
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија” број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од Законот за средно 
образование („Службен весник на Република Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и член 7 алинеја 5 од 
Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и 
24/13), министерот за образование и наука донесе наставна програма по основи на угостителско и туристичко 
работење за I година, угостителско туристичка струка, образовен профил келнер за учениците во средното стручно 
реформирано тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 
 
КЕЛНЕР , ГОТВАЧ , СЛАТКАР 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ОСНОВИ НА УГОСТИТЕЛСКОТО И ТУРИСТИЧКОТО    
                                                                                                  РАБОТЕЊЕ 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: 
 
Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
Број на часови неделно: 2 
Број на часови годишно: 72 
Времетраење на образованието: три години  
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Препознавање специфичности, карактеристики и меѓусебно влијание на угостителството и туризмот како 
стопански дејности. 
Идентификување угостителски објекти за сместување, исхрана и пијалоци, според видови и категории. 
Класификување на средствата и изворите на средства за работа и трошоците во угостителските 
претпријатија. 
Анализирање на туристичкиот пазар, преку понуда, побарувачка и продажба. 
Разликување маркетинг и менаџмент инструменти во угостителско - туристичкото работење. 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по основи на угостителското и туристичкото работење 
се: 

• објаснува за угостителството и туризмот како специфични стопански дејности; 

• разликува угостителски и туристички услуги како и економско и неекономско значење на туризмот; 

• објаснува за меѓусебното значење и влијание на угостителството и туризмот; 

• препознава угостителски објекти по видови и категори; 

• разликува видови претпријатија во угостителството и туризмот; 

• класификува средства и извори на средства за работа; 

• објаснува за трошоци и нивна калкулација; 

• толкува специфичност на  угостителско - туристичкото работење преку негови показатели; 

• анализира туристички пазар, преку понуда, побарувачка и продажба; 

• разликува маркетинг и менаџмент инструменти во угостителско - туристичкото работење; 

• развива принципи за одржлив развој во туризам; 

• формира позитивни ставови кон угостителско - туристичкото работење; 

• развива креативно размислување и претприемнички дух. 
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по основи на угостителското и туристичкото работење, ученикот ќе биде 
способен да: 
 

• објаснува специфичности на угостителството и туризмот како стопански дејности; 

• разликува економско и неекономско значење на туризмот; 

• анализира меѓусебно влијание на угостителството и туризмот; 

• разликува видови угостителски објекти;  

• анализира видови угостителски објекти според различна категоризација; 

• објаснува видови претпријатија во угостителството и туризмот; 

• идентификува средства и извори на средства за работа во угостителско туристичките претпријатија; 

• групира трошоци на работење и нивна калкулација; 

• разликува специфичности во угостителско - туристичкото работење како и нивни показатели; 

• анализира карактеристики на туристичкиот пазар (понуда и понуда и побарувачка,продажба); 

• вреднува инструменти на маркетингот и менаџментот во угостителското и туристичкото работење. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
УГОСТИТЕЛСТВОТО  
И ТУРИЗМОТ КАКО 
СПЕЦИФИЧНИ 
СТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикот да: 
• толкува поим за стопанска 

дејност и нејзини фази 
• опишува угостителски и 

туристички услуги 
• дефинира поим, значење и 

развој на угостителството и 
туризмот како специфични 
стопански дејности 

• толкува поделба на 
угостителството 

• објаснува економско и 
неекономско значење на 
туризмот 

• споредува меѓусебно влијание 
на угостителството и туризмот 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

 
• објаснува специфичности на 

угостителството и туризмот 
како стопански дејности 

 
• разликува економско и 

неекономско значење на 
туризмот 

 
• анализира меѓусебно влијание 

на угостителството и туризмот 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УГОСТИТЕЛСКИ 
ОБЈЕКТИ  
 
 
 
 

• дефинира поим и набројува 
видови угостителски објекти 

• објаснува видови угостителски 
објекти за сместување 
исхрана и пијалоци 

• споредува видови 
угостителски објекти според 
различна категоризација 

• разликува видови 
угостителски објекти 

 
• анализира видови 

угостителски објекти според 
различна категоризација 

Практичка настава 

УГОСТИТЕЛСКО • дефинира поим за претпријате • објаснува видови I год. Угостителско 
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ТУРИСТИЧКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 
 

• опишува видови претпријатија 
(угостителски, туристички, 
угостителско-туристички) 

• препознава средства и видови   
средства за работа во 
претпријатијата 

• разликува извори на средства 
за работа во претпријатијата 

• препознава основни трошоци 
во  претпријатијата 

• објаснува за каклулација на 
трошоците 

 
 

претпријатија во 
угостителството и туризмот 

 
• идентификува средства и 

извори на средства за работа 
во угостителско туристичките 
претпријатија 

 
• групира трошоци на работење 

и нивно значење во 
калкулација 

 

послужување, 
тема:Инвентар и 
опрема  
I год. Слаткарство, 
тема: Инвентар во 
слаткарница 
I год. Готварство,  
тема: Инвентар и 
опрема во кујна 
III год. Француски јазик, 
тема:Инвентар и 
опрема 
I год. Слаткарство, 
тема:Рецепти, 
нормативи и калкулации 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
РАБОТЕЊЕТО ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО 
И ТУРИЗМОТ 

• идентификува специфичности 
во угостителско - туристичкото 
работење (сезонски карактер, 
хетерогеност) 

• разликува поими: 
продуктивност, економичност 
и рентабилност како 
показатели за успешно 
работење 

• препознава карактеристики на 
туристичкиот пазар 

• споредува карактеристики на 
понуда и побарувачка на 
туристичкиот пазар 

• толкува специфичности на 
продажбата во  

 
• разликува специфичности во 

угостителско - туристичкото 
работење како и нивни 
показатели 

 
• анализира карактеристики на 

туристичкиот пазар (понуда и 
побарувачка, продажба) 

 
• вреднува инструменти на 

маркетингот и менаџментот во 
угостителското и туристичкото 
работење 

 
 

Практичка настава; 
Угостителско 
послужување; 
Готварство; 
Слаткарство 
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угостителството и туризмот  
• разликува видови промоција 

во угостителството и туризмот 
• препознава инструменти на 

маркетингот и нивната улога 
во остварување на бизнис 
целите 

• објаснува за маркетинг миксот 
и неговите елементи 

• објаснува планирање, 
организирање, раководење и 
контролирање како 
менаџерски функции 

• анализира претприемнички 
карактеристики, развивајки 
чувство за креативност и 
иновативност 

 

 
Забелешки: 

• Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програма та  програмирајќи тематски целини 
според  потребите на околината 

• Екстерното проверување ги вклушува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот 

 
7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 
Наставни методи 
 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
основи на угостителското и туристичкот работење  се: 
Вербални методи:  

• Усно изложување - раскажување, опишување, објаснување 
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• Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза   
 
Визуелни методи     
        Демострирање на:  

• предмети (шеми, листи,пропаганден материјал,брошури), 
• активности (проектни задачи, извршени истражувања и анализи).. 

 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот основи на угостителското и туристичкотo работење  
предвидена е и реализација на посети на угостителки објекти за сместување, исхрана и пијалоци , односно на 
угостителско-туристички претпријатија. 
 
Наставни форми 
 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот основи на 
угостителското и туристичкотo работење  може да се реализира по пат на фронтална работа(особено кога се објаснува, 
опишува или демострира некоја постапка или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес 
или последица) и индивидуална (за време на изработка на презентации или друг вид истражување) 
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 

8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  
 
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата  и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот основи на угостителското и туристичкотo работење  . 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на знаења 
на одредени тематски целини и сегменти, елаборирање на презентации или друг вид истражување. При сумативното 
оценување се користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии критериуми ќе им бидат познати на 
учениците. На учениците редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна информација.  
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот основи на угостителското и туристичкото работење 
задолжително ќе се врши усно и писмено .  
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Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и писменото то оценување.  
 
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот основи на угостителското и туристичкото работење 
ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- угостителство и туризам 
- економија 

 со здобиена педагошко-психолошка  и методска  подготовка и положен стручен испит. 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. Надица Илиевска, наставник во СУГС ,,Лазар Танев,, Скопје 
3. Спиро Спасески, наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје                                              .                                                    
4. Оливер Стојчевиќ, менаџер,  Хотел „Александар Палас” - Скопје 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
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12. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по основи на угостителското и туристичкото работење за прва година од образовната 
програма готвач, келнер, слаткар, на предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе 
 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 на ден  ______________  година      __________________________ 
      Скопје         Спиро Ристовски 
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