

европски и светски стандарди, давајќи максимум во работата, како во мотивирање на 

вработените, така и во однос на координирање и организација на работните обврски на 

вработените лица. 

Со цел да се подобри квалитетот на услугите и странските гости да заминат среќни 

од хотелот со желба за повторно враќање потребно е да се задоволат нивните потреби. 

Сметам дека би било корисно при пријавување на гостинот на рецепција за прием и 

земање соба, на гостинот треба да му се даде краток анкетен лист од 4-5 основни правила 

кои ќе бидат конструирани во насока на откривање на нивните очекувања од и во хотелот, 

по што вработените ќе можат да дадат напори да ги реализираат очекувањата на гостите. 

Еден од клучните фактори за зголемување на профитабилноста на еден хотел е 

насмеани и љубезни вработени во секторот за хигиена и одржување, како и во секторот за 

послужување, а за сето тоа да се постигне неопходно е менаџерот и вработените да имаат 

добра и квалитетна комуникација со тимот (рецепција, шанкери/келнери/готвачи, 

рецепција). 

Следењето на дадените препораки во магистерскиот труд можат да им бидат од 

корист на сите оние лица кои сакаат или се занимаваат со хотелиерство. 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 – Анкетен прашалник за вработени 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

ЗА ВРАБОТЕНИ 

 

УПАТСТВО: 

 Ве молиме внимателно прочитајте го секое прашање и дадете одговор кој најмногу 

кореспондира со Вашето мислење, согласување или несогласување со зададените тврдења. 

Напоменуваме дека не постојат точни и неточни одговори.   

Напомена: 

Анкетирањето е анонимно. Ве молиме за целосни и искрени одговори. Резултатите ќе се 

користат исклучиво за научни цели.  

СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Пол  М Ж 

Вработени сте во хотел ---------------------------------- 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Колку сметате дека во хотелот се води грижа за квалитетот на своите 

услуги? 

 Недоволно 

 Малку 

 Многу 

2. Дали хотелот има програма или стратегија по која се води за подобрување 

на нивото на квалитет на услугите? 
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 Да 

 Не 

 Се планира во иднина 

3. Дали хотелот се стреми кон тоа да го испита задоволството на своите 

потрошувачи? 

 Да 

 Не 

Доколку Да, објаснете на кој начин -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------     

4. Маркетинг стратегијата на хотелот е (Можен е само еден одговор): 

 Да постигне висок степен на задоволство кај потрошувачите 

 Да го зголеми својот профит 

 Да постигне повисоко рангирање на домашниот пазар 

5. Сметате дека концепцијата за квалитетна услуга на хотелот овозможува 

остварување на долгорочни цели? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

6. Сметате дека квалитетната услуга и ориентацијата кон потрошувачите 

овозможува конкурентска предност? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

7. Сметате дека стандардизираната хотелска услуга претставува гаранција за 

квалитет? 

 Да 

 Не 

 Делумно 
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8. Сметате дека ориентацијата кон потрошувачите на хотелот му обезбедува 

зголемување на профитабилноста и зголемен профит? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

9. Сметате дека ориентацијата кон потрошувачите на хотелот му обезбедува 

задоволни и постојани потрошувачи? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

10. До кој степен сметате дека ги користите Вашите стручни знаења при 

работењето во хотелот? 

 Околу 25% 

 Околу 50% 

 Околу 75% 

 Околу 100% 

11. Дали нивото на примена на Вашето стручно знаење зависи од платата и 

мотивираноста која ја добивате? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

12. Дали Ви е важно каква слика остава хотелот во јавноста? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

13. Колку сте задоволни од Вашата работа? 

 Незадоволен 

 Делумно задоволен 

 Задоволен 

14. Оценете ги условите за работа на Вашето работно место 

 Лоши 
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 Делумно добри 

 Добри 

15. Дали сметате дека работата во хотелот е добро организирана и 

координирана? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

16. Дали сте задоволни од односот и нивото на комуникација кое го имате со 

Вашиот претпоставен? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

17. Оценете го квалитетот на услуга во хотелот 

 Ниско ниво 

 Средно ниво 

 Високо ниво 

18. Дали сметате дека претпоставените се грижат доволно за развој на 

хотелот? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

Ви благодарам 
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Прилог 2 – Анкетен прашалник за гости (македонски јазик) 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

ЗА ГОСТИ 

 

 

УПАТСТВО: 

 Ве молиме внимателно прочитајте го секое прашање и дадете одговор кој најмногу 

кореспондира со Вашето мислење, согласување или несогласување со зададените тврдења. 

Напоменуваме дека не постојат точни и неточни одговори.   

Напомена: 

Анкетирањето е анонимно. Ве молиме за целосни и искрени одговори. Резултатите ќе се 

користат исклучиво за научни цели.  

СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Пол  М Ж 

Возраст  18-25  26-36  37-47  +48 

Сместени сте во хотел ----------------------------------------------------------- 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

Категорија Резервации 

1. За избор на нашиот хотел ве наведе: 

 Проспект 

 Туристичка агенција 

 Препорака 

 Интернет 

 Друго --------------------------------- 
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2. Вашата резервација е извршена преку: 

 Овој хотел 

 Туристичка агенција 

 Интернет 

Категорија Рецепција 

3. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете дали 

Вашиот прием беше добро и љубезно извршен. 

1 2 3 4 5 

Категорија Соба 

4. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете ја 

опременоста и удобноста на Вашата соба. 

1 2 3 4 5 

5. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете ја 

чистотата на собата. 

1 2 3 4 5 

Категорија Бања 

6. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете ја 

опременоста и чистотата на бањата. 

1 2 3 4 5 

Забелешка -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Категорија Ресторан 

7. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете колку сте 

задоволни од квалитетот на храната и пијалоците во ресторанот. 

1 2 3 4 5 

8. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете колку сте 

задоволни од услугата во ресторанот. 

    1 2 3 4 5 

9. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете колку сте 

задоволни од амбиентот во ресторанот и барот. 

1 2 3 4 5 

Дополнителни услуги 

10. Во следните три категории доколку ги имате користено, оценете колку сте 

задоволни од 1 до 5 

Базен 1 2 3 4 5 

Сауна 1 2 3 4 5 

Фитнес 1 2 3 4 5 

 

11. Во следните три категории на анимација, доколку ги имате користено, оценете 

колку сте задоволни од 1 до 5 

Спортска анимација 1 2 3 4 5 

Детска анимација 1 2 3 4 5 

Вечерни програми 1 2 3 4 5 

12. Кој вид на забава Ви недостига во хотелот 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете колку сте 

задоволни од љубезноста и вниманието од вработените во хотелот. 

1 2 3 4 5 

14. На скала од 1 до 5, каде еден е најниско, а 5 највисоко ниво, оценете ги 

следните елементи: 

Уредување 1 2 3 4 5 

Ресторани/барови 1 2 3 4 5 

Продавници 1 2 3 4 5 

Забава 1 2 3 4 5 

Ноќен живот 1 2 3 4 5 

Хигиена 1 2 3 4 5 

 

15. Дали сметате дека хотелот води доволно грижа за квалитетот на своите 

услуги? 

 Да 

 Не 

 Делумно 

16. Дали сметате дека вработените во хотелот се грижат за Вашето задоволство? 

 Да 

 Не 
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 Делумно 

17. Дали повторно би го посетиле овој хотел? 

 Да 

 Не 

 Можеби 

Ви благодарам 

 

Прилог 3  - Анкетен прашалник за гости (англиски јазик) 

Quest Questionnaire 

Dear Sir or Madam!  

Good morning/afternoon and welcome to our hotel. We are pleased that you decided to 

stay with us. If you have spent at least one night in our hotel we kindly ask you to participate in a 

survey which will help us make your future stay here even more pleasant. The interview will 

take about 10-15  minutes and is conducted anonymously.  

 

Socio-demographic data 

 

Sex  Male Female 

Age  18-25 26-35 37-47 +48 

Hotel:  _____________________________ 

 

Research questions 

 

Category: Reservations 

1. Where have you found information about our hotel? 

 Brochure   

 Turist agency   
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 Recommendation  

 Internet   

 Other  

2. Your reservation has been made by: 

 this hotel   

 turist agency   

 internet 

3. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, Rate was your 

reception was good and politely executive. 

1 2 3 4 5 

Category: Room 

4. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, Evaluate 

equipment and comfort of your room. 

1 2 3 4 5 

5. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, Evaluate the 

cleanliness of the room. 

1 2 3 4 5 

Category: Bathroom 

6. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level Evaluate the 

equipment and cleanliness of the bathroom. 

1 2 3 4 5 

 

Note: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Category: Restaurant 
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7. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, indicate how 

satisfied you are with the quality of food and drinks at the restaurant. 

1 2 3 4 5 

 

8. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, indicate how you 

are satisfied with the service in the restaurant. 

1 2 3 4 5 

 

9. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, indicate how 

satisfied you are from the ambience of the restaurant and bar. 

1 2 3 4 5 

 

Other services 

10. In the following three categories, if you have used, indicate how satisfied are from 1 

to 5 

Poll 1 2 3 4 5 

Sauna 1 2 3 4 5 

Fitness 1 2 3 4 5 

 

11. In the following three categories of animation, if you have used, indicate how 

satisfied are you from them in the scale from 1 to 5 

Sport animation 1 2 3 4 5 

Children animation 1 2 3 4 5 

Night programs 1 2 3 4 5 

 

12. What kind of party you think is missing in hotel 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, indicate how 

satisfied you are with the kindness and attention of the staff at the hotel. 

1 2 3 4 5 

14. On a scale of 1 to 5, where one is the lowest and 5 the highest level, evaluate the 

following elements: 

Arranging 1 2 3 4 5 

Restorants/Bars 1 2 3 4 5 

Shops 1 2 3 4 5 

Fun 1 2 3 4 5 

Night life 1 2 3 4 5 

Hygiene 1 2 3 4 5 

 

15. Do you think that the hotel managament care enough about the quality of their 

services? 

 Yes 

 No 

 Partially 

16. Do you think that the hotel staff caring for your pleasure? 

 Yes 

 No 

 Partially 

17. Would you visit this hotel again? 

 Yes 
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 No 

 Partially 

 

Thank you 
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