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ЕЛАБОРАТ 
О ОПРАВДАНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ:

НАЗИВ 

ДЕЛАТНОСТ – претежна и споредне 

ПИБ 

АДРЕСА, НАСЕЉЕ, ОПШТИНА И ГРАД 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

КОНТАКТ ОСОБА 

ИМЕЈЛ АДРЕСА 

ТЕЛЕФОН контакт особе 

РЕФЕРЕНЦЕ ПРЕДЛАГАЧА У ВЕЗИ СА ПРЕДЛОЖЕНОМ КВАЛИФИКАЦИЈОМ 

НАЦРТ
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КВАЛИФИКАЦИЈИ:

НАЗИВ 

НИВО И ВРСТА 

ШИРА ОБЛАСТ ISCED 13-F 

(штиклирати само једну област) 

00 - Општи програми и квалификације  

01 – Образовање  

02 - Уметност и хуманистичке науке  

03 - Друштвене науке, новинарство и информисање  

04 - Пословање, администрација и право  

05 - Природне науке, математика и статистика  

06 - Информационе и комуникационе технологије

07 - Инжењерство, производња и грађевинарство  

08 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина 

09 - Здравство и социјална заштита  

10 – Услуге 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

КРАТАК ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

НАЦРТ
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3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

КРАТАК  ОПИС СВРХЕ, ОДНОСНО ОДГОВОР ЗАШТО ЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНА  

ВЕЗА ПРЕДЛОЖЕНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ КВАЛИФИКАЦИЈАМА  

ПРОЦЕНА ПОТРЕБА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈОМ 

УКЉУЧЕНОСТ ПАРТНЕРА У ИЗРАДУ ИНИЦИЈАТИВЕ 

НАЦРТ
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4. КРАТКА АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ СРОДНИХ
КВАЛИФИКАЦИЈА (навести примере из три државе):

I  

II  

III 

НАЦРТ
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	fill_15: Хотелијерско  - ресторатерски техничар планира, организује, координира, надзире и руководи радом особља на рецепцији, у ресторану и хотелском домаћинству, и по потреби учествује у реализацији задатака у угоститељским објектима различитог типа и величине за пружање услуга смештаја, хране и пића на социјално и еколошки одржив начин. Учествује у дефинисању хотелских услуга, њиховој промоцији и продаји. Планира и унапређује рад запослених. Припрема извештаје и статистичке прегледе користећи ИК технологије и одговарајуће софтвере у раду и пословној коресподенцији. Комуницира са гостима и пословним партнерима примењујући правила пословне комуникације. Обавља комерцијалне послове из домена пословања угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, хране и пића. Обезбеђује примену норматива и стандарда рада у угоститељству и води рачуна о заштити здравља гостију, сарадника, радне и животне средине.  
	fill_16: Привредној комори Србије обратили су се представници хотела којима је потребан кадар који би по завршеном формалном образовању имао компетенције за рад на рецепцији и у ресторану. Образовни профили који су у понуди образовног система фокусирани су много више на рад у туристичким агенцијама, док је рад у хотелима присутан у готово занемарљивом обиму. 
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	fill_18: Сви партнери који су укључени у израду ове иницијативе изразили су потребу за запошљавањем кадрова са овом квалификацијом, а на основу изјава о намери коју су послодавци попунили приликом планирања уписа ученика у школској 2020/2021, потребе су исказали и хотели: Рамонда, Мона, Палисад и ЦентралИн. 
	fill_19: хотели Falkensteiner, Courtyard by Marriott Belgrade City Center, Envoy, Radisson Blu, Holiday In, Townhouse, Палас, Зира и хотел „Парк“ из Врњачке Бање.  
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	Text1: Законом дефинисана организација привредних субјеката, са традицијом дужом од 160 година. Окупља привреду Србије у јединствен систем, секторски и регионално. Чланови ПКС су привредна друштва, груписана у секторе пољопривреде, индустрије и услуга, који се уже групишу у 19 гранских удружења. У оквиру мреже од 16 регионалних привредних комора и коморе главног града, омогућује стручну подршку и ефикасно заступање интереса привреде по регионима. ПКС заступа интересе и ставове својих чланова учешћем, између осталог у креирању образовних политика, а пре свега у идентификовању потреба привреде за квалификованим кадровима и учествовању у креирању стандарда квалификације и одговарајућих планова и програма наставе и учења.
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