
Стандард на квалификација                                                              

1. Назив на квалификацијата Хотелско - ресторански техничар 
 

2. Код на квалификацијата  
 

3. Тип на квалификацијата Квалификација на ниво на образование 
 

4. Ниво на квалификацијата IV (четврто)  
 

5. Сектор на квалификацијата1 12. Угостителство и туризам 

 
 
6. Стандард(и) на занимање на 

кои се базира 
квалификацијата 

 
1. Хотелско - ресторански техничар 

 

 
 
7. Опис на квалификацијата со 

образложение 
 

Оваа квалификација треба да обезбеди знаења, вештини и 
компетенции поврзани со хотелското и ресторанското работење, со 
цел задоволување на потребите и барањата на гостите. 
 
Квалификацијата овозможува стекнување знаења и вештини за 
координирање и извршување работни задачи при пречекување, 
сместување и испраќање гости во угостителскиот објект, 
реализирање операции со храна и пијалаци, организирање настани 
и кетеринг услуги,  пресметување и наплата на производи и услуги,  
користење информатички системи во хотелско - ресторанското 
работење. 
 
Квалификацијата овозможува стекнување знаења и вештини за 
вербална и невербална комуникација во склад со етичките норми,  
примена на узанси во работењето, осигурување квалитет на 
работата и услугите, решавање конфликти и проблеми, работење 
во согласност со прописите, процедурите и законите од 
соодветната област, а особено за безбедност при работа и  
заштита на животната средина. 
 
Хотелско  - ресторанскиот техничар по завршување на средното 
образование ќе може да работи во угостителски трговски друштва, 
кај физички и правни лица кои се занимаваат со сместување гости, 
подготовка и послужување храна и пијалаци, но има и можност за 
отворање и водење сопствен бизнис. 

 
8. Клучни компетенции 

1. Комуникација на мајчин јазик  
Способен е да споделува и толкува податоци, налози, факти, 
барања и ставови во усна и писмена форма. Применува техники на 
активно слушање, вербална и невербална комуникација на 

 
1 Се наведува редниот број и називот на секторот на квалификации од Законот за НРК 



соодветен и креативен начин со клиенти, деловни соработници и 
колеги од тимот во различни професионални, општествени и 
културолошки контексти. Способен е да користи и толкува 
различни видови документација, собира, анализира и обработува 
информации. Истите информации може да ги аргументира во усна 
и писмена комуникација соодветно на контекстот. 
 

2. Комуникација на странски јазик 

Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена 
деловна комуникација  во специфичен општествен и културен 
контекст поврзан со работата. Разбира, искажува и толкува 
концепти и размислувања, факти и ставови во усна и во писмена 
форма. Со цел компетентно да го следи напредокот во 
професијата, способен е да го користи странскиот јазик и да ги 
надградува своите знаења и вештини во сферата на стручната 
терминологија. 
 

3. Математичко-техничка и научна компетенција 
Во решавање на задачите за време на секојдневната работа, 
применува нумеричко размислување и знаење во извршување на 
работите. Користи соодветен редослед и правила на 
пресметување и работи со техничко - технолошки алатки. 
Пресметува потребни елементи во соодветна документација и 
логичко поврзува зададени, мерени и барани податоци. Собира 
податоци потребни за самоунапредување во секторот 
угостителство и туризам. 
 

4. Дигитални компетенции 

Користи дигитална технологија за да обезбеди подобра 
функционалност во извршување на работите, прибирање, 
обработка, организирање и прикажување податоци. Работи на 
платформи за глобална дистрибуција и резервација на услуги од 
индустријата и поседува компетенции за дигитален маркетинг, 
социјални медиуми и веб-апликации. 
 
5. Учење како се учи  

Способен е и свесен за потребата да стекне и усвои нови знаења и 
вештини и истите да ги примени заради личен напредок и напредок 
на институцијата каде работи. Способен е да управува со 
сопственото учење и да креира работни рутини. Истраен е и 
одговорен во самостојното учење, а особено во учењето за време 
на работата со соработниците и колегите. Поседува вештини за 
размислување и самооценување за наученото. 
 
6. Социјални/општествени и граѓански компетенции 

Во секојдневното опкружување способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни  компетенции за комуникација со 
луѓе од различно образовно ниво, културна и религиозна 
определба, полова, расна, социјална и граѓанска припадност, 



притоа изразувајќи толеранција и разбирање за другите гледишта 
и ставови. Способен е да работи во тим кој е мултикултурен и 
мултинационален и од различни општествени и социјални средини. 
Покажува флексибилност и адаптaбилност за новонастанати 
ситуации и е мотивиран за работа во сопствената област. 
 
7. Чувство за иницијатива и претприемништво 

Способен е идеите да ги претвори во реалност, со иницијатива за 
нивно реализирање и спроведување на дело во контекст со 
современите трендови. Креативен е, иновативен и презема ризици 
за остварување на целта, со претходна анализа на пазарот, 
производите и услугите кои се нудат, осврнувајќи се на платежните 
можности на потенцијалните корисници, нивните потреби и желби. 
 
8. Културолошка свест и културно изразување 

Го препознава и цени креативниот израз на идеи, културата на 
работното место и комуникацијата, искуствата и емоциите. Ги 
приближува сопствените креативни и експресивни ставови со 
размислувањата на другите членови во тимот и ги изразува на 
соодветен начин, со што всушност ја подобрува ефикасноста на 
нивното работење и ги збогатува општите животни компетенции. 

9. Обем (вкупно кредити и 
времетраење) 

Вкупно кредити: 240 

Времетраење: 4 години 
 

  
10. Критериуми за влез или упис 

Квалификацијата хотелско – ресторански техничар можат да ја 
стекнат редовни и вонредни ученици. Во програмата за 
четиригодишно техничко образование, хотелско – ресторански 
техничар можат да се запишат кандидати согласно со условите 
пропишани со Законот за средно образование, соодветно за 
редовни и вонредни ученици, а вклучително и за ученици со 
посебни образовни потреби. За запишување во прва година како 
редовен ученик, кандидатот мора да има завршено основно 
образование и да не е постар од 17 години, а за ученик со посебни 
образовни потреби да не е постар од 25 години. Исто така, влез во 
квалификацијата може да имаат и кандидати од тригодишно 
соодветно стручно образование поставено на трето ниво од 
Националната рамка на квалификации со полагање на 
диференцијални испити.    
Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден 
од следниве услови:  
- да е постар од 17 години 
- да е на боледување подолг период 
- да му е изречена педагошка мерка отстранување од 

училиштето 
- да е во работен однос 
- во други случаи утврдени со статутот на средното училиште 

 
 



 
11. Листа на задолжителни 

модули за квалификации 
или предмети 

Код 
 

       Назив Часови Кредити 

 Заеднички 
општообразовен 
модул 
 

 

1347 

 

72 

 Општообразовен 

модул значаен за 

одреден сектор 
 

 

570 

 

33 

 Основи на 
угостителството и 
туризмот 

216 12 

 Економија 210 11 
 

 Психологија и 
комуникации 

144 6 

 Информатички 
системи во 
угостителството и 
туризмот 

144 8 

 Хигиена и екологија 72 3 

 Хотелско работење 420 26 

 Ресторанско работење 420 26 

 Храна и пијалаци 72 4 

 Културно-историско 
наследство 

72 4 

 Основи на готварство 66 4 

 Учење преку работа 
кај работодавач 

342 19 

 Државна матура и 
завршен испит- 
кредитни вредности 

 4 

 
12. Вкупен број на часови и 

кредити (11) 

 
4095 часа / 232 кредити 

 
13. Листа на изборни модули за 

квалификации или предмети 

Код        Назив Часови Кредити 

 Анимации и настани во  
туризмот и 
угостителството 
(анимации во туризмот 
и угостителството,  
менаџмент на настани) 

 
 

138 
(72+66) 

 
 
8 

 Одржлив развој на 
туризмот 

72 4 

 Велнес и спа 66 4 

 Диететика и 
нутриционизам 

72 4 



 Гастрономија 
(национална 
гастрономија, 
интернационална 
гастрономија) 

138 
(72+66) 

8 

 Општо образование  138 8 

 
14. Вкупен број на часови и 

кредити (13) 

 

 
138 часа/8 кредити 

 

 
15. Резултати од учењето 

Ученикот е способен да: 
 
1. Анализира карактеристики на секторот угостителство и 

туризам, поврзаноста со останатите сектори и применува 
соодветна опрема и инвентар за работа 
 

2. Оценува економско влијание на туризмот и го вреднува 
маркетинг концептот во работењето 

 
3. Вреднува претприемачки активности како фактор за успешност 
 
4. Разликува типови клиенти, соодветно се однесува и 

комуницира со нив 
 
5. Користи информатички системи за хотелско и ресторанско 

работење 
 
6. Применува мерки и стандарди за заштита на здравјето, 

работната и животната средина 
 
7. Споредува работни задачи на вработените во приемната 

служба и домаќинството 
 
8. Врши прием, сместување и испраќање гости во сместувачкиот 

објект 
 
9. Пополнува и води работна документација за рецепциско 

работење и домаќинство 
 
10. Споредува техники на работа и начини на послужување  
 
11. Применува принципи за пречекување гости, примање нарачки, 

послужување, наплатување и испраќање гости 
 

12. Организира различни видови настани и кетеринг услуги  
 
13. Анализира карактеристики на продукти од растително и 

животинско потекло, различни видови пијалаци и нивна 
примена во угостителството 



 
14. Споредува стилови, правци, дела, локалитети и артефакти од 

праисторијата до денес 
 
15. Разликува видови јадења според утврдени нормативи и 

рецепти 
 

 
16. Начин на проверка и 

критериуми за проверка на 
резултатите од учењето 

16.1. Начин на проверка 

Ќе се применуваат низа начини на проверка, во зависност од 
потребите, за оценување на оваа квалификација 

• Директно набљудување на постигањето на ученикот од 

страна   на оценувачот 

• Набљудување на способноста на ученикот да комуницира и 

размислува критички 

• Усно и писмено 

• Прашања и одговори 

• Различни видови тестови 

• Листа за проверка 

• Проектни задачи и извештаи 

• Презентации 

• Практични задачи/вежби 

• Симулација 

• Играње улоги 

• Студија на случај 

• Дневник за работа 
 

16.2. Критериуми за проверка на резултатите од учењето 

Ученикот може да: 
 

1.1. Објаснува основни карактеристики на секторот угостителство и 
туризам и негова поврзаност со останатите сектори 
1.2. Споредува различни видови туризам 
1.3. Разликува видови угостителско – туристички објекти 
1.4. Користи опрема и инвентар во просториите за подготовка и 
послужување храна и пијалаци  
 
2.1. Идентификува економски фактори на влијание на туризмот 
2.2. Објаснува карактеристики и структурни елементи на 
туристичкиот пазар 
2.3. Наведува елементи на маркетинг микс и ја вреднува неговата 
улога во процесот на создавање и пласман на туристички 
производи и услуги  
 
3.1. Проценува улога на претприемачот во претприемачкиот 
процес 



3.2. Споредува различни видови иновации и анализира ризици 
4.1. Проценува и соодветно се однесува кон клиентите во 
угостителско – туристичкиот објект 
4.2. Применува форми и начини на деловно комуницирање 
4.3. Практикува деловни вештини во согласност со потребите на 
работното место 
 
5.1. Објаснува карактеристики и начин на работа на 
информатичките системи 
5.2. Демонстрира користење на информатички системи во 
хотелското и ресторанското работење 
 
6.1. Применува хигиенско технички мерки на безбедност и здравје 
при работа согласно протоколите за работа 
6.2. Користи стандарди, правила и прописи кои се применуваат во 
угостителството за заштита на работната и животната средина 
 
7.1. Наведува работни места во различни објекти за сместување, 
храна и пијалаци 
7.2. Споредува работни задачи на работните места во приемната 
служба и домаќинството 
 
8.1. Прима, води и извршува резервации 
8.2. Демонстрира активности при прием, сместување и испраќање 
гости во сместувачкиот дел на објектот 
 
9.1. Пополнува работна документација во приемната служба и 
домаќинството 
9.2. Врши пресметување и наплата на хотелски сметки и други 
користени услуги 
 
10.1. Споредува видови простории за послужување 
10.2. Објаснува начини на сервирање и послужување за различни 
пригоди  
10.3. Ракува со соодветен инвентар и опрема  
10.4. Креира средства за понуда на храна и пијалаци (мени, листа 
на јадења, карта на пијалаци и сл.) 
 
11.1. Објаснува принципи на стручно, економично и културно 
послужување 
11.2. Пречекува, послужува и испраќа гости 
11.3. Изготвува и наплатува сметки 
 
12.1. Објаснува фази во реализација на настани и кетеринг услуги 
12.2. Подготвува соодветен инвентар и опрема за настан 
12.3. Реализира различни видови кетеринг услуги 
 
13.1. Идентификува основни карактеристики на продукти од 



растително и животинско потекло 
13.2. Разликува видови пијалаци и топли напивки 
13.3. Проценува застапеност на различни видови продукти во 
исхрана 
 
14.1. Разликува стилови во развојот на уметноста 
14.2. Споредува светско културно наследство со културното 
наследство на Република Северна Македонија 
 
15.1. Разликува работни одделенија, опрема и инвентар во кујна 
15.2. Објаснува технолошки процес на подготовка на различни 
видови јадења 
 

 
17. Вид на завршна јавна 

исправа 

- Диплома за завршен испит 

- Диплома за државна матура 

  

18. Институција која ја издава 
јавната исправа  

Верифицирана установа за стручно образование и обука 
 
 

 
19. Проодност 

По завршување на квалификацијата Хотелско – ресторански 

техничар ученикот има можност за: 

• вработување 

- самовработување 

- вработување во соодветниот сектор односно дејност 

- вработување во несоодветен сектор каде се даваат 

услуги за сместување, храна и пијалаци 

• вертикална проодност 

- продолжување на постсредно образование 

- продолжување на високообразовни установи од 

соодветна област доколку се стекне со државна матура 

- продолжување на високообразовни установи од други 

области доколку се стекне со државна матура 

 

20. Датум на донесување на 
стандардот на 
квалификација 

 
     ____/____/________ 

 
21. Датум на последна ревизија 

 
     ____/____/_________ 
 
 

 


