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

• планира и организира сопствена работа 
• почитува мерки за рационално користење на струја, материјал и време 
• 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 
• приготвува различни видови теста и маси (потквасено тесто, лиснато 

тесто, поткавасено - лиснато тесто, сукано тесто, деликатно тесто, мрсно 
тесто, медено тесто, варено – парено тесто, макронски маси, бисквитни 
маси, пенасти) 

• пече колачи и пецива од различни видови теста и маси (фини пекарски 
пецива, штрудла, колачи; ролати, производи со полења; пржени пецива; 
кекси, чајни пецива, медењаци; крекери и солени пецива; парено тесто, 
суфлеа; полупроизводи од различни теста) 

• приготвува полнила и филови (кремови, намази, облоги, маси од јаткасто 
овошје, мармалади, желе-пудинзи, џемови, желеа, пудинзи) 

• приготвува преливи (глазури) и премази 
• произведува свежо полнети пецива (торти, колачи, ролати, десерти, 

мињони) 
• произведува декоративни елементи од посебни маси (марципан, 

перципан, нугат, тецино и гријаж) 
• приготвува десерти во порции: мусови, панакоти, кремови моделирани во 

модли, слатки приготвени за топло-ладно бифеа 
• приготвува национални десерти 
• моделира и изработува производи од шеќер (шеќерна артистика) 
• произведува чоколадни производи: пралини, чоколадни орнаменти, 

калапени (модли) производи 
• произведува различни видови сладолед и производи од сладолед  
• пакува и чува производи 
• работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на 

работата и услугите 
• 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 

Прегледува 
документација и 
дефинира 
постапки за 
работа 

- организира своја работа и работата 
на тимот 

- прегледува технолошка 
документација (кодовите на 
производите, рецептi, времето и 
нацинот на мешање и обликување),  

- анализира суровини, упатствата за 
работа и дефинира постапки за 
работа 

- разбира технолошката 
документација 

- толкува резултати од анализата на 
суровините 

- познава прехранбена 
микробиологија 

- познава правила и стандарди за 
организација на работа 

 Проследува и 
води релевантна 
документација 

- собира потребна документација за 
потеклото и квалитетот на 
суровините 

- следи движење на суровини во 
процесот на производство (од 
приемот на суровините до готовите 
производи) 

- евидентира движење на 
суровините низ производствениот 
процес 

- познава важечки прописи за 
критериуми за квалитет на 
влезните суровини 

- познава систем на следење на 
документите и неговото значење 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува место 
за работна 
изведба 

- применува лична хигиена и хигиена 
на работната средина 

- носи прописана заштитна работна 
облека  

- приготвува работното место и 
средства за работа (ги приготвува 
материјалите, машините, уредите и 
орудијата) 

- врши квантитативна и 
квалитативна контрола на 
суровините 
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- познава хемиски и технолошки 
својства на слаткарските суровини 

- познава основи на личната 
хигиена, хигиената на просторот и 
хигиената на работните уреди 

- знае хигиенски мерки  
- познава можни загадувања кои 

произлегуваат од неправилно 
ракување со храната 

- почитува ХАССП стандардите при 
производство на полутрајни 
пецива, свежи полнети пецива, 
диететски слаткарски производи и 
национални слаткарски производи 

Оперативни 
работи 

Приготвува 
различни видови 
теста и маси 
(потквасено 
тесто, лиснато 
тесто, 
поткавасено-
лиснато тесто, 
сукано тесто, 
деликатно тесто, 
мрсно тесто, 
медено тесто, 
варено – парено 
тесто, макронски 
маси, бисквитни 
маси, пенасти) 

- приготвува брашно, јајца и 
останати суровини потребни за 
секој одделен вид теста 

- рачно или машински ги меша 
суровините согласно рецептата 

- обработува суровини според 
производната спецификација 

- рачно или машински ја меша, меси 
или мати масата  

- мери или дозира тесто или маси  
- приготвува модели  
- обликува тесто 
- полни тесто со филови  
- обликуваното тесто го сипува во 

модли или на плехови  
- познава прехранбената 

микробиологија 
- познава карактеристики и 

основните компоненти на 
различните видови теста и маси  

- знае да ги пресмета количините од 
суровни потребни за приготвување 
на различните видови теста и маси  

- зна правилно да ги приготви 
состојките  

- знае термички и механички да ги 
обработи суровините 

- познава машини и уреди за 
приготвување на теста и маси  

- познава технолошки постапки за 
приготвување на одделни видови 
теста или маси  

- познава процеси кои се случуваат 
при месењето 

- познава постапки за обликување на 
тестата 
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 Пече колачи и 
пецива од 
различни видови 
теста и маси 
(фини пекарски 
пецива, штрудла, 
колачи; 
ролати,производи 
со полења; 
пржени пецива; 
кекси, чајни 
пецива, 
медењаци; 
крекери и солени 
пецива; парено 
тесто, нарастки; 
полупроизводи 
од различни 
теста) 

- надгледува ферментација на 
квасено тесто  

- приготвува формирани парчиња за 
печење  

- пече, вари или пржи производи 
- надгедува температура и 

времетраењето на печењето, 
варењето или пржењето  

- надгледува ладење на 
производите  

- декорира производ 
- познава машини и алатки за 

термичка обработка на тестото 
- знае да ги припреми производите 

за печење 
- познава ефекти од температурата 

и од влагата врз процесот на 
печење 

- познава процеси кои се одвиваат 
во тестото во текот на печењето 

- знае да го одреди времетраењето 
на печењето  

- знае да го олади и складира 
пецивото  

 Приготвува 
полнила и 
филови (кремови, 
намази, облоги, 
маси од јаткасто 
овошје, 
мармелади, 
желе-пудинзи, 
џемови, желеа, 
пудинзи) 

- вари, меша, мати кремови, пудинзи  
- вари маремелади, џемови, желеа 
- меша фил 
- контролира времетраење и услови 

на чување на полупроизводите  
- познава карактеристики на 

суровините и нивното 
приготвување  

- познава машини и уреди за 
приготвување на полнила и филови  

- познава технолошки постапки за 
приготвување на различни видов 
кремови, филови и други маси кои 
се употребуваат како полнила  

 Приготвува 
преливи (глазури) 
и премази  

- приготвува суровини согласно 
рецептата  

- меша, вари и прилагудава 
температура на глазура  

- контролира времетраење и 
условите за скалдирање на 
полупроизводите  

- познава карактеристиките на 
одделните видови премази 
(глазури) и преливи  

- познава постапки за приготвување 
на одделни видови премази и 
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преливи  
- познава постапка за 

прилагудавање на температурата 
на глазурата 

 Произведува 
свежо полнети 
пецива (торти, 
колачи, ролати, 
десерти, мињони) 

- обликува тесто со сечење или со 
помош на модли  

- премачкува, полни и украсува со 
шлаг, крем или со маса, со прелив 
или глазира слаткарски производи 

- декорира пециво со овошје, 
чоколадни орнаменти, со јаткасто 
овошје со фигури или со други 
декоративни материјали  

- надгледува ладење  
- контролира времетраење и услови 

на складирање при превоз 
- познава карактеристики на 

суровините за декорирање како и 
начинот на нивно приготвување  

- познава технолошки процес за 
приготвување на посебни маси  

- знае техниките на сечење, 
обликување, премачкување и 
преливање  

- познава техника за декорирање на 
производите  

- познава техниките за вбризгување, 
моделирање и составување на 
композиции 

 Произведува 
декоративни 
елементи од 
посебни маси 
(марципан, 
перципан, нугат, 
тецино и гријаз) 

- произведува марципан, перципан, 
нугат тецино и гријаз 

- обликува и декорира производи од 
тие маси  

- познава карактеристиките на 
суровините за производство на 
десерти од посебни маси  

- знае да ги приготви суровините за 
одделни производи  

- познава технолошка постапка за 
производство на посебни маси  

- познава техники за формирање и 
декорирање со посебни маси  

 Приготвува 
десерти во 
порциа: мусови, 
панакоти, креми 
моделирани во 
модли, слатки за 
топло и ладно 
бифе 

- приготвува суровини за порциските 
десерти 

- меша, мати и вари кремови  
- сипува и обликува крем  
- декорира и сервира порциски 

десерти 
- познава карактеристики на 

суровини за приготвување на 
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порциски десерти  
- познава технолошката постапка за 

приготвување на мусови, панакоти 
и крем моделиран во модли  

- познава техники за декорирање и 
сервирање на порциски десерти  

 Приготвува 
национални 
десерти  

- приготвува суровини согласно 
рецептата  

- меси тесто или ги мати масите  
- приготвува филови  
- обликува пециво  
- сфаќа значење на национални 

десерти и нивната разновидност 
- познава технолошки процес на 

производство на национални 
десерти  

 Моделира и 
изработува 
производи од 
шеќер (шеќерна 
артистика) 

- формира одделни делови  
- составува, бои и лакира  
- обликува, сече и ги составува 

моделите 
- вари шекерни раствори и го 

преработува шеќерот  
- моделира и изработува производи 

од шекер 
- почитува естетски принципи во 

слаткарството  
- познава техники за варење на  

шекерни раствори за влечен, дуван 
и растопен шекер  

- знае да ја измери топлината и 
густината на шекерните раствори  

- познава техники за формирање на 
производи од светла и темна 
карамела (влевање, влечење, 
дување, кршење, добош, крокант, 
кандирање и карамелизирање) 

 Произведува 
чоколадни 
производи: 
пралини, 
чоколадни 
орнаменти, 
калапени (модли) 
производи 
 

- мери суровини за чоколадната 
смеса 

- меша чоколадна смеса 
- приготвува чоколадна смеса за 

обликување 
- приготвува полнења за чоколадни 

производи 
- растопува чоколадо, го обликува во 

соодветен дизајн и го полни со 
материјал за полнење (фил) 

- контролира ладење, ја регулира 
температурата и времето 

- вади производ од модли/калапи  
- декорира производи 
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- познава суровини за чоколадна 
смеса 

- знае да ги усогласува тежините на 
суровините за чоколадната смеса  

- познава постапка за производство 
на чоколадна смеса 

- познава основни суровини за 
производство на чоколадни 
производи, нивните својства и 
подготовка 

- познава технолошки процеси за 
производство на одделни 
чоколадни производи  

- знае постапка за 
преткристализација на путерот од 
какао и алатки кои се користат 

- познава соодветни постапки за 
чување и ладење на производите 

 Произведува 
различни видови 
сладолед и 
производи од 
сладолед 
(млецни, овошни 
сладоледи; 
сладоледни 
десерти; 
сладоледни 
торти) 

- мери суровини за сладоледната 
маса согласно рецептата  

- надгледува мешање и ладење на 
сладоледната маса  

- надгледува замрзнување  
- контролира времетраење и услови 

за складирање на производот 
- познава основни состојки на 

сладоледната маса и нивното 
влијание врз квалитетот  

- разликува различни видови 
сладолед  

- познава карактеристики на 
сладоледната мешавина и 
промените низ кои минува 
сладоледната мешавина во текот 
на преработката  

- познава постапка за преработка на 
сладоледната мешавина  

- знае да направи сладолед  
- формира производи од 

сладоледнат маса и знае како да ги 
понуди  

- познава постапка за индстриско 
приготвување на сладолед  

- познава постапка за смрзнување и 
скалдирање на сладоледот и на 
производите од сладолед 

- сфаќа важност на хигиенските 
мерки при изработка на 
производите од сладолед 
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 Пакува и чува 
производи 

- рачно или машински ги мери и 
пакува производите 

- проверува маса на пакуваните 
производи 

- декларира производи 
- контролира ладење, смрзнување 

на свежите десерти  
- познава правила и прописи за 

пакување, декларирање и 
складирање на производите 

- познава машини и уреди за 
пакување и чување на производите 

- знае да го контролира времето и 
обемот на складирање 

Комерцијални 
работи 

Купува суровини 
и продава 
производи 

- води грижа за пријатниот и убаво 
уредениот изглед на продавницата 
(слаткарницата) 

- поставува пецива на плехови 
- претставува производите во 

излогот внимателно и привлечно 
- чува и организира производи во 

продажните витрини 
- почитува и се прилагодува кон 

барањата на клиентите 
- договара со клиентите нарачки, 

посебните барања, производи 
прилагодени согласно потребите 

- купува суровини и продава 
производи 

- знае да ги изложи слаткарските 
производи 

- знае на купувачите соодветно да 
им ги претстави производите 

- знае правилно да ги завитка 
кондиторските производи 

- познава основи на хигиена на 
храната 

- калкулира цена на производ 
- познава основи на 

претприемништво  
- познава психологија на продажба  
- познава основни техники за 

набавка 
- знае да ги продава своите 

производи  

Административни 
работи 

Пополнува 
работните 
документи/ 
деловната 
документација 

- пополнува деловна документација 
и ја евидентира употребата на 
материјалот 

- евидентира нарачани и 
произведени количества 
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- пополнува формуларите за 
следење на производството и за 
прометот 

- знае да работи на компјутер 

Надзор на 
работата 

Ја надгледува 
работата и 
раководи/ 
координира 
помошници 

- координира своја работа со 
претходната и следната фаза на 
процесот 

- координира и раководи со 
помошниците и врши надзор над 
нивната работа 

- знае да ја организира работата и 
раководи со вработените 

- знае да ги решава проблемите во 
организацијата при 
спроведувањето на индивидуални 
задачи 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Гарантира за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги и 
одговара за нив 

- контролира квалитет на финалниот 
производ 

- проверува рок на траење на 
суровините и предупредува за 
неправилностите кај суровините 
(оштетувања на пакувањата, 
страни материи, мирис) 

- спроведува принципи за добрата 
производна и хигиенска практика 

- следи новини во професијата 
- познава хигиенски минимални 

барања за просторот и машините 
- знае правилно да ракува со 

суровините, полупроизводите и со 
финалните производи 

- знае да го контролира квалитетот 
на суровините и на производите 

- познава методи за контрола на 
квалитет 

- познава стандарди за квалитет 

Одржување и 
поправка 

Управува со 
механичко и 
рачно оперирани 
машини и уреди 

- чисти машини, уреди и работна 
околина 

- проверува работа на машините и 
уредите 

- врши ситни поправки и одржување 
- познава постапки за чистење, 

дезинфекција и стерилизација на 
машините и уредите  

- познава начин на работа на 
машините и опремата во 
кондиторството 

Комуникација Комуницира со 
колеги и со 
клиенти 

- комуницира со колегите, со 
надредените и со подредените 
лица 
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- комуницира со купувачите и со 
клиентите 

- познава техники и видови 
комуникација  

- знае коректно и одговорно да 
комуницира со купувачите 

- знае да одбере соодветен начин на 
комуникација при решавање на 
проблемите и при извршување на 
одредени задачи 

- знае да ги употребува современите 
средства за комуникација  

- користи стручна терминологија 
- работи тимски 
- познава стручна терминологија 

Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Заштитува 
здравје при 
работа на 
работното место 

- почитува пропишани правила за 
заштитна опрема на работното 
место 

- почитува пропишани барања и 
законски прописи за безбедност и 
здравје при работа, заштита на 
околината и заштитата од пожари 

- познава можни оштетувања кои се 
должат на неправилна употреба на 
машини 

- познава деловното законодавство 
- познава прописи за заштита при 

работа 

 
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. Сташа Атанасоска, менаџер на слаткарница, Хотел „Александар Палас” - 

Скопје 

3. Биљана Зографска, менаџер,  Слаткарница „Моцарт” - Скопје 

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

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

социјална политика  со решение бр. 08 - 428/2 од 16.01.2015 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 


