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1. Име и код на стандардот на занимање  
    КЕЛНЕР 
 
 
2. Ниво на сложеност 
    (III) Сложена работа 
 
 
3. Стручни компетенции 
 
Кандидатот: 
 

• планира и организира сопствена работа 
• почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и 

времето 
• подготвува работна документација со користење информатичко 

комуникациски средства 
• комуницира со корисници на услуги на два странски јазика 
• комуницира со соработници применувајќи ги принципите на работна 

култура 
• врши подготвителни работи во офисот и салата за послужување и  

применува кодекс на облекување 
• пречекува и прима гости 
• прима порачки и послужува гости со примена на угостителските техники 

на послужување 
• приготвува и послужува отворени, флаширани и мешани пијалаци и 

напитоци 
• работа во точилница 
• пресметува услуги 
• испраќа гости  
• работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на 

работа и услуги 
• извршува работи во согласност со прописите за заштита на работна 

средина и околина  
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4. Опис на стандардот на занимањето 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Организира 
работни 
активности 

• анализира дневна понуда: листа на 
јадења, карта на пијалаци, мени, винска 
карта, барска карта, карта за појадок 

• познава состав на јадења од листата на 
јадења и мени  

• следи новитетите во однос на 
исхраната 

• применува стандарди за правилна 
исхрана 

• чита налог за работниот ден 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува 
место за 
работна 
изведба 

• применува кодекс на облекување – 
униформа (за редовна работа и 
свечени приеми) 

• проверува карти за избор на 
угостителските услуги 

• полира – одржува потребен инвентар 
за сервирање 

• разликува инвентар за послужување и 
сервирање на гости 

• порамнува ресторански маси 
• распостила чаршафи 
• поставува ситен инвентар 
• поставува декорации на масите 
• сервира ресторански маси со прибор за 

јадење 
• припрема келнерска работна маса 
• приготвува банкетски маси за свечени 

приеми 
• припрема сервирни колички за:  

транжирање, филирање, фламбирање, 
филетирање 

• знае употреба и намена на масата за 
сервирање при различни прилики во 
салата за послужување 

• знае употреба на помошна масичка или 
сервирна количка согласно начинот на 
сервирање 

• знае да го избере соодветниот 
инвентар, согласно изборот на јадење и 
пијалаци  

• знае да приготви декоративен  куверт 
за јадење за редовни и вонредни гости 

Оперативни 
работи 

Прима гости • пречекува гости 
• поздравува гости 
• сместува гости и избира маса по желба 
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на гости  
• познава работа со резервации 
• владее со основи на бонтон и ги 

применува  
• воспоставува контакт и комуникација со 

гостинот 
• комуницира со гостинот на два странски 

јазика 
• знае правилно да ја понуди, претстави 

и опише поединечната понуда 
• користи пишани и непишани правила на 

деловно комуницирање 
• знае да воспостави правилен контакт и 

комуникација со гостите  

 Прима порачки • поднесува карти за избор на 
угостителски услуги 

• разговора со гостинот во однос на 
избор на јадење и пијалаци (давање на 
сугестии) 

• нуди и ги поврзува вината и другите 
пијалаци со јадењата 

• пишува порачка 
• применува знаења од психологијата на 

гостите 
• познава цени во угостителскиот објект 
• блокира порачка 
• дава блокирана порачка на 

производните одделенија 
• поседува знаење за јадењата и 

пијалаците кои им ги препорачува на 
гостите 

• знае правила при препорачување на 
пијалаците со одделни видови храна  

• знае да ги употреби сите правила на 
добар продавач при земањето на 
нарачката, и при тоа умее да биде 
спретен и тактичен во комуникацијата  

• знае техники за прием на нарачка и 
нејзино проследување до соодветното 
одделение 

• знае да ракува со основната 
програмска опрема која се употребува 
при проследување на нарачката  

• знае тековни цени во локалот 

 Приготвува и 
послужува 
отворени, 
флаширани и 
мешани 
пијалаци и 

• презентира, отвара и наточува пијалаци 
и напитоци 

• меша пијалаци и ги послужува во 
соодветни чаши со декорација 

• подготвува напитоци 
• избира соодветен инвентар за различни 
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напитоци видови на пијалаци и напитоци 
• почитува важност на температура на 

послужените пијалаци и напитоци 
• почитува рок на важност на 

послужените пијалаци и напитоци 
• послужува пијалаци на барскиот пулт 

или гостинската маса 
• познава важноста на инвентарот и 

негова намена за одредени видови 
пијалаци 

• познава и користи техника за 
презентирање, отворање и точење на 
поединечни видови вино 

• познава алкохолни и безалкохолни 
пијалаци 

• познава основни барски пијалаци и 
нивна намена 

• познава техника на мешање на 
основните барски пијалаци, избор на 
соодветна чаша и правилно нивно 
послужување на барскиот пулт или 
гостинската маса 

• знае правилен начин на складирање на 
поодделните видови пијалаци 

• познава техника на приготвување на 
топли напитоци и нивно послужување 

• познава нормативи за поодделни 
видови на пијалаци и нивните додатоци 

 Послужува 
гости, редовни 
и вонредни 
оброци 

• презема порачани јадења и пијалаци 
• послужува гости по утврдени 

угостителски стандарди на 
послужување  

• доготвува јадење во присуство на 
гостите (транжирање, филирање, 
фламбирање и филетирање) 

• декантира и фрапира вина 
• послужува гости според бонтон правила 
• применува банкетско послужување 
• послужува редовни и вонредни оброци 

надвор од матичната куќа 
• десервира 
• применува различни начини на 

послужување 
• знае да се прилагоди на специфичните 

начини на послужување на 
пансионските и ала карт гости 

• познава вонредни оброци и знае 
стручно да ги послужи 

• почитува правила за редослед на 
послужување на јадењата и пијалаците 
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• познава и разликува јадења кои треба 
да ги превеземе од кујната 

 Работа во 
точилница 

• послужува отворени и флаширани 
пијалаци 

• приготвува и послужува топли напитоци 
• требува и превзема материјали од 

магацин 
• води соодветна документација врз 

основа на која требува материјали од 
централниот магацин или добавувачот 

• познава машини, уреди и нивно 
правилно користење, се придржува до 
упатствата за нивно правилно 
користење 

• познава и применува техники за 
приготвување на различни топли 
пијалаци и напитоци и нивно 
послужување 

• познава постапки за правилно чување и 
складирање на пијалаците 

 Пресметка на 
услуги 

• составува сметка за извршената услуга 
• принесува сметка до гостинот 
• наплатува сметка на различни начини 

(готовинско или безготовинско) 
• изработува пресметка за дневниот 

пазар и потрошените материјали 
• познава цени, нормативи на јадењата, 

пијалаците и напивките што ги 
послужува 

• познава основнa примена на 
компјутерска техника 

 Испраќа гости • испраќа и отпоздравува гостин со 
примена на бонтон правила 

• знае да избере и да користи правилен 
пристап и начин на збогување 

 Изведба на 
завршни 
работи во 
салата за 
послужување 

• подига употребен инвентар 
• предава инвентар во соодветните 

одделенија 
• класифицира инвентар  
• враќа инвентар на свое место 

Комерцијални 
работи 

Пресметка на 
извршените 
услуги 

• учествува во пресметките за 
извршените угостителски услуги 

• води резервации 
• познава техники на водење на 

резервации 

Административни 
работи 

Финансиски и 
материјално 
се задолжува 
и пополнува 
документација 

• финансиски и материјално се 
раздолжува 

• предава дневен пазар 

• изготвува извештај за примен и издаден 
инвентар (приемница) 
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• изготвува извештај за состојбата на 
инвентар и опрема (попис) 

• составува записник за направена 
штета, и евидентира најдени предмети 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Работи во 
согласност со 
нормативите и 
гарантира за 
квалитетот на 
сопствената 
работа 

• води грижа за опремата и инвентарот 

• применува нормативи за храна и 
пијалак 

• контролира квалитет на својата работа 

• економично користи материјали, време 
и енергија 

• споделува искуство и знаење, 
самокритично со своите соработниците 

Одржување и 
поправка 

Евидентира 
исправност на 
средствата за 
работа 

• евидентира исправност и потреба од 
сервисирање на опремата и инвентарот 

• известува одговорни лица за 
евентуални дефекти 

• познава  правилно функционирање на 
опрема и инвентар 

Комуникација Комуницира со 
гости и 
соработници 

• комуницира со гостите на два странски 
јазика 

• комуницира со соработниците  

• применува култура на говор и 
однесување 

• познава основи на деловно 
комуницирање 

• оспособен е да ги советува гостите за 
избор на јадења и пијалаци 

• реагира мирно во случај на рекламации 
и во конфликтни ситуации наоѓа 
соодветно решение 

• знае да најде соодветен начин на 
комуникација за решавање на 
проблеми при организација на работата 
и извршувањето на одделните задачи 

• користи стручна терминологија 

• работи тимски 

• познава стручна терминологија 

Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

Заштитува 
работна 
средина 
 

• применува хигиенско технички 
заштитни мерки и средства за работа 

• користи предвидени правила и прописи 
за заштита при работа  

• почитува и спроведува ХАЦЦП 
стандарди 

• одржува лична хигиена и хигиена во 
просториите каде работи 

• почитува закон за точење на алкохолни 
пијалаци 

• води грижа за здравје на гостите 
• познава хигиенско - технички заштитни 
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мерки и средства за работа 
• познава ХАЦЦП стандарди 
• познава прописи за заштита при работа 

 Сортира и 
складира 
отпадоци 

• складира отпадок (хартија, стакло), 
отпадок од храна, старо употребено 
масло и др. 

• разликува правилно од неправилно 
складирање на отпадок 

 
 
 
 
 
5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на стандардот 
на занимање 
 
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција- носител на изработката: Центар за стручно образование и 

обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и 

обука – Скопје 

2. Оливер Стојчевиќ, менаџер,  Хотел „Александар Палас” - Скопје 

3. Зоран Милковски, менаџер,  Ресторан „Кај Гино” - Скопје 

4. Спиро Спасески, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - 

Скопје 

 
 
 
6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 
 

Стандардот на занимањето КЕЛНЕР го донесе Министерството за труд и 

социјална политика  со решение бр. 08 - 428/1 од 16.01.2015 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 


