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Регионален стандард на занимање  

Целосен формат на стандард со предложени групи на задачи/функции од: Албанија, Босна и 

Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Република Северна Македонија и Србија 

Стандард на занимање: Хотелско - ресторански техничар  

Занимање: Хотелско – ресторански техничар 

Сектор: Угостителство и туризам  

Ниво според ISCO: III 

Опис на занимањето 

Хотелско – ресторанскиот техничар планира, организира, координира, надгледува и управува со 

работата на персоналот на рецепција, во ресторанот и во хотелското домаќинство и учествува во 

спроведување на работните задачи во угостителските објекти од различен вид и со различна големина 

кои обезбедуваат сместување, храна и пијалаци во согласност со општествените и еколошките прописи. 

Учествува во дефинирање на хотелските услуги, нивното промовирање и продажба. Го планира и го 

поттикнува работењето на вработените. Подготвува извештаи и анкети со примена на информациски и 

комуникациски технологии и сличен софтвер во секојдневното работење и во деловната 

кореспонденција. Комуницира со гостите и деловните партнери со примена на правилата за деловна 

комуникација. Врши комерцијални активности во рамките на зададената работа за угостителскиот 

објект за обезбедување сместување, храна и пијалаци. Се грижи за спроведувањето на работните 

норми и стандардите за угостителскиот сектор и за добросостојбата на гостите, соработниците, 

работната околина и животната средина. 

Работна околина и работни услови: 

Хотелско – ресторанскиот техничар работи во угостителските објекти во кои се обезбедува 

сместување, храна и пијалаци на различни локации во внатрешен и надворешен простор. 

Кога е потребно, работи во смени, за време на викенди и државни празници, со променлив распоред 

на работните часови и со нееднаков работен ритам во зависност од фреквенцијата на гости и 

организацијата на работата во согласност со постојаните прописи. 

Најчесто работи во области кои ги исполнуваат пропишаните технички услови, но може да е изложен на 

промени на температурата и влијание на бучава. 

Односи со други професии: 

Хотелско – ресторанскиот техничар е тесно поврзан со следните занимања (со кои има заеднички – 

генерички професионални компетенции): хотелско – туристички техничар, туристички техничар, 

организатор на настани, рецепционер, сервисен техничар, кулинарски техничар, готвач, бармен и 

келнер.   

Воедно занимањето на хотелско – ресторанскиот техничар е поврзано и со занимања кои се однесуваат 

на следните работни места: главен готвач, раководител на ресторан/хотел, технички персонал, 
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помошен персонал, персонал за одржување и други занимања во областа на угостителството и 

туризмот.  

 

Стандард на занимање: 

ГРУПА НА 

ЗАДАЧИ/ФУНКЦИИ: 
КЛУЧНИ ЗАДАЧИ АКТИВНОСТИ 

1. Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

1.1 Анализа, 

планирање и 

организирање на 

сопствените работни 

активности и другите 

организациски 

единици 

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско – ресторанскиот техничар: 

1.1.1 Ја анализира структурата и начинот на кој работат 

различните видови угостителски објекти при 

обезбедувањето на услуги за сместување, храна и 

пијалаци 

1.1.2 Ги анализира извештаите на организациската 

единица за видот и обемот на спроведени, тековни и 

претстојни услуги во однос на видот на гости, 

недоволно застапени групи и родови индикатори  

1.1.3 Ги прецизира и координира неопходните ресурси 

за спроведување на работните задачи и деловните 

стандарди во рамките на нивната надлежност  

1.1.4 Планира, организира и контролира активности во 

рамките на своите деловни активности на неделно и 

месечно ниво 

1.1.5 Подготвува и испорачува дневни планови и 

налози за активност во рамките на својата 

надлежност 

1.1.6 Ги координира сопствените активности со 

активностите на соработниците и деловните 

партнери 

1.1.7 Организира работни активности со користење 

соодветен софтвер 

2. Подготовка на 

работното место 

2.1 Подготовка на 

работните активности 

и работното место 

 

 

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско – ресторанскиот техничар: 

2.1.1 Лично го применува и го проверува кодексот на 

облекување за вработените и законот за лични и 

работни санитарни услови  

2.1.2 Ја утврдува функционалноста на техничките и 

комуникациските уреди 
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2.1.3 Ги проверува резервациите и постоечката 

комуникација преку електронска пошта и социјални 

мрежи 

2.1.4 Ја проверува опремата и инвентарот за 

тековните работни активности 

3. Оперативни 

задачи 

3.1 Продажба и 

резервации за 

сместување и 

дополнителни услуги 

во угостителскиот 

објект за 

обезбедување 

сместување, храна и 

пијалаци 

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско – ресторанскиот техничар: 

3.1.1 Учествува во дефинирање на понудата за услугите 

со одговорните лица, вклучувајќи информации на 

интернет за услуги за различни видови попреченост, 

здравствени и религиски барања 

3.1.2 Учествува во дефинирање на формуларите за 

продажба и промотивни алатки кои се приспособени 

за различни видови барања на гостите (гости со 

попреченост, барања во врска со здравјето, 

повозрасни патници, претставници на недоволно 

застапени групи итн.) 

3.1.3 Ја врши/контролира продажбата на сместување 

и други услуги со директна комуникација, на интернет 

и на рецепција 

3.1.4 Ја врши/контролира рецепцијата, внесувањето на 

резервации во хотелскиот информациски систем 

(HIS) или друг вид евиденција и издава потврда за 

направената резервација 

3.1.5 Ги информира гостите за резервацијата и 

условите за откажување на резервацијата 

3.1.6 Проследува важни информации во согласност со 

Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) 

и/или националните прописи за заштита на податоци 

до други организациски единици за направени 

резервации и други продадени услуги 

3.2 Пречекување, 

прием и сместување 

на гостите во 

угостителскиот објект 

во кој се обезбедува 

сместување, храна и 

пијалаци 

3.2.1 Организира активности за прием на гости во 

согласност со соодветни процедури и видот на 

барања на гостите (гости со попреченост, барања во 

врска со здравјето, повозрасни патници, 

претставници на недоволно застапени групи итн.) 

3.2.2 Врши/контролира регистрирање на гости 

(пријавување) во согласност со бонтонот и 

соодветните процедури и типови на барања 
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3.2.3 Им помага на гостите самите да се регистрираат 

во однос на употребата на информациски, 

комуникациски и помошни технологии 

3.2.4 Ги информира гостите за условите на услугите за 

време на нивниот престој во угостителските објекти 

за обезбедување сместување, храна и пијалаци 

3.2.5 Ги спроведува или придружува гостите до 

сместувачката единица во согласност со соодветните 

процедури 

3.2.6 Го утврдува степенот на задоволство на гостите 

од понудените услуги и врши приспособувања во 

согласност со наведените желби и можности на 

гостите 

3.3 Информирање на 

гостите и давање 

препораки за 

обезбедување 

дополнителни услуги 

за време на нивниот 

престој во 

угостителскиот објект  

3.3.1 Ги информира гостите и дава препораки за 

дополнително достапни хотелски услуги и нивно 

рационално користење без пристрасност во однос со 

пол, раса или религија 

3.3.2 Ги информира гостите и дава препораки за 

режимот на градскиот сообраќај, екскурзии, 

трансфери, пристапност (транспорт за лица со 

попреченост, пристап до културни институции, настани 

итн.)  

3.3.3 Ги информира гостите и дава препораки за 

културни, забавни и спортски активности, природни 

ресурси, органска и традиционална храна во 

дестинацијата 

3.3.4 Обезбедува дополнителни услуги за гостите за 

време на нивниот престој 

3.3.5 Ги информира гостите за програми за 

наградување (попусти во ресторани и други хотелски 

услуги) за учество во еколошки активности 

3.3.6 Обезбедува промотивни материјали за 

дополнителни хотелски услуги, настани и дестинации 

3.3.7 Го утврдува степенот на задоволство на гостите 

од добиените информации и препораки со директна 

комуникација 
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3.4 Координирање на 

работата на 

рецепцијата, 

ресторанот и 

хотелското 

домаќинство 

 

3.4.1 Организира работни средби со персоналот кој е 

одговорен за рецепцијата, ресторанот и 

угостителските услуги на хотелот со цел утврдување 

на задачите, приоритетите и работната динамика  

3.4.2 Подготвува средства за понуда (листа на 

пијалаци, винска карта, листа на јадење, ценовник, 

услуги за хотелското домаќинство итн.) во соработка 

со персоналот одговорен за рецепцијата, ресторанот 

и хотелското домаќинство 

3.4.3 Ја координира работата на организациските 

единици во соработка со лицата кои се одговорни за 

тие единици 

3.5 Операции со храна 

и пијалаци 

3.5.1 Ги контролира подготвителните задачи за прием 

на гости и завршните задачи во ресторанот и другите 

услужни области 

3.5.2 Ја координира работата на услужниот персонал 

за време на пристигнувањето и сместувањето на 

гостите 

3.5.3 Го контролира послужувањето на храна и 

пијалаци во ресторанот и во другите услужни 

простории 

3.5.4 Спроведува активна продажба на производи со 

анимирање на гостите 

3.5.5 Кога е потребно, обезбедува услуги за гостите 

во ресторанот, другите услужни области и простории 

3.5.6 Го утврдува степенот на задоволство на гостите 

од обезбедените услуги со директна комуникација 

приспособена за секој индивидуален гостин (во врска 

со нејзиниот/неговиот пол, раса, вид на попреченост 

итн.) 

3.6 Организација на 

настани и кетеринг 

(послужување на 

храна и пијалаци) 

 

3.6.1 Планира и организира кетеринг-активности 

3.6.2 Подготвува понуди за организација на настани и 

кетеринг 

3.6.3 Ја организира работата на персоналот и ја следи 

подготовката на локацијата, местото на услугата и 

процесот на декорирање 

3.6.4 Решава непланирани ситуации на самото место 
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3.6.5 Го контролира процесот на издавање и враќање 

на опремата и инвентарот за услугите за 

спроведување надвор од главниот објект 

3.6.6 Планира и организира различни видови приеми 

и свечености во објектот 

3.6.7 Го утврдува степенот на задоволство на гостите 

од обезбедените услуги со директна комуникација 

приспособена за секој поединечен гостин (во врска со 

нејзиниот/неговиот пол, раса, вид на попреченост 

итн.)  

3.7 Наплата на 

услугите 

 

 

3.7.1 Ги ажурира сметките за обезбедените услуги 

3.7.2 Во одредени случаи, врши корекции на сметките 

за обезбедените услуги  

3.7.3 Ги пресметува и ги наплаќа обезбедените услуги 

во согласност со утврдениот ценовник или 

договорената понуда и договорениот начин на 

плаќање 

3.8 Ги одјавува и 

придружува гостите 

од објектот во кој се 

обезбедува 

сместување, храна и 

пијалаци 

 

3.8.1 Го врши/контролира враќањето на клучевите 

(картичките) и други пропусници од гостите при 

одјавување  

3.8.2 Спроведува анкети или на друг начин собира 

информации од гостите за квалитетот на 

обезбедените услуги во врска со различните типови 

на гости и нивните барања 

3.8.3 Им помага на гостите самите да се одјават, во 

однос на употребата на информациски, 

комуникациски и помошни технологии 

3.8.4 Обезбедува книга за впечатоци за гостите за да 

ги запишат впечатоците за време на нивниот престој 

во угостителските објекти во кои се обезбедува 

сместување, храна и пијалаци 

3.8.5 Организира заминување на гостите и ги испраќа 

во согласност со процедурите и видот на барања на 

гостите 

3.8.6 Врши/контролира одјавување на гостите во 

информацискиот систем на хотелот (HIS) или на друг 

начин 

4.1 Води работна 

документација во 

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско – ресторанскиот техничар: 
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4. 

Административни 

задачи 

електронска или 

пишана форма 

 

4.1.1 Води/следи евиденција за сместувањето и 

другите услуги кои се користат во моментот 

4.1.2 Води/следи евиденција за дефекти, заборавени 

предмети и друго 

4.1.3 Води/следи евиденција за обезбедени основни и 

дополнителни услуги (користење на сеф, пеглање, 

перење, изнајмување на спортска опрема итн.) 

4.1.4 Води/следи евиденција за состојбата на 

основните ресурси, опрема и инвентар 

4.1.5 Води/следи евиденција за набавки, статус на 

залихите и потрошувачка на намирници, пијалаци, 

материјали и други залихи 

4.2 Подготовка на 

извештаи и 

статистички прегледи 

 

4.2.1 Изготвува извештаи за сопствената работа и 

работата на персоналот (дневни/периодични) 

4.2.2 Подготвува дневни/периодични извештаи за 

приходите според типот на услуга и начинот на 

плаќање 

4.2.3 Подготвува различни извештаи во согласност со 

потребните параметри (структура на гости, вид на 

обезбедени услуги, пополнетост на сместувачките 

капацитети според временски периоди итн.) 

5. Комерцијални 

задачи 

5.1 Подготвува понуди 

и промотивни услуги  

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско - ресторанскиот техничар:  

5.1.1 Ги следи трендовите на понуда и побарувачка на 

пазарот со цел да ги одреди потребите на 

потенцијалните гости и подготвува понуди кои имаат 

за цел зголемување на видот на гости и во согласност 

со пристапниот туризам 

5.1.2 Подготвува/ учествува во подготовката на 

стандардни и иновативни понуди чија целна група се 

различни видови гости  

5.1.3 Избира/ користи канали за обезбедување услуги 

(директни и индиректни)  

5.1.4 Учествува во подготовката на промотивни 

материјали  

5.1.5 Промовира понуди и услуги (директна промоција 

– саеми, конференции, промоција преку дигиталните 
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и социјалните медиуми, продажни посети, гостување 

во медиумите...) на начин кој е приспособен на 

различните целни групи (во однос на возраст, боја, 

национална припадност, статус на државјанство, 

физичка или ментална попреченост, раса, религија, 

род, пол, сексуална ориентација, родов идентитет 

и/или изразување, брачен статус итн.) 

5.2 Подготвува 

пресметки и цени за 

аранжманите/услугите  

5.2.1 Подготвува/учествува во подготовката на палета 

услуги на угостителскиот/хотелскиот објект  

5.2.2 Подготвува/учествува во подготовката на 

специјална понуда на барање на клиентот  

5.2.3 Подготвува/учествува во подготовката на 

пресметки и цени за палетата услуги  

5.3 Обезбедува и се 

грижи за соодветното 

складирање на 

храната, опремата, 

материјалите и 

другите производи за 

ресторанот, кујната и 

сместувачките објекти  

5.3.1 Учествува во процесот на набавка на храна, 

опрема, материјали и други неопходни производи за 

ресторанот, кујната и сместувачките објекти во 

согласност со националното законодавство  

5.3.2 Предлага и набавува органска сезонска храна и 

други добра од локалните добавувачи кога тоа е 

можно  

5.3.3 Ја следи потрошувачката на храна, залихи и 

други неопходни производи за ресторанот, кујната и 

сместувачките објекти  

5.3.4 Го управува/ контролира складирањето, 

залихите и инвентарот  

6. Комуникација и 

соработка со други 

6.1 Комуницира со 

гости, клиенти и 

надворешни 

соработници  

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско - ресторанскиот техничар:  

6.1.1 Воспоставува висококвалитетна комуникација 

(вербална, невербална.....) со гости/клиенти и 

надворешни соработници во согласност со правилата 

на деловната комуникација на нивниот мајчин јазик 

или на странски јазици приспособена на родот на 

гостите и нивното социјално потекло   

6.1.2 Користи современи информации и 

комуникациски технологии и помошни технологии во 

комуникацијата   

6.1.3 Кога е неопходно им помага на гостите во 

користењето на информатичко-комуникациските и 

помошните технологии  
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6.1.4 Воспоставува комуникација со конкурентите 

заради задоволување на потребите на корисниците  

6.1.5 Учествува во воспоставувањето на канали на 

комуникација со гости, клиенти, надворешни 

соработници и институции (полиција, инспекторати, 

даночни управи итн.)  

6.1.6 Спроведува анкети со гостите/клиентите и 

прифаќа коментари и сугестии  

6.1.7 Учествува во решавањето на поплаки од 

корисниците и други недоразбирања со примена на 

соодветни техники за разрешување на судири   

6.1.8  Постапува во согласност со принципите на 

родова, расна, национална, културна, религиозна и 

друга еднаквост при комуникацијата и работењето со 

гостите, надворешните соработници и други лица   

6.2 Внатрешна 

комуникација и 

соработка 

6.2.1 Воспоставува деловна соработка со 

претпоставените, соработниците и помошниот 

персонал со примена на правила на деловна 

комуникација, тимска работа, протоколи и бонтон  

6.2.2 Воспоставува/ја контролира примената на 

стандарди за внатрешна комуникација  

6.2.3 Воспоставува внатрешна комуникација со 

користење на стручна терминологија, современи 

технологии и соодветни канали на комуникација  

6.2.4 Применува мотивациски техники со цел 

постигнување на добра комуникација помеѓу 

вработените  

6.2.5 Решава внатрешни комуникациски 

несогласувања  

6.2.6 Постапува во согласност со принципите на 

родова, расна, национална, културна, религиозна и 

друга еднаквост при комуникацијата со вработените 

во објектот  

7. Обезбедување на 

квалитет 

7.1 Осигурува 

квалитет, ги 

контролира 

обезбедените услуги 

и поправните мерки 

За успешно извршување на клучните задачи, 

хотелско - ресторанскиот техничар: 

7.1.1 Ја контролира правилната употреба на 

инвентарот и опремата 

7.1.2 Го применува/контролира спроведувањето на 

внатрешни процедури, норми и пропишани 
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стандарди (HACCP, Kosher прописи за храната, HALAL, 

ISO, здравствени услови за храната (алергии, 

нетолерантност итн.)  

7.1.3 Го контролира квалитетот на обезбедените 

услуги (сооднос помеѓу цената и квалитетот) 

7.1.4 Ги отстранува недостатоците во 

обезбедувањето на услугите и презема активности за 

подобрување на квалитетот 

7.1.5 Ја проценува сопствената работа и работата на 

соработниците за да го зголеми квалитетот на 

работата 

7.1.6 Организира внатрешни обуки и навремено ги 

информира вработените за обновување на 

постоечките и спроведување на нови работни 

процедури 

7.1.7 Ги применува правилата и стандардите за 

заштита на податоци во согласност со националните 

и/или меѓународните прописи (Општа регулатива за 

заштита на податоци - GDPR) 

7.7.8 Постапува со почитување на човековите права 

кои се однесуваат на идентитетот, културни, 

религиски и други човекови права 

7.1.9 Ги врши должностите и задачите во согласност 

со етичкиот кодекс и во согласност со различните 

видови барања (алергии и други здравствени барања, 

религиски барања итн.) 

7.1.10 Ги следи постоечките технологии за обновлива 

енергија  

7.1.11 Воведува процедури за заштеда на ресурси 

8. Заштита на 

работното место и 

заштита на 

животната средина 

8.1 Применува 

безбедносни 

процедури и мерки за 

заштита при работа  

Во насока на успешно извршување на клучните 

задачи, хотелско - ресторанскиот техничар:  

8.1.1 Применува/ја контролира примената на 

санитарно-технички мерки, како и мерки за 

безбедност на работата и за санитарна заштита   

8.1.2 Ги препознава и известува одговорните лица во 

случај на нефункционалност на опремата 

8.1.3 Применува и ја следи примената на законски и 

внатрешни регулативи за управување со кризи/ 

вонредни ситуации  
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8.1.4 Ја користи опремата и апаратите во согласност 

со стандардите на производителите и упатствата за 

безбедност при работа  

8.1.5 Применува основни правила за прва помош и 

противпожарна заштита  

8.2 Применува 

работни и еколошки 

стандарди  

8.2.1 Применува/ја контролира примената на 

санитарни стандарди и регулативи  

8.2.2 Го одржува чисто и уредно работното место 

пред, за време на и по завршувањето на работата  

8.2.3 Ги отстранува и чува канцелариските 

репроматеријали и документи на начин кој не ја 

загрозува животната средина  

8.2.4 Ги подредува и отстранува/го контролира 

подредувањето и отстранувањето на отпадните 

материјали за време на работниот процес во 

согласност со регулативите 

8.2.5 Рационално ја користи енергијата и 

материјалите и применува принципи за одржлив 

развој  
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Специфични аспекти на економиите 

Економија 
Име на сегментот во 

работниот стандард  
Опис 

Сите 
Родово-чувствителен 

јазик 

Преводот на документот ќе се изврши во 

согласност со законските барања во секоја од 

економиите  

Албанија 

  

  

  

Босна и Херцеговина 

  

  

  

Косово* 

  

  

  

Црна Гора 

  

  

  

Република Северна 

Македонија 

  

  

  

Србија 

  

  

  

 

 


