
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

 

 

СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕТО 

  

Г О Т В А Ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Скопје, 2014 година 

 



 

2 

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

• подготвува и организира сопствената работа 
• почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и 

времето 
• подготвува работна документација со користење информациско 

кумуникациски средства 
• комуницира со корисници на услуги на еден странски јазика 
• комуницира со соработници применувајки ги принципите на работна 

култура 
• користи пропишана работна облека 
• составува листа на јадења и менија за редовни и вонредни оброци 
• припрема прехрамбени продукти за финализирање на различни видови 

готварски производи 
• приготвува прехранбени продукти ѕа финализирање на различни видови 

готварски производи: ладни и топли предјадења, супи, чорби и потажи, 
основни сосови и фондови, једења од месо, риби, ракови и морски 
плодови, прилози, вегетариански јадења, салати, слаткарски производи, 
национални јадења, правилна храна 

• сервира, декорира и испорачува јадења во соодветни садови 
• води и ажурира евиденција за работата во кујната 
• 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 

− координира свои активности со 
активностите на соработниците; 

− следи новитети и трендови во 
готварството; 

− подготвува мени и листа на јадења 
во соработка со шефот на кујна; 

− познава систем на работа во 
угостителски објект; 

− познава состав на јадењата од 
менијата и листата на јадења; 

− познава намирници кои се користат 
за подговотка на јадења; 

− познава редоследот на јадењата во 
листа на јадења по групи   

− познава правила за составување на 
листа на јадења и мени 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува 
место за работна 
изведба 

− применува кодекс на облекување 

− проверува исправност на инвентар 
и опрема во кујна 

− прегледува и се запознава со 
работните задачи 

− прегледува и се запознава со мени 
и листа на јадења 

− вклучува уреди  

− познава видови и карактеристики 
на прехранбени продукти 

Оперативни 
работи 

Составува листа 
на јадења и 
менија за 
редовни и 
вонредни оброци  

- составува листа на јадења и менија 
за редовни и вонредни оброци; 

- пресметува хранлива вредност на 
намирници, јадења и оброци со 
користење на компјутерска 
техника;; 

- подготвува нормативи; 
- подготвува барање за прехрамбени 

продукти; 
- познава стандарди за подготовка 

на храна; 
- познава критериуми за квалитетот 

и квантитетот/составот на храната; 
- познава состав на менијата за 

редовни оброци; 
- познава карактеристики на 

подготовка на вонредни оброци;  
- познава состав на менија за избор 
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на вонредни менија; 
- класифицира класични јадења во 

листата на јадења; 
- знае да комбинира прехрамбени 

продукти во листа на јадења или 
менијата; 

- почитува сезона на прехрамбени 
продукти; 

- почитува препораки за правилна 
исхрана; 

- сфаќа важност на хранливите 
материи за луѓето и ефектите од 
лошата исхрана ; 

- објаснува што се случува со 
храната во гастро интестиналниот 
тракт, како и на метаболизмот; 

- познава хранлива вредност на 
поединечните прехрамбени 
продукти и начинот на употреба. 

 Припрема 
прехрамбени 
продукти за 
финализирање 
на различни 
видови готварски 
производи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- припрема прехрамбени продукти;  
- механички чисти прехрамбени 

продукти; 
- утврдува корисност и квалитет на 

прехранбените продукти; 
- мери тежина на прехрамбените 

продукти; 
- сортира прехрамбени продукти;  
- складира прехрамбени продукти; 
- користи инструменти за 

конвертирање на мерните единици; 
- употребува прехрамбени продукти; 
- разбира значење и употреба на 

зачини и мирудии; 
- знае правила за механичка 

преработка на прехрамбените 
продукти и ги зема во предвид; 

- познава алатки за машинска 
обработка на прехрамбените 
продукти и знае како да ги користи; 

- познава машини за обработка на 
прехрамбените продукти и знае 
како да ги користи;   

- познава техника на механичка 
обработка на одредени 
прехрамбени продукти; 

- вреднува избор на призводи на 
пазарот и нивно влијание врз 
човековиот организам; 

- познава употребливост на 
прехрамбени продукти и типични 
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јадења од прехрамбените продукти;  
- разликува чистење на суво и со 

вода; 
- познава овошје и зеленчук кој се 

лупи и кој не се лупи како и 
видовите кои не бараат лупење - 
предности и слабости; 

- почитува еколошки стандарди и 
прописи; 

- познава подготвка на  
прехрамбените продукти за 
класифицирање во капацитети за 
складирање 

 Приготвува 
ладни 
предјадења  

- термички обработува прехрамбени 
продукти по потреба;  

- оладува намирници; 
- декорира прехрамбени 

продукти/храна 
- знае состав на индивидуални - 

посебни јадења; 
- познава работни алатки и алатки за 

декоративна обработка на 
прехрамбени продукти;  

- познава прехрамбени продукти кои 
се соодветни за подготовка на 
ладни предјадења;  

- познава  процедури за термичка 
обработка на прехрамбени 
продукти; 

- знае процедури за одржување на 
свежината на храната  

- познава правила за комбинирање 
на прехрамбени продукти; 

- знае која е целта на адитивите  и 
нивното влијание врз организмот; 

- познава принципи за чување и за 
користење на неупотребената 
храна; 

- сфаќа важност на ладните 
предјадења 

 Приготвува топли 
предјадења  

- термички обработува прехрамбени 
продукти по потреба;  

- оладува намирници; 
- користи додатоци на основните 

прехранбени продукти, за да се 
добие хармонично јадење; 

- готви тестенини 
- декорира  прехрамбени продукти; 
- знае состав на индивидуални - 

посебни јадења; 



 

6 

- познава работни алатки и алатки за 
декоративна обработка на 
прехрамбени продукти;  

- познава прехрамбени продукти кои 
се соодветни за подготовка на 
топли предјадења;   

- познава  процедури за термичка 
обработка на прехрамбени 
продукти; 

- сфаќа важност на топлите 
предјадења; 

- знае принципи за чување и  
користење на неупотребената 
храна 

 Приготвувува 
супи чорби и 
потажи  

- применува постапки што се 
користат со цел да се одржи 
максималната хранлива вредност 
на храната; 

- користи билки и зачини;  
- оладува намирници;  
- замрзнува и чува храна; 
- декорира прехрамбени продукти; 
- знае да подготви супи, чорби, 

потажи; 
- знае да подготви додатаоци за 

супи, чорби, потажи 
- познава составот на индивидуални 

јадења; 
- познава работни алатки и алатки за 

декоративна обработка на 
прехрамбените продукти/храна  

- познава прехрамбени продукти,  
кои се соодветни за подготвување 
супи, додатоци за супа, чорби, 
потажи 

- знае процедури за термичка 
обработка на прехрамбени 
продукти/храна; 

- почитува принципи за чување и  
користење на неупотребената 
храна; 

- познава процедури за термичка 
обработка за различни видови 
додатоци за супа; 

- познава процедури како да се 
одржи максималната хранлива 
вредност на храната и знае да ги 
користи; 

- познава билки и зачини и знае како 
правилно да ги користи;  
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- знае да комбинира додатоци за 
супа со соодветна супа; 

- познава различни видови теста за 
подготовка на додатоци за супа 

 Приготвува 
основни фондови 
и сосови  

- избира сосотојки за подготовка на 
фондови;  

- термички обработува храна, 
доколку е потребно;  

- оладува намирници; 
- користи фонд-база за подготовка 

на јадења;  
- комбинира сосови за јадења;  
- лади брзо фондови и сосови; 
- употребува сосови со соодветни 

јадења;  
- знае соодветни прехрамбени 

продукти за подготвување на 
сосови и фондови  

- познава постапки за обработка на 
прехрамбени продукти и знае да ги 
користи; 

- знае да користи соодветни 
фондови - бази во подготвувањето 
на храната;  

- сфаќа важноста на фондовите и 
сосовите во а ла карт кујна 

 Приготвува 
јадења од месо  

- применува постапки за термичка 
обработка на месо каде што 
загубите на хранливи состојки се 
минимизирани ; 

- оладува намирници; 
- користи фондови и сосови во 

подготовка на месото; 
- користи билки и зачини за 

подоготвка на месо; 
- утврдува свежина и квалитет на 

месо; 
- зачинува месо со користејки 

современи трендови во подготовка 
на јадења од месо;  

- знае да го раздели месото на 
соодветни делови и квалитет 

- познава ризици при ладење на 
прехрамбените продукти;  

- знае дополнителни процедури за 
подготовка на месото;  

- познава енергетска и хранлива 
вредност на одредени видови на 
месо ; 

- познава поготвовка на сувомеснати 
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производи од  одредени видови на 
месо; 

- знае температура на печење на 
различни видови месо ; 

- знае време на созревање на 
одредени типови на месо на 
различни температури; 

- познава начини на сечење на 
сурово, варено, печено месо  

 Приготвува 
јадења од риби и 
ракови и морски 
плодови   

- утврдува свежина на риби, ракови и 
морски плодови 

- користи начини за чистење на 
рибите, раковите, морските 
плодови 

- користи фондови и сосови во 
подготовка на рибите, раковите и 
морски плодови 

- користи билки и зачини при 
подоготвка на месо од риби, ракови 
и морски плодови 

- познава различни видови 
слатководни и морски риби и 
ракови; 

- познава морски плодови; 
- знае состав на јадењата од риби и 

ракови и морски плодови;   
- знае да избере најсоодветна 

процедура за термичка обработка, 
а при тоа да се зачува хранливата 
вредност, 

- познава енергетска и хранлива 
вредност на одредени видови на 
риби, ракови и морски плодови   

 Приготвува 
прилози  

- термички обработува прехрамбени 
продукти, 

- оладува намирници; 
- комбинира прилози со јадења;  
- декорира прехрамбени продукти; 
- познава работни алатки и алатки за 

декоративна обработка на 
прехрамбените продукти/храна;  

- познава прехрамбени продукти, кои 
се соодветни за подготовка на 
различни видови на прилози; 

- познава и избира начини на 
термичка обработка на 
прехрамбени продукти;  

- знае да избере прилог соодветно 
на јадењето; 

- познава различни видови на ориз, 
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компир, овошје и зеленчук и нивна 
термичка обработка;  

 Приготвува 
јадења од 
зеленчук - 
вегетариански 
јадења 

- термички обработува прехрамбени 
продукти, доколку е потребно;  

- оладува намирници;  
- избира соодветна термичка 

обработка на различни видови на 
зеленчук;  

- декорира прехрамбени продукти 
- знае состав на јадењата од 

зеленчук; 
- познава работни алатки и алатки за 

декоративна обработка на 
прехрамбените продукти;  

- познава прехрамбени продукти за 
подготовка на разни јадења од 
зеленчук;  

- познава процедури за да се одржи 
максималната хранлива вредност 
на храната;  

- знае како да се зачинат јадењата;  
- знае како да се подготват јадења 

од зеленчук, како што се ладното и 
топлото предјадење;   

- сфаќа вазност на зеленчук во 
секојдневната исхрана;  

- познава различни видови на 
производството на зеленчук - еко, 
органски; 

 Приготвува 
салати  

- подготовува преливи за салата;  
- подготвува салати; 
- приготвува бифе од различни 

видови од салати  
- избира соодветен термички 

третман на различни видови на 
прехрамбени продукти со цел 
одржување на хранливата вредност 
на храната;  

- комбинира  зеленчук со овошје;  
- декорира прехрамбени продукти 
- познава работни алатки и алатки за 

декоративна обработка на 
прехрамбените продукти;  

- знае да комбинира салати со 
дресинг;  

- знае како се чуваат салатите за да 
ја задржат свежината; 

- сфаќа важност на зеленчукот во 
секојдневната исхрана ; 

- познава различни видови на 
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производството на зеленчук - еко, 
органски 

 Приготвува 
слаткарски 
производи  

- подготвува десерти од разни теста;   
- приготвува кремови;  
- приготвува парфеа;  
- приготвува желеа;  
- приготвува  глазури; 
- приготвува компоти, овошни 

салати; 
- избира соодветни состојки за да се 

добие енергетски соодветен на 
десерт;   

- спречува оксидација во подготовка 
на овошен десерт;  

- применува новитети во подготовка 
на десерти; 

- создава креации од сладолед  
- знае основни состојки и подготовка 

на различни видови на теста; 
- познава различни методи на 

термичка обработка на теста и знае 
да ги користи;  

- познава постопки во подготовката 
на десерти;  

- познава  различни видови на 
брашно;   

- знае како да ги декорира 
различните типови на десерти  

 Приготвува 
национални 
јадења  

- составува листа и мени на јадења 
од националната кујна;  

- подготвува национални јадења;  
- сервира - служи национални 

јадење;  
- знае да употреби соодветни садови 

за гарнирање на националните 
јадења и ги користи  

- познава карактеристични  јадења 
на одделни региони   

 Приготвува 
правилна храна  

- подготвува листа на јадења со 
правилна храна;  

- избира соодветни прехрамбени 
продукти за подготовка на 
правилна храна; 

- знае да подготвува правилна 
храна;  

- знае да користи одредени видови 
на намирници и да ги подготви како 
правилна исхрана;  

- познава јадења за диета 
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 Сервира, 
декорира и 
испорачува 
јадења во 
соодветни 
садови  

- приготвува порции по нормативи;  
- сервира јадења; 
- декорира чинии и овали 
- издава храна врз основа на 

порачка; 
- евидентира издавање на храна;  
- користи општи стандарди за 

хигиена и ХАЦЦП во 
дистрибуцијата на храна;  

- користи соодветна декорација во 
гарнирање на јадењата; 

- знае правила  и комбинации при 
сервирање индивидуални јадења 
во чинија; 

- знае да подготви мисе ен плаце 
место за издавање на храна;  

- знае да лади или загрева цинии за 
сервирање на јадења; 

- сфаќа важноста на служењето и 
транспорт на храната до гостинот;  

 Одржува хигиена 
и уредност во 
кујната  

- чисти и става на соодветно место 
користен инвентар;  

- чисти работни маси;  
- контролира машини за механичка и 

термичка обработка на храна и 
други материјали по принципите на 
безбедноста и екологија ; 

- познава начин на одрзување на 
хигиена на работната просторија и 
инвентарот и потрошениот 
материјал; 

- поцитува општи хигиенски 
стандарди и ХАЦЦП; 

- користи и дозира правилно хемиски 
средства за чистење; 

- знае да организира и чисти кујнски 
одделенија 

 

Комерцијални 
работи 

Набавка на 
намирници 

- учествува во набавката на 
намирници со одговорното лице; 

- изготвува пресметка на извршената 
работа и потрошениот материјал; 

- познава основи на калкуции за 
јадења или менија ; 

- подготвува елементи на 
калкулација за приготвените 
јадења; 

- познава вид и структура на 
трошоците за материјалите кои ги 
употребува; 
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Административни 
работи 

Води работна 
документација 
 
 
 

- води евиденција за количините на 
искористените намирници;  

- води евиденција за работните 
часови ; 

- изготвува извештај за потребни 
намирници за работа (требовање) ; 

- изготвува извештај за примени 
намирници (приемница) ; 

- изготвува извештај за состојбата на 
намирници, инвентар и опрема 
(попис) ; 

- прима нарачки од услужниот 
персонал во печатена форма 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Работи во 
согласност со 
нормативи, 
упатства  и 
гарантира за 
квалитетот на 
сопствената 
работа 

- користи средства за работа според 
упатството на производителот; 

- користи прехранбени продукти 
според упатството на 
производителот; 

- применува нормативи при 
подготовка на јадења; 

- контролира квалитет на 
подготвените готварски производи; 

- контролира издадени јадења 
- користи постапки и начини за 

осигурување на рационално 
користење на енергија, материјал и 
време; 

- контролира постапки на подготовка 
на намирници; 

- контролира термичка обработка на 
намирници ; 

- води евиденција по ХАЦЦП 
нормативи; 

- познава стандарди за квалитет  
- познава методи за контрола на 

квалитет;  
- познава системи на одржување на 

квалитет 

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 еден 
странски јазик 

- комуницира со соработниците  
- применува култура на говор и 

однесување 
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- оспособен е да ги советува гостите 
за избор на јадења и пијалоци 

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

- знае да најде соодветен начин на 
комуникација при решавање на 
проблеми при организација на 
работата и извршувањето на 
одделни задачи 

- користи стручна терминологија 
- работи тимски 
- познава основи на деловно 

комуницирање 
- познава стручна терминологија 

Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Заштитува 
работна средина 
 

- применува заштитни мерки и 
средства за работа; 

- користи предвидени правила и 
прописи за заштита при работа 

- применува упатства за заштита при 
работа; 

- применува санитарни хигиенски 
прописи според ХАЦЦП 
нормативите; 

- познава прописи за заштита од 
пожари ; 

- познава можни опасности од 
неправилно користење на машини 
и алати  

 Сортира и 
складира 
отпадоци 

- сортира отпадок (хартија, стакло), 
отпадок од храна; 

- складира отпадок (хартија, стакло), 
отпадок од храна, старо 
употербено масло и др. 

- познава правила за складирање на 
одпадок 

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

обука – Скопје 

2. Љупчо Гиевски, менаџер на кујна,  Хотел „Александар Палас” - Скопје 

3. Дејан Трајковиќ, менаџер,  Градска кафана „Идадија М” - Скопје 

4. м-р Небојша Вуковиќ, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - 

Скопје 

 
 
 
 
 
6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 
 
Стандардот на занимањето ГОТВАЧ го донесе Министерството за труд и 

социјална политика  со решение бр. 08 - 428/3 од 16.01.2015 година.  

 
 
 
 
 
 


