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Благодарност

Центарот за стручно образование и обука искажува огромна благодарност до Твининг 
проектот „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука“, финансиран од 
ЕУ, до Проектот на Британски совет за Вештини за вработување и до Проектот на УСАИД за 
подобрување на институционалното работење што дадоа огромен придонес за изработката 
на првите Стандарди на занимања во Република Македонија. Исто така, искажуваме 
благодарност и до стопанските комори во Република Македонија, претставниците на 
деловната заедница и претставниците на установите за стручно образование што ни 
ги ставија на располагање нивното знаење и искуство за Стандардите на занимања да 
соодветствуваат на реалните потреби на пазарот на трудот.

Овој документ е изготвен од страна на Центарот за стручно образование и обука, во 
соработка со Твининг проектот „Поддршка за модернизација на системот за образование 
и обука“, финансиран од ЕУ и со поддршка од Проектот на Британски совет за Вештини за 
вработување и Проектот на УСАИД за подобрување на институционалното работење.

Мислењата, изразени во овој документ, им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат 
ставовите на Европската Унија, Британскиот совет, Агенцијата на САД за меѓународен 
развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Лектор: Марика Толовска
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Вовед

Развојот на општеството и економијата налагаат систем на образование и обука што ќе им 
овозможи на луѓето знаења, вештини и компетенции кои се бараат на пазарот на трудот. 
Како резултат на брзите општествени промени се јавува потреба од креирање на нови 
стандарди на занимања, како и стручни квалификации кои ќе овозможат стекнување на 
специфични клучни компетенции за соодветен одговор на тие промени. 

Развојот на стандардите на занимања произлегува како резултат на реформата на 
двогодишното и тригодишното стручно образование и обука што се спроведува преку 
Твининг проектот „Поддршка за модернизација на системот за образование и обука”,
финансиран од Европската Унија. Во рамките на Твининг проектот, спроведуван од  
страна на Институтот за стручно образование и обука од Љубљана,  Центарот за стручно 
образование и обука изработи 51 стандард на занимање во следните 13 струки: земјоделско-
ветеринарна, шумарско-дрвопреработувачка, геолошко-рударска и металуршка, машинска, 
електротехничка, хемиско-технолошка, текстилно-кожарска, графичка, градежно-геодетска, 
сообраќајна, угостителско-туристичка, лични услуги и економско-правна и трговска 
струка. Изработката на стандардите на занимања беше поддржана и од Проектот на 
Британскиот совет „Вештини за вработување“ и од Проектот на УСАИД за подобрување на 
институционалното работење. 

Процесот за развој на стандардите на занимања се заснова на веќе развиена методологија 
и соодветна вклученост на социјалните партнери. Учеството на социјалните партнери 
во изработката на стандардите на занимања е од особено значење бидејќи овозможува 
рано идентификување на потребите од нови квалификации. Кога се развиваа стандардите 
на занимања, предвид беа земени Европските документи Образование и обука 2020, 
Декларацијата од Копенхаген и Комуникето од Мастрихт. Особено значајно за изработката 
на стандардите на занимања е Комуникето од  Мастрихт бидејќи во него е поставена 
поврзаноста меѓу стручното образование и обука и потребите на пазарот на трудот. 

Оттука, во контекст на европското образование, одговарајќи на прашањето „Какви 
способности ученикот треба да има за да се подготви за вработување?“, стандардите на 
занимања се еден од најважните инструменти за поврзување на барањата на пазарот на 
трудот и стручното образование и обука. 

Мирјана Ковач 
Постојан советник на Твининг проектот 
„Поддршка за модернизација на системот за образование и обука”
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Introduction

The development of the society and the economy requires an education and training system 
that will equip individuals with knowledge, skills and competences needed by service 
and technology intensive labour market. The rapidly changing environment calls for new 
occupational standards as well as development of qualifications that provide individuals with 
specific and key competences they need to tackle these changes.

The need for the development of occupational standards emerged due to the reform of two- 
and three-year Vocational Education and Training through the Twinning Project “Support to 
the Modernization of the Education and Training System,” financed by the European Union. 
Fifty-one occupational standards 13 sectors (agriculture-veterinary, forestry-wood processing, 
mining-geology and metallurgy, mechanical engineering, electro technical engineering, 
chemistry-technology, textile-leather industry, graphics, construction-geodesy, transport, 
catering and tourism, personal services, economic-law and trade) were prepared  under the 
Twinning Project in close partnership between the Centre for Vocational Education and Training, 
Skopje, and the Slovenian counterpart organization, Institute for Vocational Education and 
Training, Ljubljana. The development of the occupational standards was also supported through 
the British Council Skills for Employability Project and the USAID Institutional Performance 
Improvement Project.

The procedure for developing the occupational standards is based on an established 
methodology and involvement of the social partners. Their participation is of particular 
relevance in order to identify the need for new qualifications at an early stage. When developing 
occupational standards, the principal European documents (Education and Training 2020, 
Copenhagen Declaration and Maastricht Communiqué) were considered. The Maastricht 
Communiqué is especially significant in relation to occupational standards as it sets out the 
objectives of providing linkages between VET and labour market requirements.

Referring to the European education area, occupational standards, answering the question 
“What does the student need to be able to do in employment?”, are one of the most important 
instruments for linking employment requirements and vocational education and training.

Mirjana Kovač 
Resident Twinning Adviser to the Twinning Project 
“Support to the Modernisation for the Education and Training System”
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КАТАЛОГ НА СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА

ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА
        • Ракувач со рударски машини во површинска експлоатација
        • Ракувач со рударски машини во подземна експлоатација
ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА
        • Фасадер
        • Гипсер-монтер
        • Монтер за сува градба
ГРАФИЧКА СТРУКА
        • Изработувач на визуелни апликации
        • Печатар на конвенционални техники на печатење
        • Печатар на неконвенционални техники на печатење
ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА
        • Продавач – демонстратор
        • Продавач – телемаркетинг
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
        • Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kv
        • Електромеханичар за куќни апарати и уреди
        • Eлектромеханичар за намотување  (виклување)
        • Eлектромеханичар за погон
        • Електромеханичар за разладни и 
        • Термички уреди
        • Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)
        • Помошник електроинсталатер
ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА
        • Производител на градинарски култури
        • Производител на цветни култури
ЛИЧНИ УСЛУГИ
        • Фризер
        • Шминкер
МАШИНСКА СТРУКА
        • Автомеханичар
        • Металоглодач
        • Металостругар
        • МИГ (метал инертен гас) – МАГ (метал активен гас) заварувач
        • Монтер на гасоводна инсталација
        • Монтер на топловодна инсталација
        • Монтер на водоводна и санитарна инсталација
        • ТИГ заварувач
        • Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување)
СООБРАЌАЈНА СТРУКА
        • Ракувач на дигалка
        • Ракувач на виљушкар
ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА
        • Кројач на конфекциски материјал
        • Кројач на обувки
        • Составувач на горните со долните делови на обувките
        • Шивач на конфекциски материјал
        • Шивач на обувки
УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА
        • Слаткар
        • Готвач
        • Келнер
ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА
        • Конфекционер на месо
        • Млекар
        • Преработувач на месо и месни производи
        • Продавач/продавачка на месо и месни производи
        • Производител на млеко и млечни производи
        • Хемиски процесен оператор
        • Oператор во фармацевтската индустрија
        • Oператор на фармацевтски активни супстанции
        • Козметички процесор
ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА
        • Cтолар за мебел и ентериер
        • Cтолар за градежна столарија
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ГЕОЛОШКО-РУДАРСКА И 
МЕТАЛУРШКА СТРУКА 



7

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Ракувач со рударски машини во површинска експлоатација

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•  Ја планира и ја  организира работата со машините според инструкциите на
претпоставениот;

•  Ја подготвува и ја проверува исправноста на машините и алатите за
работа;

•  Ги идентификува опасностите и презема мерки за стабилност на теренот;
•  Ги изведува рударските работи на површинската експлоатација со

различни технолошки и изведбени рударски постапки според проектот и
инструкциите
на претпоставениот;

•  Ракува и управува со рударските машини за површинска експлоатација на
теренот;

•  Ги употребува техничките упатства за ракување со машината;
•  Ја пополнува пропишаната документација;
•  Гарантира за квалитетот на извршените работи и одговара за нив;
•  Се грижи за безбедноста при работа, здравјето и заштитата на работната

околина;
•  Комуницира со соработниците, подредените и надредените;
•  Користи професионални информациски програми и машинска опрема и

опрема за сигнализација и комуникација;
•  Рационално троши енергија, материјали и време.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
и ја насочува
работата според
инструкциите на
претпоставениот;

•  Ја анализира
моменталната
состојба на
теренот и
самостојно
определува начин
на откопување.

•  Подготвува и
врши проверка
на исправноста
на машините и
алатите за
работа.

•  Прима работни задачи и упатства за
работа;

•  Ги проверува условите на теренот и
локацијата;

•  Го проверува теренот и се запознава
со задачите;

•  Ги проверува стабилноста на  теренот,
етажните патишта и одлагалиштето; 

•  Познава повеќе технологии потребни
за работа на различни работни места;

•  Ги познава ризиците што
се појавуваат при површинска
експлоатација и знае како да ги избегне
или да ги ублажи;

•  Ги познава начините на депонирање
и одлагање на рудата и разкривката;

•  Го познава влијанието на рударството
врз работната и животната средина;

•  Ги знае составот, физичко-
механичките карактеристики на
карпите и влијанието на временските
услови врз стабилноста на теренот.

•  Ги користи работната облека и
личните заштитни средства;

•  Ја проверува стабилноста на етажата
и ја обезбедува за работа;

•  Врши визуелен преглед на виталните
склопови на машините и уредите пред
започнување со работа; 

•  Ги подготвува машините за
транспорт;

•  Ги преместува машините на нова
локација;

•  Ги отчитува мерните инструменти;
•  Избира тип  алати и опрема потребна

за откопување;
•  Ги проверува опремата, алатите,

горивата и мазивата;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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Оперативни 
работи

•  Координира
со работите и
соработува со
екипата;
 

•  Ги изведува
рударските работи
на површинската
експлоатација
според различни
технолошки
и изведбени
рударски постапки
според проектот
и инструкциите на
претпоставениот.

•  Ја проверува исправноста на
машините и опремата потребна за
работа во
површинската експлоатација;

•  Го прегледува работното место од
безбедносен и технолошки аспект;

•  Комуницира со диспечерскиот центар;
•  Комуницира со сервисната служба;
•  Ги познава функцијата  и

карактеристиките на машините во
површинска експлоатација;

•  Ја познава техничката
документација;

•  Ја знае работата на уредите и
системите;

•  Ја познава работата и ги користи
комуникациските системи. 

•  Ги изведува рударските работи
според инструкциите  на
претпоставениот и упатствата за работа
со машините; 

•  Ги користи соодветните машини и
алати за ефикасна и безбедна работа на 
терен;

•  Ги организира и ги изведува
рударските работи според:
    - технологиите на искористување на

чакал (на етажа, под вода);
    - технологиите на искористување на

каменоломите, наоѓалиштата на
пeсок;                                           

    - технологиите  на искористување во
наоѓалиштата на глина;

    - технологиите на санација и
завршување на работите;

•  Ги дизајнира етажите;
•  Го рамни и го  чисти теренот;
•  Ги чисти одроните;
•  Ги синхронизира работата на

товарење и транспортната
механизација;

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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•  Ги одржува постојните патишта;
•  Изработува нови патишта и водни

брани;
•  Изработува земјени брани на

одлагалиштето;
•  Ги чисти работните делови;
•  Изработува етажни патишта и

заштитни насипи;
•  Ги отстранува и ги депонира

рударскиот отпад и раскривката;
•  Ги товари и ги  транспортира

суровините;
•  Ги спречува несаканите последици на

теренот;
•  Ги  знае технологиите на откопување 

на површинската експлоатација;
•  Знае да избере машини согласно со

технологијата и условите за работа.

•  Ракува и управува со машините
на теренот, како што се: багерите,
лажичарите, багерите дреглајни,
роторните багери, товарачите,
булдожерите, грејдерите,
скреперите, дамперите и  камионите
со приколка, раздробувачко-сејачките
и сепарациските уреди, лентите за
транспорт на материјалот, дигалките,
машините за добивање камени блокови
и другите машини за површинска
експлоатација;

•  Ги прегледува и ги подготвува
машините и уредите за работа
(кочниците, нивото на масло, вода и
гориво, исправноста на хидрауликата,
осветлувањето и противпожарните
средства); 

•  Ги дијагностицира дефектите;
•  Ги пријавува поголемите дефекти на

машината; 
•  Ги користи заштитните средства за

машините;
•  Комуницира со сервисната и

диспечерската служба;

•  Изведува работи
со машини и
уреди
за површинска
експлоатација
согласно  со
техничките
прописи.

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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•  Ги чита и ги  користи уредите
за сигнализација и го знае нивното
значење;

•  Ги познава работата и
карактеристиките на машините и
уредите;

•  Ги чита работните налози, плановите,
шемите за работа и техничката
документација.

•  Води евиденција за својата работа; 
•  Ги евидентира податоците потребни за

статистиката;
•  Ги евидентира прегледите на машините

и уредите;
•  Го изработува сменскиот извештај;
•  Го изработува извештајот за пријава на

дефект;
•  Води евиденција за видот и

количеството на ископаниот материјал;
•  Соработува со пописната комисија за

задолжени работи; 
•  Ги познава документите за евиденција

и документација;
•  Ги знае постапките за евидентирање и 

документирање.

•  Го гарантира квалитетот на извршените
услуги;

•  Ги контролира резултатите од својата
работа;

•  Го контролира и го следи  процесот на
работата;

•  Ги проверува машините, опремата и
безбедносните капацитети;

•  Ги контролира дупнатините;
•  Ги познава и ги  применува

стандардите за квалитет во работата.

Администра-
тивни работи 

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитетот

Комерцијални 
работи

•  Води и евидентира
работни
документи. 

•  Го гарантира
квалитетот на
извршените
работи
и одговара за тоа.

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Ги одржува
машините во
исправна
состојба.

•  Соработува со
странките,колегите,
претпоставените
и инспекциските
служби.

•  Се грижи за
безбедноста при
работа, здравјето
и заштитата на
работната 
околина.

•  Ги прегледува и ги подготвува
машините и уредите за работа;

•  Ги дијагностицира дефектите и ги
отстранува помалите дефекти на
машините и алатите за работа;

•  Ги пријавува дефектите на машините во
сервисната служба;

•  Ги заменува оштетените делови;
•  Го заменува маслото и ги подмачкува

деловите од  машините.

•  Соработува со органите и со
инспекциските служби;

•  Се договара со странките;
•  Соодветно ја владее стручната

терминологија;
•  Комуницира со диспечерската и со

сервисната служба;
•  Комуницира со претпоставените;
•  Поседува комуникациски вештини;
•  Знае и користи стручна терминологија; 
•  Поседува работна култура.

•  Изведува работи согласно со прописите
за безбедност и заштита при работа;

•  Работи согласно со упатствата за работа;
•  Си го обезбедува сопственото

работно место; 
•  Редовно оди на организирани 

здравствени прегледи; 
•  Одговорен е за работниот ред,

дисциплина и употребата на
заштитните  средства;

•  Ги знае прописите за противпожарна
заштита и ги користи противпожарните
апарати;

•  Применува посебни мерки на
претпазливост и строго се придржува
кон нив;

•  Ги знае прописите за безбедност
и заштита при работа и строго се
придржува кон истите;

•  Знае да обезбеди прва помош во итни
случаи и правилно одговора на заканите.

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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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. РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

1. Валентина Маневска,  ВСП дипл. рударски инж., професор по рударски
предмети, СОУ „Таки Даскало” – Битола

2. Саше Јовчевски, ВСП дипл. рударски инж., директор на рудници, Рек Битола
3. Павле Угриновски, ССП, ракувач на роторен багер, Рудник „Суводол”- Рек

Битола
4. Миле Нацев, ВСП дипл. рударски инж., професор по рударски предмети, СОУ

,,Наум Наумовски – Борче” -  Пробиштип
5. Координатор: м-р Роза Арсовска, ВСП дипл. социолог, Центар за стручно 
образование и обука – Скопје
6. Координатор: Барбара Крајнц, унив. дипл. соц.,  СТЕ, Љубљана

Стандардот на занимање Ракувач со рударски машини во површинска 
експлоатација го усвои/донесе____________________________________________ 
со решение бр. ___________ од ___________ година. 

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Ракувач со рударски машини во подземна експлоатација

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•  Ја планира и ја организира сопствената работа со машини; 
•  Ја проверува исправноста на машините  и алатите за работа; 
•  Работи со машините и уредите во рудниците со подземна експлоатација

согласно со техничките прописи;
•  Ракува со машините  во подземната експлоатација врз основа на 

работниот налог; 
•  Ги користи професионалните информациски програми и машинската

опрема и опремата за сигнализација и комуникација;
•  Ги одржува машините во исправна состојба;
•  Ги чита и ги користи техничките упатства за ракување со машините;
•  Ја пополнува пропишаната документација;
•  Го гарантира квалитетот на извршените работи и одговара за нив;
•  Се грижи за безбедноста при работа, здравјето и заштитата на работната 

околина;
•  Комуницира со соработниците, подредените и претпоставените;
•  Рационално троши енергија, материјали и време.

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
својата работа;

 
•  Соработува со

претпоставените
и работната
група.

•  Подготвува и
врши проверка
на исправноста на
машините и
алатите за работа.

•  Ја планира и ја организира работата со
машините;

•  Ја проверува ситуацијата/состојбата на
теренот;

•  Го познава процесот на изработка на
подземните рударски простории;

•  Ги познава начините на товарање и
транспорт во подземната
експлоатација;

•  Ги спречува несаканите последици на
теренот; 

•  Ги знае составот, физичко- механичките
карактеристики на карпите и нивното
влијание врз стабилноста на карпите;

•  Ги познава ризиците што се појавуваат
при подземната експлоатација и знае
како да ги избегне или да ги  ублажи;

•  Го познава  влијанието на рударството
врз работната и животната средина.

•  Ги користи работната  облека и личните
заштитни средства;

•  Ја проверува и ја  обезбедува
стабилноста на теренот;

•  Го презема работниот налог;
•  Ги проучува упатствата за работа;
•  Врши визуелен преглед на машините,

ги подготвува за работа и започнува со
работа;

•  Ракува со уредите за ископување и
товарење;

•  Го избира типот  на алатите и опремата 
потребни за работа на машините;

•  Ги проверува опремата, алатите,
горивата и мазивата;

•  Ја проверува исправноста на
машините и опремата што се користат
за работа во подземната експлоатација;

•  Го прегледува работното место од
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безбедносен и технолошки аспект;
•  Ги проверува контролните мерни

инструменти;
•  Комуницира со диспечерскиот центар;
•  Комуницира со сервисната служба;
•  Ги познава функцијата и

карактеристиките на машините во
подземната експлоатација;

•  Ја познава работата и го користи
комуникацискиот систем;

•  Чита и користи техничка документација. 

Оперативни 
работи

•  Координација на
работите и
соработка со
претпоставените
и подредените;

•  Изведува работи
со машините и
уредите во
рудниците
за подземна
експлоатација
согласно со 
техничките
прописи.

•  Ракува со
машините во
подземната
експлоатација врз
основа на 
работниот налог. 

•  Ги чита работните налози, плановите,
шемите за работа и техничката
документација;

•  Ги избира машините според
технолошкиот процес и условите за
работа;

•  Самостојно ги изведува работите според
различните рударски  технологии;

•  Дупчи мински дупнатини;
•  Ги подградува рударските простории;
•  Ги копа меките минерални суровини;
•  Ги товари  и ги транспортира 

минералните суровини;
•  Ја синхронизира работата помеѓу

товарната и транспортната механизација; 
•  Извезува минерална суровина;
•  Ја следи работата на мерните

инструменти;
•  Ја изработува пругата во јамата;
•  Ја транспортира товарната механизација

од едно на друго работно место;
•  Ги прегледува заштитните уреди кај

машините за товарење;
•  Ги користи заштитните средства;
•  Го познава технолошкиот процес за

откопување на минералната суровина
во подземната експлоатација.

•  Ракува со ротациските пробојни машини,
глодалките, струговите,  хидрауличната 
подграда, грабилниот транспортер,
машините за товарење, дробилката,
дупчалките, локомотивата во јамата

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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и другите машини што се користат во
подземната експлоатација;

•  Ги познава технологиите на ракување
на различните машини во подземната
експлоатација;

•  Ги чита и ги  користи уредите за
сигнализација и го знае нивното
значење.

•  Ја пополнува
работната
документација;

•  Ја пополнува
работната книга
(дневникот).

•  Ја пополнува спецификацијата  за
требување  материјали од магацинот;

•  Го води дневниот извештај за
сопствената работа;

•  Го изработува сменскиот извештај;
•  Го изработува извештајот за пријава на

дефект (дневникот за работа);
•  Соработува со пописната комисија за

задолжени работи;
•  Води евиденција за дневните

количества ископана и транспортирана
руда;

•  Води евиденција за видот ископан 
материјал и видот суровини;

•  Знае различни видови водење
евиденции;

•  Ги знае елементите на деловната и
технолошката документација
(работната книга, дневникот); 

•  Ги знае постапките за евидентирање и
документирање.

Администра-
тивни работи 

•  Го гарантира квалитетот на извршената
работа;

•  Ги контролира сопствените постигнати
резултати;

•  Ги користи машините за работа
во согласност со упатствата на
производителот; 

•  Ги исполнува зададените норми
во согласност со техничките
карактеристики на машината;

•  Ги следи промените и усовршувањата 
на технолошките процеси  и

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитетот

Комерцијални 
работи

•  Го гарантира
квалитетот на
извршените
услуги и работите
и одговара за нив.

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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механизацијата во подземната
експлоатација;

•  Ги познава и ги применува
нормативите и стандардите за квалитет.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Ги одржува
машините  во
исправна
состојба. 

•  Комуницира со
соработниците,
подредените и
претпоставените.

•  Се грижи за
безбедноста при
работа, здравјето 
и заштитата на
работната 
околина.

•  Ги прегледува и ги  подготвува машините
и  уредите за работа;

•  Ги дијагностицира дефектите и ги
отстранува помалите дефекти на
машините и алатите за работа;

•  Ги пријавува дефектите на машините во
сервисната служба;

•  Ги заменува оштетените делови;
•  Го заменува маслото и ги подмачкува

деловите од  машините;
•  Ја чисти јамската товарна механизација.

•  Комуницира со претпоставените,
диспечерскиот центар и со сервисната
служба;

•  Соработува со работниците во процесот
на работа;

•  Соработува со службите за безбедност
при работа;

•  Соодветно ја владее  стручната
терминологија;

•  Поседува работна култура;
•  Поседува комуникациски вештини;
•  Ја знае стручната терминологија;

•  Ги употребува заштитните средства и
опремата при работа;

•  Ги изведува работите согласно со
прописите за безбедност и заштита  при
работа;

•  Работи согласно со упатствата за работа;
•  Го обезбедува сопственото работно

место; 
•  Редовно оди на организирани 

здравствени прегледи; 
•  Одговорен е за работниот ред,

дисциплината и употребата на
заштитните  средства;

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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•  Ги препознава можностите за појава на
повреди поради несоодветната
употреба на машините и алатите;

•  Ги следи трендовите  во областа на
безбедноста и заштитата на животната
средина;

•  Работи во услови на појава на метан и
отровни гасови;

•  Ги знае и ги почитува специфичните 
прописи за работа во јама каде што 
има присуство на отровни,
експлозивни и задушливи гасови;

•  Ги знае прописите за противпожарна
заштита и го  користи
противпожарниот  апарат;

•  Знае да даде прва помош во итни
случаи и правилно одговора на
заканите.

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. РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

1. Валентина Маневска,  ВСП дипл. рударски инж., професор по рударски
предмети, СОУ „Таки Даскало” – Битола

2. Саше Јовчевски, ВСП дипл. рударски инж., директор на рудници, Рек Битола
3. Павле Угриновски, ССП, ракувач на роторен багер, Рудник „Суводол”- Рек

Битола
4. Миле Нацев, ВСП дипл. рударски инж., професор по рударски предмети, СОУ

,,Наум Наумовски – Борче” -  Пробиштип
5. Координатор: м-р Роза Арсовска, ВСП дипл. социолог, Центар за стручно   
    образование и обука – Скопје
6. Координатор: Барбара Крајнц, унив. дипл. соц.,  СТЕ, Љубљана

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Ракувач со рударски машини во подземна 
експлоатација го усвои/донесе____________________________________________ 
со решение бр. ___________ од ___________ година. 

РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
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РАКУВАЧ СО РУДАРСКИ МАШИНИ ВО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА
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ФАСАДЕР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Фасадер

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    Кандидатот

•  Ја планира и ја организира сопствената работа;
•  Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и 

времето;
•  Ги чува здравјето и околината;
•  Комуницира со стручните служби и странките,
•  Ги  развива претприемачките особини, вештините и знаењата;
•  Правилно ги подготвува просторот, материјалот, алатот и машините за 

изведба на фасадерските работи;
•  Ја испитува и ја  подготвува подлогата за нанесување фасада;
•  Ги изведува класичната фасада, термоизолацискиот фасаден систем и  

фасадното цокле;
•  Ги подготвува и ги реализира понудите за изведба на фасади;
•  Ја подготвува, води и ја чува потребната документација;
•  Ги применува стандардите и го контролира квалитетот на изведбата   

на фасадата;
•  Ги подготвува, одржува и ги користи алатите и машините за изведба на 

фасадерските работи.



23

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

ФАСАДЕР

Подрачје на 
работа Вештини и знаењаКлучни работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и
ја организира
сопствената
работа и работата
на малите групи.

•  Го подготвува
просторот за
изведба на
фасадерските
работи.

•  Ја проучува техничката документација;
•  Ги организира работните места;
•  Го планира бројот на изведувачи

согласно со времето за изведба и
големината на објектот;

•  Организира и води групи за изведба на
фасадата;

•  Ја планира потрошувачката на
материјали;

•  Го организира просторот за
складирање и чување на материјалите,
алатите и машините за работа;

•  Организира навремена набавка на
материјали;

•  Ја  познава техничката документација,
•  Ја познава организацијата на

работните места;
•  Ја познава организацијата  на

работните места и групите за изведба
на фасадата;

•  Ги знае нормативите за потрошувачка
на материјалот;

•  Ги знае нормативите за правилно
чување и чување на материјалите,
алатите и машините за работа.

•  Ги обезбедува материјалите и алатот за
изведба на фасади;

•  Монтира и демонтира скеле за помали
објекти;

•  Монтира уред за вертикален транспорт;
•  Поставува заштитна фасадна мрежа;
•  Подготвува материјал согласно со

работниот налог;
•  Ги подготвува машините и алатот за

работата што следува;
•  Ги чисти алатите и машините и го

одржува работното место, пред, во текот
и по изведувањето на работите;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО
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Оперативни 
работи

•  Ја испитува
подлогата за
нанесување
фасада.

•  Подготвува
подлога за
фасада.

•  Изведува класична
фасада.

•  Ги проверува носивоста, цврстината,
влажноста и чистотата на постојната
подлога;

•  Го утврдува оштетувањето на постојната
подлога;

•  Го познава составот на постојната
подлога;

•  Знае да ја  проверува оштетеноста на
постојната подлога.

•  Ги санира пукнатините;
•  Ги отстранува неносливите делови;
•  Ја санира и ја израмнува подлогата;
•  Врши основно грундирање на подлогата;
•  Ја  знае технологијата за санирање 

подлоги; 
•  Ги познава материјалите за санирање на

подлогата;
•  Го познава  материјалот за основно

грундирање на подлогата;
•  Ги познава алатот и машините за основно

грундирање на подлогата. 

•  Го подготвува малтерот; 
•  Го подготвува и го транспортира

материјалот за изведба на фасадата;
•  Ја  грундира подлогата за фасадирање;
•  Го нанесува фасадниот малтер;
•  Финално (декоративно) го обработува

завршниот фасаден малтер (штокување,

•  Ги познава материјалите и алатот за
изведба на фасади;

•  Ги познава нормативите за монтирање
на скелето;

•  Ги познава  нормативите за монтирање
на уредите за вертикален транспорт;

•  Ги познава постапките за поставување
на фасадната мрежа,

•  Го познава работниот налог;
•  Ги познава машините за изведба на

фасадерските работи;
•  Ја познава технологијата за изведба на

фасадерските работи.

ФАСАДЕР
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пикување, влечење, боење);
•  Ја санира постојната фасада со

современи материјали;
•  Ги познава компонентите на малтерот,   

нивните размери на мешање според
упатствата на производителот;

•  Го познава составот на материјалот
и алатот за изведба на подлогата и
фасадата;

•  Ги познава материјалот и алатот за
изведба на завршниот (декоративен)
фасаден малтер;

•  Ги познава современите фасадни
материјали.

•  Го изведува те
моизолацискиот
фасаден систем.

•  Ја подготвува подлогата за изработка
на фасадата,

•  Ја поставува и ја нивелира почетната
летва; 

•  Го подготвува лепакот за изолацискиот
материјал;

•  Правилно го нанесува лепакот на
изолацискиот материјал,

•  Го лепи изолацискиот материјал на
подлогата;

•  Го типлува изолацискиот материјал;
•  Ги поставува аголните и шпалетните

лајсни;
•  Дијагонално армира со

пластифицираната мрежа на отворите
за вратите и прозорците;

•  Нанесува лепак за мрежа врз
изолацискиот материјал со назабена
глетарка;

•  Прилепува  пластифицирана мрежа врз
лепакот,

•  Го подготвува материјалот за глетување;
•  Ја глетува површината;
•  Ја грундира површината;
•  Го нанесува завршниот фасаден малтер;
•  Го запазува времетраењето на сушење

на материјалите помеѓу секоја фаза; 
•  Ја  знае технологијата за изведба на

термоизолациски фасаден систем;
•  Знае да нивелира;

ФАСАДЕР
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•  Ги знае својствата на лепакот за
изолациски материјал;

•  Ги познава својствата на изолацискиот
материјал;

•  Ги познава видовите  типли; 
•  Ги познава видовите и нормативите на

пластифицираната мрежа за армирање 
отвори за врати и прозорци;

•  Ги познава својствата на материјалот за
глетување;

•  Ги познава својствата на материјалот за
грундирање;

•  Ги познава својствата и видовите на
завршен фасаден декоративен малтер;

•  Го знае времетраењето на сушење на
материјалите помеѓу секоја фаза. 

ФАСАДЕР

•  Изведува
фасадно
цокле.

•  Ја подготвува подлогата за изработка на
цоклето;

•  Го подготвува лепакот за изолацискиот 
материјал;

•  Правилно го  нанесува лепакот на
изолацискиот материјал;

•  Го лепи изолацискиот материјал на
подлогата;

•  Нанесува лепак за пластифицирана
мрежа врз изолацискиот материјал со
назабена глетарка;

•  Ги поставува аголните лајсни;
•  Ја прилепува  мрежата врз лепакот;
•  Го подготвува материјалот за глетување;
•  Ја глетува површината;
•  Ја грундира површината;
•  Го нанесува завршниот фасаден

декоративен малтер или друг
декоративен материјал (природен камен,
буња, травертин и др.);

•  Го запазува времетраењето на сушењето
на материјалите помеѓу секоја фаза;

•  Ја знае технологијата за изведба на
фасадното цокле;

•  Ги знае својствата на лепакот за
изолациски материјал;
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ФАСАДЕР

•  Ги познава својствата на лепакот за
пластифицирана мрежа;

•  Ги познава видовите и нормативите на
пластифицирана мрежа;

•  Ги познава својствата на материјалот за
глетување;

•  Ги познава својствата на материјалот за
грундирање;

•  Ги познава својствата на завршниот
фасаден малтер;

•  Го знае времетраењето  на сушењето
на материјалите помеѓу секоја фаза. 

•  Ја води и ја чува
потребната
докметација.

•  Ги подготвува и ги
реализира
понудите за
изведба
на фасадите.

•  Ја води градежната книга;
•  Го пополнува работниот  налог;
•  Го пополнува формуларот  за извршена

работа;
•  Ја подготвува фактурата  за извршена

работа,
•  Ја знае содржината на градежната

книга и работниот налог;
•  Знае да скицира изведени елементи, 
•  Знае да ја пополнува фактурата за

извршена работа.

•  Применува маркетинг, 
•  Ги применува пазарните цени на

материјалите;
•  Ги подготвува предмерот и

пресметката за потребниот материјал,
•  Изработува калкулација и ја  утврдува

цената на чинење;
•  Го пополнува и го потпишува

документот за прием и испорака на
материјал и средства за работа;

•  Води евиденција за остварените
работни часови;

•  Ги познава основите на маркетингот;
•  Ги познава пазарните цени на

материјалите;
•  Знае да ги  пресмета површините и

волуменот на елементите;
•  Знае да изработува калкулација;

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи
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ФАСАДЕР

•  Знае да пополнува документи за прием
и испорака;

•  Знае да пополнува формулар за
остварените работни часови.

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитетот

Одржување и 
поправка

Комуникација

•  Го контролира
квалитетот на
изведбата на
фасадата.

•  Ги одржува
алатите и
машините
за изведба на
фасадерските
работи

•  Комуницира со 
соработниците,
надзорниот орган
и инвеститорот.

•  Ги применува стандардите,  нормите
и правилниците  во градежништвото за
изведување на фасадерските работи;

•  Ги користи   материјалите изработени
според  европските норми (EN);

•  Го контролира квалитетот на изведбата,
согласно со техничката документација;

•  Врши контрола пред примопредавањето
на извршената работа;

•  Ги знае стандардите, нормите и
правилниците во градежништвото за
изведување на фасадерските работи;

•  Ги познава својствата на градежните
материјали;

•  Ги познава европските норми за
квалитетот на градежните материјали;

•  Ги утврдува евентуалните проблеми
на машините и алатите за изведување на
фасадерските работи;

•  Редовно ги  чисти и ги одржува алатите
и машините за изведба на фасадерските
работи;

•  Го познава ракувањето со алатите и
машините за изведба на фасадерските
работи;

•  Знае начини на одржување и чистење
на алатите и машините за изведување на
фасадерските работи

•  Ја применува деловната комуникација;
•  Ја користи техничката терминологија;
•  Комуницира со соработниците,

инвеститорот и со надзорниот орган;
•  Ја користи електронската комуникација,
•  Ги знае правилата на деловната

комуникација;
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ФАСАДЕР

•  Ја познава техничката терминологија,
•  Ја знае основната електронска

комуникација.

•  Ги применува
мерките за лична
заштита, заштита
на работното
место и заштита
на околината.

•  Препорачува користење на еколошки
материјали за изработка на
фасадерските работи;

•  Ги применува нормите на енергетска
ефикасност;

•  Ги применува мерките за заштита при
работа;

•  Правилно го одлага  отпадниот
материјал и градежниот шут;

•  Ги познава прописите за заштита при
работа,

•  Ги познава прописите за заштита на
околината;

•  Ги познава прописите и нормите на
енергетската ефикасност;

•  Знае правилно да одлага  отпаден
материјал и градежен шут.

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

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. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л  - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје 
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
6. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
7. Kоординатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно
 образование и обука - Скопје 
8. Kоординатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана
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6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање фасадер го усвои/донесе ___________________________
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 

ФАСАДЕР
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ГИПСЕР-МОНТЕР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Гипсер-монтер

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
   

•  Ја планира и ја организира сопствената работа;
•  Правилно ги  подготвува просторот, материјалот, алатот и машините за работа;
•  Обработува плочи и профили;
•  Монтира спуштени тавани;
•  Монтира сувомонтажни sидови;
•  Изведува облоги;
•  Обработува споеви;
•  Врши завршна обработка на површините;
•  Комуницира со соработниците; 
•  Применува стандарди на квалитет и оптимизира сопствен труд и ресурси; 
•  Применува мерки за заштита при работа и заштита на околината;
•  Ја користи современата информациско – комуникациска технологија.
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ГИПСЕР-МОНТЕР

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Оперативни 
работи

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
својата и работата
на групата.

•  Обработува
плочи.

•  Го подготвува
работното место.

•  Ги толкува информациите (прегледите,
упатствата за работа),

•  Ги утврдува техничките и технолошките
барања; 

•  Ја организира својата работа; 
•  Ги знае основните правила за

организација на работата и на
претпријатието;

•  Ја познава организацијата на
градилиштето; 

•  Ја познава улогата на сувата градба и
нејзините карактеристики.

•  Ги обележува и ги сече плочите;
•  Ги рамни и ги засекува рабовите кај

•  Одбира соодветен алат и прибор за
безбедна работа;

•  Ги утврдува транспортните рути и ги
утврдува другите  карактеристики на
работниот простор; 

•  Го организира и го изведува
хоризонталниот и вертикалниот
транспорт на материјалите; 

•  Поставува едноставни работни и
заштитни скелиња; 

•  Ги познава градежните материјали; 
•  Ги познава видовите и основните

карактеристики за сувомонтажната
градба; 

•  Ја познава компатибилноста на
градежните материјали; 

•  Ги познава употребата и заштитата на
материјалите за сува градба; 

•  Ги знае улогата, положбата во објектот
и начинот на изведување на одделен
градежен елемент; 

•  Ги знае техниките и правилата за мерење; 
•  Ги знае основите на пресметувањето.

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Подрачје на 
работа Вештини и знаењаКлучни работи
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ГИПСЕР-МОНТЕР

плочите;
•  Прави отвори во плочите;
•  Ги прицврстува плочите со шрафови;
•  Знае да мери и да обележува;
•  Ги познава различните видови  плочи;
•  Го знае редоследот на обработката на

плочите;
•  Знае кои шрафови и на кое растојание

да ги употреби;

•  Обработува
профили

•  Монтира
спуштени
тавани. 

•  Ги мери и ги обележува профилите;
•  Ги сече профилите;
•  Ги штанца профилите;
•  Ги нивелира и ги израмнува профилите;
•  Ги поставува профилите  во потребната

позиција;
•  Ги користи соодветните спојки за врски

меѓу профилите;
•  Знае да мери и да обележува;
•  Знае да сече профили;
•  Ги познава различните видови профили;
•  Го познава монтажниот прибор за врски

меѓу профилите.

•  Ги монтира елементите за
прицврстување на таванските
облоги и спуштениот таван за носивата
меѓукатна конструкција или покривната
конструкција;

•  Монтира метална или дрвена
потконструкција за спуштен таван; 

•  Нивелира потконструкција за спуштен
таван;

•  Поставува топлотна изолација и парна
брана;

•  Монтира облога од соодветен вид плочи;
•  Знае  да го прицврсти спуштениот таван

во меѓукатната конструкција;
•  Знае  кои профили ја формираат

потребната потконструкција;
•  Ги познава помошните елементи за

спојување и нивната употреба;
•  Знае да ги прицврсти плочите во

соодветен правец.
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•  Монтира
сувомонтажни
sидови. 

•  Изведува sидни
облоги.

•  Обработува
споеви и завршни
површини.

•  Ја  обележува местоположбата на sидот; 
•  Поставува соодветна  метална

потконструкција и истата ја прицврстува;
•  Го обложува sидот со соодветна облога; 
•  Поставува соодветна топлотна и звучна

изолација;
•  Знае да мери и да обележува; 
•  Ги знае правилата за поставување на

профилите;
•  Ги познава правилата за обработка и

прицврстување на плочите;
•  Ги знае различните видови 

сувомонтажни sидови и соодветната
постапка за нивното изведување;

•  Подготвува смеси за лепење на плочите;
•  Лепи плочи;
•  Монтира потконструкција од

соодветните метални профили; 
•  Вградува термо и звучна изолација;
•  Монтира гипсени облоги или облоги од

друг материјал;
•  Знае кои средства се применуваат за

лепење на плочите;
•  Знае да ги подготви смесите за лепење;
•  Ги познава правилата за поставување

на профилите од соодветната
потконструкција;

•  Знае да порамнува и да нивелира;
•  Ги знае правилата за обработка и

прицврстување на плочите.

•  Подготвува смеса  за обработка
на споевите според препораките на
производителот;

•  Ги исполнува споевите со соодветно
средство; 

•  Поставува бандажна лента;
•  Монтира заштитни аголни профили;
•  Изработува соодветни дупки за монтажа

на светла, звучници и др.;
•  Го отстранува вишокот материјал; 
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•  Разликува челни и фабрички споеви
кај плочите и начинот на нивно
исполнување;

•  Знае  како се обработуваат споевите со
масивен sид, споевите со под или таван;

•  Ги познава средствата што се
употребуваат за обработка на споевите
и нивните карактеристики;

•  Знае да подготвува смеси во соодветни
размери;

•  Разликува бандажни ленти;
•  Знае со кои средства мора да се

користи бандажната лента, а кога
истата се изостава.

•  Ја чува
потребната
документација.

•  Користи елементи
на понудата.

•  Го контролира
квалитетот  на
својата работа.

•  Пополнува формулар за извршената
работа; 

•  Ја знае содржината на формуларот за
извршената работа;

•  Користи градежни норми за работа и
градежен материјал; 

•  Ги знае градежните  норми за работа и 
градежниот материјал.

•  Ги употребува работните средства и
материјалите во согласност со
упатствата од производителот; 

•  Го проверува квалитетот на
материјалот пред вградувањето; 

•  Ги  проверува прецизноста и точноста
на измереното, како и назнаките пред
почетокот на работата; 

•  Знае кои се условите за складирање на
материјалите;

•  Знае да израмнува и да нивелира;
•  Го знае значењето на квалитетно

изработениот производ и неговата
рекламна важност.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
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•  Редовно ги
одржува
средствата
за работа.

•  Комуницира со
соработниците.

•  Ги применува
мерките за лична
заштита, заштита
на работното
место и заштита
на околината.

Одржување и
поправка

Комуникација

Заштита на
работата,
здравјето и
околината

•  Ги чисти и ги прегледува работните и
заштитните средства; 

•  Изведува ситни поправки на личниот
прибор и работните средства; 

•  Редовно ги праќа на сервисирање;
•  Ги знае основните правила за одржување

на машините и уредите;
•  Знае да процени кога треба да се замени

некој алат.

•  Ги прима и ги разбира  упатствата за
текот на работата; 

•  Ги прима и ги разбира  упатствата за
безбедност при работа; 

•  Употребува стручна терминологија;
•  Постапува согласно со деловниот бонтон;
•  Ја познава усната комуникација;
•  Ја познава стручната терминологија;
•  Го познава деловниот бонтон.

•  Се придржува кон правилникот за
заштита при работа;

•  Употребува лични  заштитни средства за
заштита при работа; 

•  Ги почитува колективните заштитни
мерки;

•  Ги почитува правилата за движење на
градилиштата;

•  Го сортира и соодветно го одложува
градежниот шут; 

•  Свесен е за значењето на рационалното
користење на природните материјали
и енергија од аспект на заштита на
околината;

•  Ги познава колективните заштитни
мерки;

•  Знае  кои средства за лична заштита
треба да ги користи при определена
работа;

•  Ги знае можните повреди поради
несоодветно користење на алатот и
машините.
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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. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л  - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје 
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
6. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
7. Kоординатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно
 образование и обука - Скопје 
8. Kоординатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање гипсер монтер го усвои/донесе
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Монтер за сува градба

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
  

•  Ја планира и ја организира сопствената работа;
•  Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и времето;
•  Ги чува здравјето и околината;
•  Комуницира со стручните служби и странки;
•  Ги развива претприемачките особини, вештини и знаења;
•  Монтира тавански облоги и спуштени тавани;
•  Монтира сувомонтажни sидови;
•  Обложува sидани, бетонски и други површини, со плочи на метална потконструкција,

или со лепење;
•  Обложува  потпокрив;
•  Монтира подни системи;
•  Врши завршна обработка на површините на сувомонтажните елементи;
•  Врши санација;
•  Применува стандарди на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси; 
•  Применува мерки за заштита при работа и заштита на околината;
•  Ја користи современата информациско – комуникациска технологија;
•  Ја води и ја чува работната документација.
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МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

Подрачје на 
работа Вештини и знаењаКлучни работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
својата и работата
на групата.

•  Го подготвува
работното место.

•  Ги собира и самостојно ги толкува
информациите (прегледите, упатствата
за работа, техничката и проектната
документација);

•  Ги утврдува техничките и технолошките
барања; 

•  Соработува при составувањето на тимот; 
•  Ја организира својата работа и работата

на помалите групи; 
•  Ги знае основните правила за

организација на работата и на
претпријатието;

•  Ја познава организацијата на
градилиштето; 

•  Ја познава суштината на 
градежништвото како стопанска гранка;

•  Ја познава улогата на сувата градба и
нејзините карактеристики;

•  Знае да ја употребува современата  ИКТ
технологија.

•  Одбира соодветен алат и прибор за
безбедна работа;

•  Ги определува видот и количеството на
материјалите согласно со нормативите; 

•  Ги утврдува транспортните рути и ги
утврдува другите карактеристики на
работниот простор; 

•  Го организира и го изведува
хоризонталниот и вертикалниот
транспорт на материјалите; 

•  Поставува едноставни работни и
заштитни скелиња; 

•  Ги утврдува критериумите за звучна,
топлинска и противпожарна заштита; 

•  Ја разбира техничката и технолошка
документација; 

•  Одбира соодветна технолошка постапка
според дадената ситуација;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО
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•  Ги чита планот и
проектот.

•  Ги подготвува и
ги  прицврстува
на основните
елементи во
системите на сува
градба.

Оперативни
работи

•  Ги познава градежните материјали; 
•  Ги познава видовите и основните

карактеристики на сувомонтажна градба;
•  Ја познава компатибилноста на

градежните материјали; 
•  Ги познава употребата и заштитата на

материјалите за сува градба; 
•  Ги знае улогата, положбата во објектот и

начинот на изведување на одделен
градежен елемент ;

•  Ги знае техниките и правилата за мерење
и обележување;

•  Ги знае основните закони за дизајнирање
и изведба на сувомонтажните  елементи; 

•  Знае да ја  употребува техничката и
технолошката документација;

•  Ги знае основите на пресметувањето;
•  Ги знае основите на техниката за цртање.

•  Ги чита изведувачкте цртежи, скиците,
плановите и проектот;

•  Ги разработува деталите од планот;
•  Го приспособува планот според дадената

ситуација;
•  Ги изведува деталите според проектот;
•  Ги знае основните техники на

исцртување;
•  Знае да ги прикажува елементите во три

проекции;
•  Знае да ги чита висинските и другите 

коти;
•  Знае што претставува размерот.

•  Обележува и сече плочи;
•  Ги рамни и ги засекува рабовите кај

плочите;
•  Прави отвори во плочите;
•  Ја крои и ја  монтира потконструкцијата;
•  Ги прицврстува плочите со шрафови или

со лепење;
•  Ги планира  инсталациските водови;
•  Знае да мери и да обележува;
•  Ги познава различните видови  плочи;



41

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

•  Го знае редоследот на обработка на
плочите;

•  Знае кои шрафови и на кое растојание
да ги употреби;

•  Ги познава различните видови
профили;

•  Ги познава различните видови
профили и начинот на нивно
прицврствување;

•  Го познава начинот на водење на
инсталациите.

•  Ги монтира
таванските облоги
и спуштените
тавани. 

•  Избира соодветен тавански систем;
•  Го обележува спуштениот таван;
•  Ги монтира елементите за

прицврстување на таванските
облоги и спуштениот таван за носивата
меѓукатна конструкција или
покривната конструкција;

•  Монтира метална или дрвена
потконструкција за спуштен таван; 

•  Нивелира потконструкција за спуштен
таван;

•  Поставува топлотна изолација и парна
брана;

•  Монтира облога од соодветен вид
плочи;

•  Монтира и вградува контролни отвори
и други елементи во таванските облоги;

•  Изработува соодветна дилатација;
•  Изработува дизајнирани тавани со

заоблени и каскадни површини;
•  Ги познава различните видови тавански

системи;
•  Знае да ја обележи висината на

спуштање;
•  Знае како треба да се прицврсти

спуштениот таван во меѓукатната
конструкција;

•  Знае од кои профили/летви се
оформува металната/дрвената
потконструкција;

•  Ги знае правилата за прицврстување на
облогата;
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•  Знае на кој начин да оформи контролен
отвор;

•  Знае да вгради елементи во таванската
облога;

•  Ги познава прописите за изведба на
дилатационите фуги;

•  Знае да изведе дилатациона фуга.

•  Монтира
сувомонтажни
sидови

•  Препорачува соодветен вид  преграден
sид;

•  Ја  обележува местоположбата на sидот; 
•  Поставува соодветна  метална

потконструкција и истата ја прицврстува;
•  Го обложува sидот со соодветна облога; 
•  Поставува соодветна топлотна и звучна

изолација;
•  Поставува инсталациски цевки (според

потреба); 
•  Изведува заоблени сувомонтажни

sидови;
•  Препорачува и изработува потребни 

дилатации кај сувомонтажните sидови;
•  Ги знае различните видови 

сувомонтажни sидови и соодветната
постапка за нивното изведување;

•  Знае да мери и да обележува;
•  Ги знае правилата за поставување на

профилите;
•  Ги почитува правилата  за обработка и

прицврстување на плочите;
•  Знае каде, зошто и како се изведуваат

дилатационите фуги;          
•  Ја познава постапката за свивање на

плочите со определен радиус (сува и
влажна постапка);

•  Знае да ја  монтира потконструкцијата
со потребната закривеност;

•  Ги изведува
облогите на
sидовите,
столбовите и
другите позиции

•  Ги обележува облогите; 
•  Ја избира постапката на суво

малтерисување (лепење на плочите), во
зависност од подлогата;

•  Подготвува смеси за лепење на плочите;
•  Лепи плочи;
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•  Монтира потконструкција од
соодветни метални профили; 

•  Вградува термо и звучна изолација;
•  Монтира гипсени облоги или облоги од

друг материјал;
•  Ги познава карактеристиките на

подлогата што треба да се обложи;
•  Ги знае различните постапки на

лепење;
•  Знае кои средства се применуваат за

лепење на плочите;
•  Ги познава правилата за поставување

на профилите од соодветната
потконструкција;

•  Знае да порамнува и да нивелира;
•  Ги знае правилата за обработка и

прицврстување на плочите.

•  Обложува
потпокрив.

•  Поставува термоизолација меѓу
роговите;

•  Изведува парна брана;
•  Одбира соодветно решение за

прицврстување на металната/дрвената
потконструкција во носивите греди;

•  Поставува метална или дрвена
потконструкција;  

•  Ги обложува косините, парапетите,
калканите и таванските површини со
соодветен вид  плочи;

•  Ги познава материјалите за топлотна
заштита;

•  Знае како се поставува
термоизолацијата;

•  Разликува вентилирана и
невентилирана изведба;

•  Знае кој монтажен прибор е
најсоодветен за прицврстување;

•  Знае на кое растојание се врши
прицврстување;

•  Знае на кое растојание се поставуваат
профилите од потконструкцијата.
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•  Ги монтира
подните системи.

•  Ги монтира
инсталациските
sидови.

•  Ја подготвува подлогата за поставување
на подниот систем;

•  Поставува топлотна изолација;
•  Избира смеса за израмнување;
•  Израмнува и нивелира; 
•  Препорачува и изведува подна

дилатација; 
•  Монтира сув под; 
•  Ги познава карактеристиките на

подлогата;
•  Ги познава и ги препорачува смесите за

порамнување;
•  Знае да определи висина на

порамнителниот слој;
•  Ги познава различните видови  подни

системи;
•  Ги знае правилата за поставување  

различни видови подни системи;
•  Ги познава алатките за изведување  сув

под.

•  Ги обележува  инсталациските  sидови;
•  Поставува соодветна метална

потконструкција; 
•  Монтира носачи, траверзи за закачување

на санитарните уреди, елементи и
инсталациони водови;

•  Поставува изолација (звучна,
противпожарна и хидроизолација);

•  Ги обложува инсталациските  sидови; 
•  Формира и вградува ревизиони отвори;
•  Ги познава санитарните уреди и

елементите  што треба да се монтираат на
инсталацискиот sид;

•  Знае на кое растојание се поставува
двојната метална подтконструкција;

•  Знае како се врши укрутување на
двојната потконструкција;

•  Ги познава носачите на санитарните
елементи;

•  Знае кои плочи се користат за
обложување на инсталационите sидови;

•  Ги познава правилата за прицврстување
на двојната облога;
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•  Ја познава звучната, термичката и
противпожарната заштита;

•  Ги познава импрегнираните завршни
материјали.

•  Ги обработува
споевите и
завршните
површини.

•  Ги изведува
санациските
работи.

•  Избира соодветен материјал за
обработка на споевите;

•  Избира начин за обработка според
барањата за квалитет;

•  Ги исполнува споевите со соодветно
средство и на соодветен начин; 

•  Поставува соодветна бандажна лента;
•  Монтира заштитни аголни профили;
•  Изработува соодветни дупки за

монтажа на светла, звучници и др.;
•  Прицврстува однапред изработени

гипсани или други украсни елементи на
sидовите или на таванот;

•  Го отстранува вишокот материјал; 
•  Познава различни нивоа на завршна

обработка;
•  Ги познава средствата што се

употребуваат за обработка на споевите
и нивните карактеристики;

•  Знае да разликува различни целни и
фабрички споеви кај плочите и начинот
на нивно исполнување;

•  Знае  како се обработуваат споевите
со масивен sид, споевите со под или со
таван;

•  Знае да подготвува смеси во соодветни
размери;

•  Разликува бандажни ленти;
•  Знае со кои средства мора да се

користи бандажната лента, а кога истата
се изостава.

•  Ја прегледува техничката документација
за сувомонтажна градба;

•  Ги прегледува сувомонтажните
елементи;  

•  Ги оценува опсегот на работата и
потребниот материјал; 
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•  Ги обележува елементите за замена; 
•  Ги отстранува и ги заменува елементите

што се оштетени; 
•  Врши финални сувомонтажни работи; 
•  Ги познава градежните материјали и

нивните карактеристики;
•  Знае на кои начини може да се поврзат

елементите од сувата градба со
постојните што се санираат;

•  Го познава технолошкиот процес на
сувата градба за сите системи.

•  Ја води и ја 
чува потребната
документација.

•  Ги подготвува
елементите на
понудата.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи 

•  Ја води градежната книга;
•  Го пополнува работниот  налог;
•  Го пополнува формуларот за извршена

работа; 
•  Ја подготвува фактурата за извршената

работа;
•  Го пополнува и го потпишува документот

за прием и испорака на материјалот  и
средствата за работа;

•  Води евиденција за остварените работни
часови;

•  Ја знае содржината на градежната книга
и работниот налог;

•  Знае да ги скицира изведените елементи; 
•  Знае да ја пополнува фактурата за

извршената работа;
•  Знае да ги пополнува документите за

прием и испорака;
•  Знае да го пополнува формуларот за

остварени работни часови.

•  Темелно го чита барањето за  понуда; 
•  Ги проценува можните трошоци за

работа; 
•  Ги пресметува потребните количества

материјал;
•  Ги користи градежните норми за работа

и потрошувачка на градежен материјал; 
•  Подготвува сеопфатна понуда; 
•  Ги знае  основните  пресметувачки

операции;
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•  Знае да ги чита градежните норми;
•  Знае да го пресметува потребното

време за завршување определен
систем,

•  Ги знае елементите на понудата.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка

•  Ги контролира
квалитетот и
квантитетот на
работата согласно
со нормативите и
другите
регулативи.

•  Редовно ги
одржува
средствата за
работа.

•  Ги употребува работните средства и
материјали во согласност со упатствата
од производителот; 

•  Го проверува квалитетот на материјалот
пред вградувањето; 

•  Ја проверува прецизноста и точноста
на измереното, како и назнаките пред
почетокот на работата; 

•  Го контролира нивото на квалитет на
работата на целиот тим;

•  Ги познава нормативите и другите
прописи;

•  Ги знае значењето на естетскиот изглед
и функциите на производот;

•  Ги знае начините и условите за
складирање на материјалите и
работните средства;

•  Го знае значењето на квалитетно
изработениот производ и неговата
рекламна важност.

•  Ги чисти и ги прегледува работните и
заштитните средства; 

•  Ги изведува ситните поправки на
личниот прибор и работните средства; 

•  Редовно ги праќа на сервисирање;
•  Ја следи амортизацијата  на алатките,

машините, транспортните средства,
уредите и др.;

•  Ги знае основните правила за
одржување на машините  и уредите;

•  Знае да процени кога некој алат треба
да се замени;

•  Ги знае  цените на потрошните
материјали и алати.
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•  Комуницира со
соработниците  и
со клиентите.

•  Ги применува
мерките за лична
заштита, заштита
на работното
место и заштита
на околината.

Комуникација

Заштита на 
здравјето и
околината

•  Ги прима, разбира и ги проследува
упатствата за текот на работата; 

•  Ги прима, разбира и ги проследува
упатствата за безбедност при работа;  

•  Ги применува пишаната и усната
комуникација;

•  Ја употребува стручната терминологија,
правилно и навреме ги пренесува
потребните информации; 

•  Постапува согласно со деловниот бонтон;
•  Успешно се презентира на пазарот;
•  Ги познавa техниките на пишаната и

усната комуникација;
•  Ја познава стручната терминологија;
•  Го познава деловниот бонтон;
•  Ги познава продажните вештини.

•  Се придржува кон правилникот за
заштита при работа;

•  Ги употребува личните  заштитни
средства за заштита при работа; 

•  Ги почитува колективните заштитни
мерки;

•  Ги почитува правилата за движење на
градилиштата;

•  Го сортира и соодветно го одложува
градежниот шут; 

•  Свесен е за значењето на рационалното
користење на природните материјали
и енергија од аспект на заштита на
околината;

•  Ги познава колективните заштитни
мерки;

•  Знае  кои средства за лична заштита
треба да ги користи при определена
работа;

•  Ги знае можните повреди поради
несоодветно користење на алатот и
машините.
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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. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л  - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје 
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
6. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
7. Kоординатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно
 образование и обука - Скопје 
8. Kоординатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање монтер за сува градба го усвои/донесе ______________
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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ГРАФИЧКА СТРУКА



51

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

ГРАФИЧКА СТРУКА

ИЗРАБОТУВАЧ НА ВИЗУЕЛНИ АПЛИКАЦИИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Изработувач на визуелни апликации

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
  

•  Ја планира и ја организира сопствената работа и соработува со тимот за
техничка подготовка;

•  Ги подготвува просторот, материјалите, алатите и машините за работа;
•  Комуницира со клиентите и соработниците; 
•  Ги применува стандардите на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси; 
•  Ги применува мерките за заштита при работа и при заштита на околината;
•  Ја користи современата информациско – комуникациска технологија;
•  Подготвува и реализира определени понуди;
•  Ги заштитува здравјето и околината;
•  Изведува рачна и компјутерска подготовка на визуелните апликации;
•  Изработува и доработува визуелни апликации;
•  Обезбедува квалитетна визуелна апликација; 
•  Поставува и монтира апликации.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работното 
место

•  Ја организира
својата работа
и соработува со
тимот за техничка
подготовка.

•  Ги подготвува
својата работа,
работата во
групата и
работниот
простор.

•  Непосредно ја организира работата;
•  Работи во тимот;
•  Поседува техничка и работна

писменост;
•  Ја чита и ја толкува техничко -

технолошката документација; 
•  Ги следи новитетите во дигиталното

печатење;
•  Применува естетски принципи во

обликувањето;
•  Го анализира квалитетот на

отпечатокот;
•  Го анализира дадениот оргинален

примерок; 
•  Го планира просторот за поставување

на апликациите;
•  Ги почитува мерките за рационално

користење  струја, материјал и време;
•  Јa користи современата информациско

комуникациска опрема;
•  Ги познава технолошките постапки на

изработување на визуелните
апликации;

•  Ги знае основните правила за
организација на работата и на
претпријатието;

•  Ги знае основните принципи на тимска
работа;

•  Знае да ја употребува современата
информациско комуникациска опрема.

•  Го презема работниот налог; 
•  Обезбедува материјали, алати и врши

контрола на истите;
•  Ги знае потребните предуслови за

успешно започнување на работниот
налог;

•  Знае да употребува техничка и
технолошка документација;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(клучни)
Работи

ИЗРАБОТУВАЧ НА ВИЗУЕЛНИ АПЛИКАЦИИ
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Оперативни 
работи

•  Изведува рачна
и компјутерска
подготовка
на визуелните
апликации.

•  Печати на
апликации.

•  Користи уреди за дигитализација
на оригиналите (дигитални камери,
скенери);

•  Користи графички и други
компјутерски програми за изработка
на идејното решение за визуелни
апликации;

•  Користи графички и други
компјутерски програми за подготовка
за печатење на визуелните апликации;

•  Врши избор на писмовни облици
(фонтови) за изработка на визуелните
апликации;

•  Рачно го копира оригиналот на
соодветните материјали;

•  Користи разни видови шаблони;
•  Го планира идејното решение за

правилно пренесување на графичката
порака;

•  Ги познава елементите на ликовно -
графичкиот идентитет на фирмата;

•  Го креира идејното решение во
функција на економска пропаганда;

•  Ги разликува средствата во слободен
простор (билборди, светлечки реклами,
излози, натписи и сл.); 

•  Ги познава карактеристиките на
средствата во слободен простор.

•  Ги  користи уредите  за дигитално
печатење  (печатари);

•  Изведува пробно печатење;  
•  Врши печатење во некоја од

неконвенционалните техники на
печатење;

•  Визуелно ги контролира
отпечатените апликации;

•  Го следи текот на печатењето;
•  Го познава процесот на печатење;
•  Ги познава техничко - технолошките

•  Ги знае видовите и карактеристиките
на материјалите и алатите.

ИЗРАБОТУВАЧ НА ВИЗУЕЛНИ АПЛИКАЦИИ
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ИЗРАБОТУВАЧ НА ВИЗУЕЛНИ АПЛИКАЦИИ

можности на уредите за печатење;
•  Го споредува отпечатокот со

оригиналот.

•  Врши доработка
на апликациите.

•  Ги контролира
подготвените
апликации.

•  Ги поставува
и ги монтира
апликациите.

•  Ги користи уредите за кроење и
режење на отпечатените апликации;

•  Врши рачно кроење, изрежување на
отпечатените апликации;

•  Ги обликува отпечатените апликации и
ги подготвува за поставување;

•  Ги познава својствата на материјалите
што се употребуваат за визуелните
апликации во слободен простор;

•  Знае просторно да ги обликува
изработените апликации.

•  Врши визуелна контрола на
обликуваната апликација;

•  Ги изведува потребните корекции;
•  Вреднува квалитетна презентирана

информација на конечниот производ;
•  Ги знае нормативите со што се

определуваат количествата и
квалитетот на користење на
материјалот, времето и енергијата;

•  Ги знае методите за контрола на
квалитетот.

•  Ги подготвува просторот и подлогата
за поставување на визуелните
апликации;

•  Ги подготвува материјалите потребни
за монтажа на апликацијата;

•  Ги поврзува поединечните делови на
апликациите во целина;

•  Ги монтира апликациите на
предвидениот простор;

•  Знае да ракува со уредите, алатот и
приборот за монтажа и поставување на
визуелните апликации;

•  Ги познава карактеристиките на
средствата во слободен простор;
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•  Ги познава естетските принципи;
•  Компонира поединечни делови во

една целина;
•  Знае просторно да ги обликува

апликациите.

Администра-
тивна работа

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Ја пополнува
работната
документација.

•  Подготвува
и реализира
определени
понуди.

•  Го контролира
квалитетот  во
согласност со
стандардите и
нормативите.

•  Поседува техничка и работна
писменост;

•  Го пополнува реализираниот работен
налог;

•  Води каталог на изработени
апликации;

•  Знае да ги документира сите
потребни примероци што ќе служат
понатаму;

•  Знае да ги употребува основните
компјутерски програми за средување
документи;.

•  Изработува калкулации; 
•  Подготвува понуди;
•  Набавува суровини и

репроматеријали;
•  Ги следи потребите и трендовите на

пазарот;
•  Ги знае основните сметачки

операции;
•  Ја знае структурата на трошоците;
•  Ги знае видовите трошоци.

•  Го контролира квалитетот на
влезните суровини, репроматеријалите
и предметите за работа во текот на
процесот, како и готовите производи;

•  Ги почитува процедурите за работа;
•  Ги контролира квалитетот и

ефикасноста на процесот на работа;
•  Ги знае нормативите со кои се

определуваат количествата и
квалитетот на користење на
материјалот, времето и енергијата;

•  Ги знае методите на контрола на
квалитетот.
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Одржување и 
поправка

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Ги одржува
уредите  и алатите 
за работа.

•  Комуницира со
соработниците и
со странките.

•  Ја заштитува
блиската и
пошироката
околина од
негативното
влијание на
материјалите и
работните
средства.

•  Ги чисти и ги одржува алатите,
уредите и апаратите;

•  Врши проверка на штелуваните
параметри на уредите и, според
потреба, ги коригира;

•  Ги знае нормативите со кои се
определуваат количествата и
квалитетот на користење на
материјалот, времето и енергијата;

•  Ги знае методите на контрола на
квалитетот.

•  Соработува со соработниците во
процесот на работа;

•  Комуницира со клиентот;
•  Поседува работна култура;
•  Ја користи стручната терминологија

на македонски и странски јазик;
•  Постапува во согласност со работната

етика;
•  Ги знае основите на работна писмена

и усна комуникација;
•  Ја познава техничката терминологија

на странски јазик.

•  Ги предвидува и води сметка за
опасностите од употребата на дадени
материјали и определени работни
операции;

•  Применува соодветни мерки за лична
заштита при работа; 

•  Правилно ги отстранува отпадоците;
•  Употребува дополнителни уреди за

заштита на работната средина;
•  Користи заштитни средства и опрема;
•  Користи средства за прва помош;
•  Ги знае прописите на заштита на

околината;
•  Ги знае регулативите за здравје и

безбедност при работа.
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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. Димитар Петровски, дип.граф.инж., Фустеларко Борец, Битола
2. Сашко Тасевски, граф. Инж., Акта Графика Битола
3. Катарина Спасовска Мурдева, дипл. Инж.,Таки Даскало – Битола
4. Координатор: спец. Ардијана И.Палоши, Центар за стручно образование и
 обука – Скопје
5. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Изработувач на визуелни апликации го усвои/донесе 
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Печатар на конвенционални техники на печатење

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•  Ја планира и ја организира сопствената  работа и соработува со тимот за
техничка подготовка;

•  Ја подготвува работата во групата и работниот простор;
•  Комуницира со клиентите и соработниците; 
•  Ги применува стандардите на висок квалитет и ги оптимизира трудот и

ресурсите; 
•  Ги применува мерките за заштита при работа и при заштита на околината;
•  Ги подготвува основните материjали за печатење;
•  Ги подготвува уредите на печатарските машини за офсет, флексо и бакро

печат;
•  Ракува со машината за печатење за офсет, флексо и бакро печат;
•  Врши набљудување на процесот на печатење и контрола на отпечатокот;
•  Врши складирање и транспорт на полупроизводот;
•  Ја користи современата информациско – комуникациска технологија;
•  Подготвува и реализира определени понуди;
•  Ги заштитува здравјето и околината.
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ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата 
и работното 
место

•  Ја организира
својата работа
и соработува со
тимот за техничка
подготовка.

•  Ја подготвува
работата во
групата и во
работниот
простор.

•  Непосредно ја организира работата;
•  Работи во тим;
•  Го познава процесот на печатење кај

соодветната печатарска техника;
•  Ја  чита и ја толкува техничко –

технолошката  документација; 
•  Има основни познавања за

техничката подготовка;
•  Ги следи новитетите во

печатарството;
•  Ги применува стандардите за

печатење;
•  Го анализира дадениот примерок за

печатење;
•  Го анализира квалитетот на

изработената печатарска форма за
дадената техника на печатење;

•  Ја познава работата на мерните
инструменти;

•  Ги почитува  мерките за рационално
користење на струјата, материјалот и
времето;

•  Ја користи современата
информациско-комуникациска опрема;

•  Ги знае основните правила
за организација на работата и на
претпријатието;

•  Ги знае основните принципи на
тимска работа;

•  Знае да ја употребува современата
информациско комуникациска опрема.

•  Го презема работниот налог;
•  Ги познава процедурите и постапките

во одделението пропишани со
стандардите за квалитет;

•  Ги обезбедува материјалите и алатите
и врши контрола на истите;

•  Ги познава видовите и

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(клучни)
Работи
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карактеристиките на материјалите;
•  Ја познава улогата на работниот

налог.

ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

Оперативни 
работи

•  Ги подготвува
основните
материјали за
печатење.

•  Ги подготвува
уредите на
печатарските
машини за офсет,
флексо и бакро
печат.

•  Поставува подлоги за печатење  на
местото за работа;

•  Познава начини за подготовка на
подлогите за печатење;

•  Ја подготвува подлогата за печатење;
•  Користи рецептура за мешање  бои за

добивање на бараната нијанса;
Ја поставува подготвената боја во
бојаникот кај соодветната печатарска
форма; Ги знае видовите печатарски
бои и нивните додатоци;

•  Ги познава карактеристиките на
другите репроматеријали;

•  Ги поставува помошните
репроматеријали.

•  Врши почетна регулација на дотокот
на боја;

•  Го регулира работниот притисок за
печатење, во зависност од подлогата за
печатење;

•  Ги подесува дополнителните уреди за
контрола;

•  Ги подготвува дополнителните
уреди за лакирање, сушење, пудрење,
каширање, свиткување, сечење,
нумерирање и сл.;

•  Ги подесува апаратите во уредите за
вложување и изложување;

•  Ги поставува печатарските форми;
•  Ги познава основните делови на

машината и контролните системи;
•  Го познава работењето на машините

за офсет, флексо и бакро печат;
•  Ги знае сите потребни предуслови

за непречена работа (условите кои се
препорачани од производителот)
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ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

•  Ракува со
машината  за
печатење за
офсет, флексо и
бакро печат.

•  Врши
набљудување
на процесот
на печатење
и контрола на
отпечатокот.

•  Врши
складирање
и транспорт на
полупроизводот.

•  Ја стартува машината за печатење;
•  Го подесува регистарот за

поклопување на повеќебојниот печат;
•  Ги регулира дотокот на боја и

средствата од дополнителните уреди;
•  Изработува пробен отпечаток;
•  Врши контрола на пробниот

отпечаток;
•  Го следи дотокот на боја и средствата

од дополнителните уреди;
•  Ја следи процедурата за квалитетен

старт на работниот налог;
•  Ја ослободува машината по

отпечатениот тираж;
•  Врши заштита и конзервација на

печатарските форми;
•  Го познава принципот на работа на

печатарската машина;
•  Го познава целиот технолошки

процес за добивање  даден производ;
•  Ги познава начините за контрола на

текот на печатењето.

•  Врши визуелна контрола на
отпечатокот;

•  Ги употребува мерните уреди за
контрола;

•  Го проценува квалитетот на
отпечатокот;

•  Ги контролира сите параметри при
работата на машината;

•  Ги познава начините за контрола
на квалитетот, со што се обезбедува
постојаност на квалитетот во текот на
печатењето на целиот тираж;

•  Знае да ракува со мерните
инструменти за контрола на квалитетот.

•  Го одложува отпечатениот материјал;
•  Го обележува отпечатениот материјал

со соодветна ознака;
•  Го транспортира до наредната фаза од

технолошкиот процес;
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•  Ги знае правилата и прописите за
привремено складирање на печатениот
материјал;

•  Ги знае правилата и прописите за
транспорт на печатениот материјал за
понатамошна доработка.

ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

Администра-
тивна работа

Комерцијални 
работи

•  Ја пополнува
работната
документација.

•  Подготвува
и  реализира
определени
понуди и
набавува
репроматеријали.

•  Поседува техничка и работна
писменост;

•  Според потреба, подготвува
извештаи за производството;

•  Го пополнува реализираниот работен
налог;

•  Води картотека за изработените
рецептури за нијанси на бои;

•  Води картотека со отпечатените
примероци;

•  Ја подготвува и ја  испорачува
работната документација;

•  Ја подготвува документацијата за
транспорт;

•  Знае да ги документира сите
потребни примероци што ќе служат
понатаму;

•  Знае да ги употребува основните
компјутерски програми за средување 
документи.

•  Изработува калкулации; 
•  Подготвува понуди;
•  Набавува суровини и репроматеријали;
•  Ги следи потребите и трендовите на

пазарот;
•  Ги знае основните сметачки операции;
•  Ја знае структурата на трошоците;
•  Ги знае видовите трошоци.

•  Го  контролира 
квалитетот  во
согласност со
стандардите и
нормативите.

•  Го контролира квалитетот на
влезните суровини, репроматеријалите
и предметите за работа во текот на
процесот, како и готовите производи;

•  Ги почитува процедурите за работа;

Обезбедување  
и осигурување  
квалитет
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ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

•  Ги одржува
машините  и
уредите  и ги
подготвува
алатите за работа.

•  Комуницира со
соработниците и
со клиентите.

•  Ја заштитува
блиската и
пошироката
околина од
негативното
влијание на
материјалите и
работните
средства.

•  Ги контролира квалитетот и
ефикасноста на работната операција; 

•  Ги познава и ги применува
стандардите и нормите за работа;

•  Ги знае нормативите со кои се
определуваат количествата и
квалитетот на користење на
материјалот, времето и енергијата;

•  Ги знае методите за контрола на
квалитетот.

•  Ја чисти и ја одржува машината;
•  Врши подмачкување и ремонт во

определена временска рамка;
•  Врши проверка на штелуваните

параметри на машината и, според, 
потреба, ги  коригира;

•  Ги знае потребните мерки за
одржување на машините.

•  Соработува со работниците во
процесот на работа;

•  Според потреба, комуницира со
клиентот;

•  Поседува работна култура;
•  Користи стручна терминологија на

мајчин и странски јазик;
•  Постапува во согласност со работната

етика;
•  Ги знае основите на работната

писмена и усна комуникација;
•  Ја познава техничката терминологија

на странски јазик.

•  Ги користи заштитните средства и
опремата;

•  Ги предвидува и води сметка за
опасностите при употреба на дадени
материјали и определени работни
операции;

•  Применува соодветни мерки за
лична заштита при работа со штетни
материјали;

Одржување и 
поправка

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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•  Правилно ги отстранува отпадоците;
•  Употребува дополнителни уреди

на машината за заштита на работната
средина;

•  Ги користи средствата за прва помош;
•  Ги знае прописите за заштита на

околината;
•  Ги знае регулативите за здравје и

безбедност при работа.

ПЕЧАТАР НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

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. Димитар Петровски, дип.граф.инж., Фустеларко Борец, Битола
2. Сашко Тасевски, граф. Инж., Акта Графика Битола
3. Катарина Спасовска Мурдева, дипл. Инж.,Таки Даскало – Битола
4. Координатор: спец. Ардијана И.Палоши, Центар за стручно образование и
 обука – Скопје
5. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Печатар на конвенционални техники на печатење 
го усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 
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ПЕЧАТАР НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Печатар на неконвенционални техники на печатење

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
 

•  Ја планира и ја организира сопствената работа; 
•  Ги подготвува сопственото работно место и работните средства;
•  Комуницира со клиентите и со соработниците; 
•  Применува стандарди на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси; 
•  Применува мерки за заштита при работа и за заштита на околината;
•  Ја користи современата информациско – комуникациска технологија;
•  Подготвува и реализира определени понуди;
•  Ги заштитува здравјето и околината:
•  Го подготвува производството;
•  Изработува печатарски форми за сито и тампон печат;
•  Ги подготвува уредите на печатарските машини за сито и тампон печат;
•  Печати во техниката на сито и тампон печат;
•  Ракува со уредите за дигитално печатење;
•  Врши контрола на отпечатокот;
•  Врши складирање на полупроизводот и/или готовиот производ.
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ПЕЧАТАР НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата 
и работното 
место

•  Ја организира
својата работа. 

•  Ги подготвува
сопственото
работно место и
работните
средства.

•  Поседува техничка и работна
писменост;

•  Непосредно ја организира работата;
•  Ја  чита и ја толкува техничко -

технолошка документација; 
•  Ги следи новитетите во

печатарството;
•  Ги применува стандардите за

печатење;
•  Го анализира квалитетот на

изработената копирна предлошка;
•  Го анализира квалитетот на

изработената печатарска форма за
дадена техника за печатење;

•  Го анализира дадениот  примерок за
печатење;

•  Ги почитува мерките за рационално
користење на струјата, материјалот и
времето;

•  Ја користи современата
информациско- комуникациска
опрема;

•  Ги познава технолошките постапки
на неконвенционалните техники на
печатење;

•  Ги знае основните правила
за организација на работата и на
претпријатието;

•  Знае да ја употребува современата
информациско- комуникациска
опрема.

•  Го презема работниот налог; 
•  Обезбедува материјали и алати и врши

контрола на истите;
•  Ги обезбедува потребните софтверски

графички програми;
•  Ги знае потребните предуслови за

успешен старт на работниот налог;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(клучни)
Работи
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ПЕЧАТАР НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

•  Правилно знае да ги користи алатките
од соодветните софтверски графички
програми;

•  Ги познава видовите и
карактеристиките на основните и
помошните материјали.

•  Го подготвува
производството.

•  Изработува
печатарски форми
за сито и тампон
печат.

•  Ги поставува подлогите  за печатење на
местото за работа;

•  Ја подготвува подлогата за печатење;
•  Ги разликува ситата според различни 

критериуми;
•  Избира сито соодветно на материјалот

и бараниот квалитет за печатење;
•  Користи рецептура за мешање  бои за

добивање на бараната нијанса;
•  Ги познава карактеристиките на

подлогите за печатење;
•  Ги познава начините за подготовка на

печатарските подлоги;
•  Ги познава типот и карактеристиките

на сито и тампон машините;
•  Ги знае видовите печатарски бои и

нивните додатоци;
•  Ги подготвува помошните

репроматеријали; 
•  Ги познава карактеристиките на

другите репроматеријали.

•  Врши подготовка и ослојување на
печатарската форма на ситото;

•  Врши осветлување и развивање на
печатарските форми;

•  Врши корекција на изработената
печатарска форма;

•  Ја истакнува важноста од добра
подготовка на печатарската форма;

•  Познава директни и индиректни 
начини на изработка на печатарската
форма. 

Оперативни 
работи
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•  Ги поставува печатарските форми;
•  Врши почетна регулација на дотокот на

боја за тампон печат;
•  Ги подготвува уредите за вложување и

изложување кај автоматските машини;
•  Го регулира работниот притисок за

печатење во зависност од подлогата за
печатење;

•  Ги знае деловите на печатарските
машини и принципот на
функционирање на сито и тампон
машините.

•  Ја стартува машината за печатење;
•  Изработува пробен отпечаток;
•  Го следи и го регулира дотокот на боја;
•  Визуелно го следи процесот на

печатење;
•  Ја ослободува машината по

отпечатениот тираж;
•  Врши заштита и конзервација на

печатарските форми;
•  Ја истакнува важноста од правилното

складирање на печатарските форми за
да може да се искористат и за следните
налози;

•  Ги познава критериумите за квалитетен
пробен отпечаток;

•  Познава повеќе начини на следење на
процесот на печатење.

•  Го следи технолошкиот развој на
опремата за дигитално печатење;

•  Го подесува печатењето на дигиталните
уреди;

•  Врши калибрација на уредите;
•  Врши регенерација и одржува

константен квалитет на тонерите;
•  Го следи текот на дигиталното

печатење;
•  Го познава процесот на дигитално

печатење;
•  Ги познава техничко - технолошките

можности на уредите за печатење.

ПЕЧАТАР НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

•  Ги подготвува
уредите на
печатарските
машини за сито
и тампон печат.

•  Печати во
техниката на сито
и тампон печат.

•  Ракува со
уредите за
дигитално
печатење.
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ПЕЧАТАР НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
НА ПЕЧАТЕЊЕ

•  Врши визуелна контрола на
отпечатокот;

•  Ги употребува мерните уреди за
контрола на квалитетот на отпечатокот;

•  Го проценува квалитетот на
отпечатокот;

•  Ги споредува репродуцираните
вредности со зададените кај
дигиталното печатење,

•  Ги знае варијациите и дозволените
отстапувања при печатењето;

•  Знае да го одржи зададениот
критериум на почетокот на работата.

•  Го одложува отпечатениот материјал;
•  Го обележува отпечатениот материјал

со соодветна ознака;
•  Го транспортира до наредната фаза од

технолошкиот процес;
•  Ги знае прописите за привремено

складирање на печатениот материјал
и негово проследување до следното
одделение.

•  Поседува техничка и работна
писменост;

•  Според потреба, подготвува извештаи
за производството;

•  Го пополнува реализираниот работен
налог;

•  Води картотека за изработени
рецептури за нијанси на бои;

•  Води картотека со отпечатени
примероци;

•  Ја подготвува и ја испорачува
работната документација;

•  Ја подготвува документацијата за
транспорт,

•  Знае да ги документира сите потребни
примероци што ќе служат понатаму;

•  Знае да ги употребува основните
компјутерски програми за средување
документи.

•  Врши контрола
на отпечатокот

•  Ја пополнува
работната
документација.

•  Врши складирање
на полупроизводот
и/или готовиот
производ.

Администра-
тивна работа
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Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка

Комуникација

•  Подготвува
и реализира
определени
понуди.

•  Го контролира
квалитетот  во
согласност со
стандардите и
нормативите.

•  Ги одржува
машините и
уредите и ги
подготвува
алатите за работа.

•  Комуницира со
соработниците и
со странките.

•  Изработува калкулации; 
•  Подготвува понуди;
•  Набавува суровини и репроматеријали;
•  Ги следи потребите и трендовите на

пазарот;
•  Ги знае основните сметачки операции;
•  Ја знае структурата на трошоците;
•  Ги знае видовите трошоци.

•  Го контролира квалитетот на влезните
суровини, репроматеријалите и
предметите за работа во текот на
процесот, како и готовите производи;

•  Ги почитува процедурите за работа;
•  Ги контролира квалитетот и

ефикасноста на работната операција; 
•  Ги знае нормативите со кои се

определуваат количествата и
квалитетот на користење на
материјалот, времето и енергијата;

•  Ги знае методите на контрола на
квалитетот;

•  Ја чисти и ја одржува машината;
•  Врши подмачкување и ремонт во

определена временска рамка;
•  Врши проверка на штелуваните

параметри на машината и, според
потреба, ги коригира;

•  Ги знае потребните мерки за
одржување на машините;

•  Соработува со работниците во
процесот на работа;

•  Комуницира со клиентот;
•  Поседува работна култура;
•  Користи стручна терминологија на

македонски и странски јазик;
•  Постапува во согласност со работната

етика;
•  Ги знае основите на работната писмена

и усна комуникација;
•  Ја познава техничката терминологија

на странски јазик.
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•  Користи заштитни средства и опрема;
•  Ги предвидува и води сметка за

опасностите од употребата на дадени
материјали и определени работни
операции;

•  Применува соодветни мерки за
лична заштита при работа со штетни
материјали;

•  Правилно ги отстранува отпадоците;
•  употребува дополнителни уреди за

заштита на работната средина;
•  Користи средства за прва помош;
•  Ги знае прописите за заштита на

околината;
•  Ги знае регулативите за здравје и

безбедност  при работа.

•  Ја заштитува
блиската и
пошироката
околина од
негативното
влијание на
материјалите и
работните
средства.

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

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. Димитар Петровски, дип.граф.инж., Фустеларко Борец, Битола
2. Сашко Тасевски, граф. Инж., Акта Графика Битола
3. Катарина Спасовска Мурдева, дипл. Инж.,Таки Даскало – Битола
4. Координатор: спец. Ардијана И.Палоши, Центар за стручно образование и
 обука – Скопје
5. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Печатар на неконвенционални техники на печатење 
го усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 
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ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И
ТРГОВСКА СТРУКА
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ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И
ТРГОВСКА СТРУКА

ПРОДАВАЧ - ДЕМОНСТРАТОР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Продавач - демонстратор

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја подготвува сопствената работа;
•  Рационално ги користи енергијата, материјалите и времето;
•  Води грижа за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за

нив;
•  Комуницира со соработниците, стручните служби и со потрошувачите;
•  Користи соодветни информациско-комуникациски средства;
•  Води грижа за безбедноста и заштитата при работа и заштитата на

животната средина; 
•  Ги развива претприемачките вештини и однесување;
•  Ги надгледува залихите и асортиманот на стоките;
•  Ги презема производите;
•  Ги подготвува  стоките за продажба;
•  Продава стоки;
•  Врши благајнички работи;
•  Учествува во пописот на залихите.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Оперативни 
работи

•  Ја организира
сопствената
работа.

•  Ги следи залихите. 

•  Врши прием на
стоките.

•  Го подготвува
работното место. 

•  Ја организира сопствената работа;
•  Ги знае основните правила и

стандардите за организација на
работата.

•  Ги надгледува залихите; 
•  Прави порачки или дополнување на

залихите;
•  Ја знае евиденцијата за водење на

залихите;
•  Ги знае начините за водење на

евиденцијата, нарачувањето на стоките
и документацијата за набавка.

•  Се грижи за уредноста на помошните
простории;  

•  Ги проверува квалитетот и квантитетот
на стоките;

•  Ги мери и ги вага стоките;
•  Ги складира стоките, и притоа ги

почитува принципите на ХАССП
системот, и другите прописи и упатства
од производителот; 

•  Ги распакува, аранжира, сортира,
распределува и ги комплетира стоките;  

•  Во случај на неправилности,
оштетувања или дефекти, што ќе
ги забележи при преземањето, ја
пополнува соодветната документација
за рекламирање на стоките;

•  Правилно знае да ракува со трговските

•  Користи соодветна работна облека; 
•  Ги  подготвува работното место и

средствата за работа; 
•  Ја знае намената на работната облека,

обувките и средствата за безбедност и
заштита при работа. 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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•  Ги подготвува
стоките за
продажба. 

стоките; 
•  Ја знае документацијата за преземање

и рекламација;
•  Ги знае ознаките на амбалажата;
•  Ги знае прописите за квалитет и

означување на стоките;
•  Ги знае начините за складирање и

чување на стоките;
•  Ги знае начините за чистење,

дезинфекција, дезинсекција и
дератизација.

•  Ги подготвува стоките за продажба:
ги означува малопродажните цени
на стоките, се грижи стоките да ги
поседуваат соодветните декларации
и другата документација, го прегледува
потеклото на производите, датумот
на производство, рокот на траење,
времетраењето на гаранцијата,
начинот на употреба, квалитетот на
производите; 

•  Ги надополнува стоките во
продажниот простор, ги отстранува
од продажба несоодветните  стоки,
го прегледува рокот на траење
на производите  и ги информира
претпоставените; 

•  Се грижи за уредноста и чистотата
на продажниот простор и продажната
опрема и стоките;

•  Ги позиционира стоките согласно со
стандардите за продажба;

•  Ја контролира температурата во
студените витрини, ормани и полици,
како и другите услови;

•  Според потреба, ги пакува и ги
аранжира стоките;

•  Ги познава различните видови
стоки (текстилна, прехранбена, кожна,
неорганска - стаклена и керамичка,
метална, хемиска);

•  Ги знае техничките барања и
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прописите за квалитет за продажба на
стоките, согласно со видовите  стоки;

•  Ги знае начините за формирање
на цените на производите; 

•  Ги знае начините за означување
на цените на стоките;

•  Ги знае начините за одржување
и чистење на продажните површини,
деловните машини и алатки;

•  Ги знае начините за уредување
на продажниот простор и ја знае
улогата на позиционирање на стоките
(мерчендајзинг) во продажниот
простор; 

•  Ги познава работните алатки,
работните машини и опрема, нивното
функционирање, начинот на употреба
и користење; 

•  Ги знае начините за аранжирање
на стоките и естетските правила.

•  Продава стоки и
услуги. 

•  Ги продава трговските  стоки
согласно со правилата на струката,
прописите и упатствата;

•  Ги продава производите во посебни
услови (распродажба, продажба на
стоки со грешки,  продажба по
нарачка);

•  Комуницира со купувачите на мајчин 
јазик и, според  потреба, на странски
јазик;

•  Ги советува купувачите и ги
информира за:  потеклото на стоката,
нејзините карактеристики, формите
и мерките,  намената и начинот на
употреба, квалитетот, рокот на траење,
одржување, декларација; 

•  Ги информира купувачите за
условите на набавка односно достава, 
роковите на набавка или достава, како
и можностите за монтажа и
сервисирање на стоките; 

•  Учествува во различните форми на
промоција на продажбата; 
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•  Ги советува купувачите за различните
можности на плаќање и купување на
стоките;

•  Се информира за желбите
и потребите на купувачите и ги
пренесува предлозите и идеите до
претпоставените, 

•  Ги употребува работните машини и
алатки, и притоа ги почитува упатствата
за употреба, санитарните прописи и
прописите за заштита при работа; 

•  При продажбата ги почитува
принципите на ХАССП системот,
добрата хигиенска практика и другите
прописи; 

•  Ги пополнува гарантните листови и ги
додава упатствата за употреба; 

•  Решава едноставни рекламации и ја
води пропишаната документација; 

•  Соодветно ги подготвува стоките
за нивно преземање од страна на
купувачите; 

•  Ги комисионира производите;
•  Темелно владее со законските

прописи  во врска со трговијата;
•  Ги знае правата на купувачите

и обврските на продавачот при
продажбата на стоките;

•  Ја  познава декларацијата на
производите и знае да ја толкува; 

•  Го знае влијанието на еколошката и
енергетската ефикасност на стоките
врз животната средина ;

•  Ги знае генетски модификуваните
производи и начинот на нивното
означување; 

•  Ги знае штетните супстанци во
производите, ризикот по здравјето,
организмите и животната средина и
начините за ракување со нив; 

•  Ги знае загубите кај производите
поради нивниот тип, кало и растур; 

•  Ги знае чекорите за спречување на
загубите;
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•  Владее со различните  начини и
техники за продажба; 

•  Ги усвојува потребните вештини
за водење на продажбата и поседува
практични искуства и теоретски
знаења за стоките;

•  Ја знае постапката за рекламација на
стоките;

•  Ги владее основите на психологијата
за продажба; 

•  Ги препознава мотивите за купување
на стоките;

•  Знае да комуницира со купувачите на
мајчин и на странски јазик ;

•  Ја познава продажната комуникација
и употребува методи за промовирање
на продажбата;

•  Свесен е за улогата и важноста на
естетскиот дел на производот, неговото
пакување и продажниот простор.

•  Работи на каса.

•  Учетвува во
пописот на
залихите.

•  Ги наплатува стоките;
•  Дава и прима готовина и неготовински

средства за плаќање; 
•  Ги пополнува дневникот на благајна и

другата благајничка документација; 
•  Ја нулира касата и води дневен

извештај;
•  Го познава благајничкото работење; 
•  Ги знае начините на плаќање и

платежните средства; 
•  Ги знае основите на финансиското

работење;
•  Ги знае баркодовите и нивното

значење;
•  Ги знае различните видови каси и

работата со нив;
•  Знае да работи со информатичката

технологија.

•  Ги подготвува стоките за попис; 
•  Учествува при пописот на стоките;
•  Ги  познава евиденцијата и постапката

за пописот на стоките.



79

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

ПРОДАВАЧ - ДЕМОНСТРАТОР

•  Работи согласно
со квалитетот и
законските
прописи и
стандарди
за квалитет во
трговијата.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Работи согласно со правилата на
струката и законските прописи во
трговското работење; 

•  Работи согласно со стандардите за
квалитет;

•  Ги почитува правилата на
занимањето и правилата на
производствената практика;

•  Ги врши сите работи согласно со
прописите, интерните акти и упатствата
за работа и согласно со деловниот
бонтон; 

•  Се грижи за сопствениот изглед,
хигиената и уредноста, како и за
хигиената и уредноста на продажниот
простор;

•  Го следи развојот на професијата и се
грижи за сопствениот професионален,
деловен и личен развој;

•  Ги знае стандардите за квалитет во
делот на трговијата; 

•  Владее со основите за ефективност
на работата, рационално користење на
енергијата, материјалот и времето; 

•  Владее со деловниот бонтон;
•  Ги знае личните и социјалните

карактеристики на продавачот; 
•  Ги знае и ги почитува правилата и

нормите за пренесување и примање 
информации; 

•  Ја разбира важноста на одржување
на добрите  односи со клиентите; 

•  Ја разбира важноста на
професионалниот,  деловниот и
личниот развој;

•  Свесен е за одговорноста од давање 
точни информации на потрошувачите;

•  Свесен е за важноста на хигиената,
личната уредност, како и уредноста на
продажниот простор.
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•  Постојано комуницира со купувачите;
•  Според потреба, комуницира со

инспекциските органи; 
•  Повремено комуницира со

добавувачите; 
•  Комуницира со соработниците и со

претпоставените; 
•  Соработува во оспособувањето

на практиканти, приправници и со
нововработени лица;

•  Ја владее продажната комуникација; 
•  Ги  препознава разните видови

купувачи; 
•  Владее со различните начини за

решавање на конфликтите; 
•  Ги знае правилата и вешт е во

комуникацијата на писмен и устен
мајчин и странски јазик;

•  Ги знае основите на вербална и
невербална комуникација; 

•  Ја владее професионалната
терминологија на мајчин и на странски
јазик;

•  Умее да работи со средствата за
електронска комуникација;

•  Ја знае важноста на позитивното
мислење и самоконтрола;

•  Ги разликува и ја препознава важноста
на факторите за успешна комуникација.

•  Води грижа за својата безбедност, како
и за безбедноста на потрошувачите и
соработниците; 

•  Употребува заштитна и безбедносна
опрема во текот на работата;

•  Работи во согласност со инструкциите
за безбедност и здравје при работа,
како и регулативите за заштита на
околината; 

•  Го сортира отпадниот материјал;
•  Ја познава опремата за заштита и

безбедност при работа; 
•  Ги препознава штетните супстанции  и

правилно знае да ракува со отпадните
материјали.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со
потрошувачите,
добавувачите и 
соработниците.

•  Води грижа
за сопствената
безбедност и
безбедноста на
клиентот, како
и врши заштита
на здравјето и
околината.
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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. Силвана Станковиќ, дипл. економист, СУГС., “Цветан Димов“ Скопје
2. Тања Аврамовска, дипл. економист, Тинекс Скопје
3. Александра Јадровска - Божиноски, дипл. психолог,  АД Европа Скопје
4. Силвана Николенко, прехранбен техничар,  АД Европа Скопје
5. Дијана Тренеска, дипл. економист,  Министерство за образование и наука
6. Координатор: Елизабета Јовановска - Радановиќ, дипл. економист, ЦСОО
 Скопје
7. Координатор: Боштјан Кошорок, СТЕ Словенија

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Продавач - демонстратор го усвои/донесе __________
__________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Продавач - телемаркетинг

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја подготвува сопствената работа;
•  Рационално ги користи енергијата, материјалите и времето;
•  Води грижа за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за

нив;
•  Комуницира со соработниците, стручните служби и со клиентите;
•  Ги користи соодветните информациско-комуникациски средства;
•  Води грижа за безбедноста и заштитата при работа и заштитата на

животната средина; 
•  Ги развива претприемачките  вештини и однесување;
•  Ја пoдготвува документацијата и ги проверува изворите на информации; 
•  Врши претпродажни активности, продажба и активности по продажбата

преку каналите за електронска комуникација.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Оперативни 
работи

•  Ја подготвува
документација
и ги проверува
изворите на
информации

•  Врши
информирање
преку каналите
за електронска
комуникација.

•  Врши продажба
и активности
по продажбата
преку каналите
за електронска
комуникација.

•  Го прима работниот план;
•  Ги проверува сите расположливи

извори на информации; 
•  Ги користи каталозите и другите

извори на информации за потребите на
маркетингот; 

•  Ја знае основната деловна
документација; 

•  Ја знае основната програмска опрема
што ја користи; 

•  Знае да ги употребува сите извори на
информации за потребите на својата
работа;

•  Знае да ракува со електронските
медиуми.

•  Ги промовира новите производи на
клиентите;

•  Собира информации за потребите на
корисниците и предлага промени и
нови идеи ;

•  Учествува во подготвувањето на
понудата за конкретни услуги или
стоки;

•  Ја разбира важноста на
воспоставување односи со клиентите;

•  Ја знае понудата на услугите  и
производите; 

•  Знае компјутерска технологија и 
програми со кои се ракува,

•  Ги знае основните елементи и
содржината на понудата.

•  Ги советува купувачите и
корисниците и ги пренесува
податоците и информациите (за
употребата на стоките и услугите,
за начинот на плаќање, упатствата за
пополнување на документацијата, за

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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постапките за плаќање, можностите за
рекламации, за менување и враќање на
стоките);

•  Прима нарачки;
•  Ја надгледува состојбата на

залихите ; 
•  Врши продажни активности (во

влезна или излезна насока), при што го
избира соодветниот метод на
продажба, согласно со
карактеристиките на типот на
купувачот; 

•  Ги решава жалбите и поплаките
(на основно ниво);

•  Им помага на купувачите при
тешкотиите поврзани со набавките,
употребата, плаќањето и рекламациите
на стоките (на основно ниво);

•  Ја знае понудата на стоките и
услугите;

•  Ги знае компјутерската
технологија и  програмите со кои се
ракува;

•  Ги познава вештините за
продажба на стоките и услугите; 

•  Владее со вештините на
комуницирање по телефон и со другите
електронски комуникациски канали; 

•  Ги знае и ги употребува методите
и техниките на продажба и вештините
на преговарање; 

•  Ги знае основите на психологијата
и типологијата на корисниците; 

•  Ги знае техниките на советување;  
•  Ги знае основните начини за

решавање на жалбите и поплаките; 
•  Знае да ги изврши постапките за

побарување на неплатените сметки;
•  Ги знае елементите и содржината

на понудата;
•  Ги знае различните видови 

поштенски пратки и процесот на
поштенските испраќања. 
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•  Прави анкети
преку каналите
за електронска
комуникација.

•  Се јавува за да го провери нивото на
задоволството од употребата на
услугите и стоките;

•  Го разгледува прашалникот; 
•  Ги прегледува податоците за

примерокот на анкетата; 
•  Врши истражувања за задоволството

на корисниците;
•  Врши истражувања на јавното

мислење;
•  Врши истражувања на пазарот;
•  Ги знае методите и инструментите на

истражување на пазарот;
•  Ја разбира важноста на управување на

односите со корисниците;
•  Ги познава вештините за

комуницирање преку телефон
и другите канали за електронска
комуникација. 

Администра-
тивни работи 

•  Води евиденција
и ја архивира
деловната
документација.

•  Ја води евиденцијата и ја уредува
архивата со документацијата;

•  Ги собира и ги евидентира податоците
за потребите на корисниците;

•  Ги евидентира и ги пишува записите за
контактите и договорите со
корисниците на електронските уреди; 

•  Ја пополнува потребната
документација;

•  Ги собира статистичките податоци за
купувачите, побарувачката,
продажбата, производите;

•  Ја пополнува пропишаната
документација;

•  Запознаен е со содржината на
деловната документација;

•  Ги знае основите за водење на
евиденцијата и уредувањето на
документацијата; 

•  Ги знае прописите за архивирање на
материјалите;

•  Ги знае и ги разбира соодветните
компјутерски програми и уреди.
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•  Професионално комуницира со
клиентите,

•  Ги собира податоците за задоволството
и потребите на корисниците и ги
проследува до одделението за
маркетинг или до претпоставените
раководството или службата за
продажба;

•  Ја проверува веродостојноста на
податоците и точноста на
информациите што ги добива од
клиентите;

•  Правилно, професионално и
навремено ги извршува упатствата и
деловните постапки; 

•  Ги почитува и ги применува прописите
за  заштита на личните податоци и
деловните тајни;

•  Се грижи за деловната етика во
работата со клиентите; 

•  Ги гради и ги одржува добрите односи
со клиентите; 

•  Ја одржува мрежата на контакти; 
•  Ги следи плановите и нормативите за

продажба на стоките и услугите; 
•  Ги почитува правилата на занимањето

и правилата на добрата практика;
•  Ги врши сите работи согласно со

прописите, интерните акти и упатствата
за работа  согласно со деловниот
бонтон;

•  Ги користи компјутерската опрема и
информатичките уреди; 

•  Работи согласно со правилата за
информатичка безбедност;

•  Се грижи за личната уредност и
уредноста на деловната околина; 

•  Го следи развојот на професијата и се
грижи за сопствениот професионален,
деловен и личен развој;

•  Ги знае законските прописи за
безбедноста и заштитата на личните
податоци, 

•  Ги знае деловниот бонтон и ефектите

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Се грижи за
квалитетот  и
успешноста
на работата
и работната
околина согласно
со прописите,
со добрите
деловни обичаи и
стандарди.
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од деловниот морал;
•  Ја знае важноста на стандардите за

квалитет; 
•  Ги знае и ги почитува правилата и

нормите за пренесување и примање 
информации;

•  Свесен е за важноста од одржување 
добри односи со клиентите;

•  Свесен е за важноста на
професионалниот, деловниот и
личниот развој,

•  Свесен е за одговорноста од давање 
точни информации на своите клиенти.

Одржување и 
поправка

Комуникација

•  Ја проверува
работата на
техничката и
програмската
опрема.

•  Комуницира со
клиентите и со
соработниците.

•  Ги забележува неправилностите и
тешкотиите во функционирањето на
деловните средства и програмската
опрема;

•  Запознаен е со основните технички
упатства за одржување и ракување
со деловните средства и програмската
опрема.

•  Комуницира со клиентите преку
телефон и преку каналите за
електронска комуникација, согласно со
конкретната ситуација; 

•  Комуницира со клиентите и со
персоналот;

•  Ја владее деловната кореспонденција
и комуницира; Владее со етиката на
деловното комуницирање;

•  Поседува вештини за комуницирање
преку телефон (бонтон не телефонски
разговор) и преку другите канали за
електронска комуникација; 

•  Ги знае основите на реториката;
•  Ја владее професионалната

терминологија на мајчин и на странски
јазик;

•  Ги знае основите на методите и
формите на маркетинг комуникацијата
и важноста на промоцијата; 
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•  Ги знае основите на психологијата за
продажба;

•  Го знае начинот за доставување
повратни информации; 

•  Ја знае важноста на позитивното
мислење и самоконтрола;

•  Ги знае основните начини за
справување со конфликти и решавање 
спорови; 

•  Ги разликува различните елементи на
успешната комуникација и ја разбира
нејзината важност.

•  Води грижа за својата безбедност,
како и за безбедноста на клиентите и
соработниците; 

•  Употребува заштитна и безбедносна
опрема во текот на работата;

•  Работи во согласност со инструкциите
за безбедност и здравје при работа,
како и  со регулативите за заштита на
околината;

•  Сортира отпаден материјал;
•  Ја познава опремата за заштита и

безбедност при работа; 
•  Ги препознава штетни супстанции и

правилно знае да ракува со отпадните
материјали.

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Води грижа
за сопствената
безбедност
и безбедноста
на клиентот,
како и заштита
на здравјето и
околината.
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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. Силвана Станковиќ, дипл. економист, СУГС., “Цветан Димов“ Скопје
2. Тања Аврамовска, дипл. економист, Тинекс Скопје
3. Александра Јадровска - Божиноски, дипл. психолог,  АД Европа Скопје
4. Силвана Николенко, прехранбен техничар,  АД Европа Скопје
5. Дијана Тренеска, дипл. економист,  Министерство за образование и наука
6. Координатор: Елизабета Јовановска - Радановиќ, дипл. економист, ЦСОО
 Скопје
7. Координатор: Боштјан Кошорок, СТЕ Словенија

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Продавач - телемаркетинг го усвои/донесе _________
___________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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ЕЛЕКТРОТЕХЧКА СТРУКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
СТРУКА
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EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kV

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги изведува, сервисира и ги одржува инсталациите според зададените
електрични шеми и проектната доку¬мен¬тација;

•  Ги применува постапките за мерење и испитување на  електричните
инсталации до 1кV;

•  Ги дијагностицира причините за појава на грешките во електричните
инсталации до 1кV;

•  Ракува со помошните технички средства за работа;
•  Го подготвува материјалот за изведба, одржување или адаптација на

електричните инсталации до 1кV;
•  Ги монтира и ги демонтира елементите на електричната инсталација до

1кV;
•  Го планира, подготвува и го контролира квалитетот на извршената работа;
•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Ги обезбедува и ги користи алатот и материјалите за работа на објекти;
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната  работна документација; 
•  Комуницира со подредените и претпоставените;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во своето

работење;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и

заштитата при работа и заштитата на животната сре¬ди¬на;
•  Ја користи заштитната опрема, според регулативата адекватна на објектот

каде што се изведува електричната инсталација.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
сопствената
работа и
соработува со
тимот на
техничката
подготовка.

•  Го подготвува
местото за
изведба на
работата.

•  Ја применува техничко-технолошката
документација;

•  Ја планира реализацијата на работата;
•  Ја организира работата на  помошниот

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките

на алатот, и планира користење
на соодветен прибор и опрема за
конкретната  работа;

•  Ја воочува организацијата на
работното место, работилницата или
објектот;

•  Ја приспособува својата работа и
работата на својот тим во однос на
основната организација на работата во
работната организација.

•  Подготвува материјали за изведба,
одржување или адаптација на
јакострујни електрични инсталации до
1кV согласно со работниот налог; 

•  Обезбедува алат за изведување,
одржување или адаптација на
јакострујни електрични инсталации до
1кV;

•  Распределува работни задачи на тимот;
•  Ги воочува карактеристиките на

објектот каде што   се изведуваат
работите;

•  Врши проверка на подготвените
материјали во согласност со работниот
налог;

•  Ги запазува мерките за обезбедување
на местото на работа, за себе и
својот тим, во согласност со важечките
препораки и прописите за изведување
на работи со јакострујни инсталации до
1kv;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV
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•  Врши контрола на личната и групната
заштитна опрема за својот тим пред
почетокот на работата;

•  Ја проценува безбедноста на
просторот за работа;

•  Ја проверува техничката исправност и
функционалност на целокупната
опрема и алатот потребни за
реализација на работата од работниот
налог (лична и организациска);

•  Ги препознава техничките
карактеристики на опремата за
инсталирање;

•  Ги користи соодветните техники на
мерење и контрола на функционалната
исправност на опремата за
инсталирање.

Оперативни 
работи

•  Ги анализира
проектната
документација
и планирањето
на изведбените
работи на
јакострујни 
електрични
инсталации до
1кV

•  Ги применува техничките прописи и
стандарди за изведување електричните
инсталации;

•  Ги идентификува својствата и
техничките карактеристики на уредите
и опремата за изведување
електричните инсталации до 1кV; 

•  Ги спроведува условите и барањата
што мора да бидат исполнети при
изведувањето и користењето на
електричните инсталации до 1кV;

•  Ги почитува означувањето и
обележување на уредите, опремата и
електричните инсталации што влијаат
врз безбедноста и заштитата;

•  Ги анализира еднополните шеми на
електричните инсталации до 1кV;

•  Прави разлика помеѓу испитување,
одржување и поправка;

•  Ги диференцира видовите изведби на
електричните инсталации.

EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV
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EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV

•  Изведува и
испитува
јакострујни
електрични
инсталации до
1кV.

•  Испитува, 
дијагностицира 
и поправа 
јакострујни 
електрични 
инсталации до 
1кV.

•  Разликува електрични и неелектрични 
големини;

•  Користи различни инструменти за 
мерење на електричните големини;

•  Ги разликува типовите електричен 
развод;

•  Ги воочува конструктивните 
карактеристики на расклопните уреди;

•  Правилно ги поставува уредите 
а исклучување на електричната 
инсталација до 1кV заради механичко 
одржување; 

•  Користи соодветно конструктивни 
и технолошки карактеристики на 
проводниците и каблите за напојување; 

•  Ги применува стандардите за 
поставување на електричните 
инсталации до 1кV;

•  Гиприменува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир;

•  Ја поврзува електричната инсталација 
за исклучување на струјното коло во 
случај на итност;

•  Ја проверува исправноста на 
воспоставените врски во електричните 
инсталации.

•  Ги применува МКС стандардите 
за постап-ката и начинот на 
контролирање и верификација на 
својствата, карак¬те¬рис-тиките и 
квалитетот на изведените електрични 
инсталации до 1кV;

•  Ја толкува техничко-технолошката 
документација (електрични шеми) за 
испитување и дијагностицирање на  
електричните инсталации до 1кV;

•  Ја разликува проверката на 
електричните инсталации со прегледот 
од проверката на електричните 
инсталации со испитување;
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EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV

•  Ги врши мерењата со соодветни 
инструменти при дијагностицирање на 
состојбата на електричната инсталација 
до 1кV;

•  Ја запазува постапката за редоследност 
во испитувањето на електричните 
инсталации до 1кV;

•  Ги лоцира и ги отстранува грешките во 
електричните инсталации до 1кV;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оштетените елементи/делови на 
електричните инсталации до 1кV.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Работи според 
пазарните 
законитости.

•  Го контролира 
квалитетот 
на работата 
во однос на 
прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Изработува извештаи;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за трошоци 

на материјал (дневно и периодично).

•  Ги разликува видовите и структурата на 
трошоци;

•  Ги евидентира трошоците на материјал 
и време;

•  Учествува во изработката на понудите;
•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Ги запазува основните бизнис 

законитости;
•  Ги воочува основите на 

претприемништвото;
•  Го изработува бизнис планот.

•  Ги контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите 
и нормативите при монтажата, 
поправката и сервисирањето на 
електричните инсталации до 1кV;

•  Го контролира квалитетот на 
основниот, дополнителниот и 
помошниот материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатот и 
приборот;

•  Ја контролира функционалната 
исправност на уредите инсталирани во 
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EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV

електричните инсталации до 1кV;
•  Ги користи софтверските алатки.

Одржување и 
поправки

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Редовно 
ги одржува  
средствата за 
работа.

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставените.

•  Изведува работи 
без сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците.

•  Ги прегледува, чисти и ги складира 
алатот и приборот;

•  Ги прегледува, чисти и ги  врши 
помалите поправки на уредите;

•  Навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите што ги користи во 
работата;

•  Работи според правилата и постапките 
за одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите.

•  Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположливите 
капацитети;

•  Комуницира со нарачателот на 
работата;

•  Ги разликува можните побарувања на 
нарачателот на работата;

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Предлага решенија за унапредување 
на работата;

•  Ги користи техничките помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.

•  Користи лични и групни заштитни 
средства и опрема во работата;

•  Применува заштита од струен удар;
•  Укажува во главни црти на можните 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;
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EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV

•  Ги применува прописите и мерките за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 
на алатот, приборот и уредите;

•  Ги поседува основните познавања за 
давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар;

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар во 
електричните инсталации до 1kV.

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Предлага решенија за унапредување 
на работата;

•  Ги користи техничките помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.

•  Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 
средина од 
негативните 
влијанија врз 
материјалите и 
средствата за 
работа. 

•  Го селектира отпадниот материјал;
•  Правилно го  складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
•  Ги применува прописите и мерките за 

заштита на животната средина;
•  Ја запазува уредноста на работно 

место.
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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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kV 
го усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 

EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР НА ЈАКОСТРУЈНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ДО 1KV
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА КУЌНИ АПАРАТИ И УРЕДИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Електромеханичар за куќни апарати и уреди

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги сервисира, одржува и ги поправа куќните електрични апарати и 
уредите (електричните апарати и уредите за домаќинство);

•  Ги изработува куќните електрични апарати и уреди согласно  со 
определената технолошка програма;

•  Ги применува постапките за мерење и испитување на куќните електрични 
апарати и уреди;

•  Ги дијагностицира причините за појава на дефекти кај куќните електрични 
апарати и уреди;

•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Обезбедува и користи соодветен алат и материјал за сервисирање, одржу-

вање и отстранување дефекти на куќните електрични апарати и уредите;
•  Врши контрола на состојбата на куќните електрични апарати и уредите;
•  Го планира, подготвува и го контролира квалитетот на извршената работа; 
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната работна документација;
•  Комуницира со подредените, претпоставените и клиентите;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во своето 

работење;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и 

заштитата при работа и заштитата на животната средина;
•  Ја користи заштитната опрема, согласно со законската регулатива.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира
сопствената
работа и
соработува со
тимот на
техничката
подготовка.

•  Го подготвува 
местото за 
изведба на 
работата.

•  Ја применува техничко-технолошката 
документација;

•  Ја планира реализацијата на работата;
•  Ја организира работата на  помошниот 

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките на 

алатот и го планира користењето  на  
соодветниот прибор и опремата за 
конкретна  работа;

•  Ја воочува организацијата на 
работното место, работилницата или 
објектот;

•  Ја приспособува својата работа и 
работата на својот тим во однос на 
основната организација на работата во 
работната компанија.

•  Ги подготвува материјалите за 
сервисирање, одржување и 
отстранување на дефектите на куќните 
електрични апарати и уредите согласно 
со работниот налог;

•  Ги подготвува материјалите  и опремата 
за изработка на куќните апарати и 
уредите согласно со технолошките 
барања;

•  Го обезбедува алатот за сервисирање, 
одржување, поправање или изработка 
на куќните електрични апарати и 
уредите; 

•  Ги распределува работните  задачи на 
тимот;

•  Врши проверка на подготвените 
матери-јали во согласност со работниот 
налог;

•  Ги запазува мерките за обезбедување 
на местото на работа, за себе и за 
својот тим, во согласност со важечките 
препораки и прописи за безбедност 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА КУЌНИ АПАРАТИ И УРЕДИ
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при работа;
•  Врши контрола на личната и групната 

заштитна опрема за својот тим пред 
почетокот на работата;

•  Ја проценува безбедноста на 
просторот за работа;

•  Ги проверува техничката исправност 
и функционалност на целокупната 
опрема и алатот потребни за 
реализација на работата од работниот 
налог (личната и организациската);

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на материјалите и 
опремата за работа;

•  Ги користи соодветните техники на 
мерење и контрола на функционалната 
исправност на опремата за работа.

•  Ги разликува дефектите од 
електричната и неелектричната 
природа;

•  Користи различни мерни инструменти 
за мерење на електричните големини;

•  Ги применува техничките прописи 
и стандардите за сервисирање, 
одржување и отстранување дефекти на 
куќните апарати и уредите;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
сервисираат или да им се отстранат 
дефектите;

•  Ги дијагностицира појавените дефекти 
на куќните апарати и уредите;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оштетените делови на куќните апарати 
и уредите;

•  Врши контрола на функционалната 
исправност на апаратите и уредите; 

•  Ги користи техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитувањето, 

Оперативни 
работи

•  Ги сервисира, 
одржува и ги 
поправа куќните 
апарати и уреди-
те (аспиратори, 
бојлери, венти-
латори, греалки, 
кафемати, клима 
уреди, миксери, 
машина за пе-
рење и сушење 
алишта, машини 
за миење садови, 
микробранови 
печки, правосму-
калки, пегли, 
соковници, тер-
моакумулациони 
печки, тостери, 
фенови, фрижи-
дери, шпорети, 
фурни...).
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одржувањето и поправката;  
•  Ги почитува означувањето и 

обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир;

•  Користи соодветен алат и прибор.

•  Ги разликува дефектите од 
електричната и неелектричната 
природа;

•  Користи различни мерни инструменти 
за мерење на електричните големини;

•  Ги применува техничките прописи 
и стандардите за сервисирање, 
одржување и отстранување дефекти на 
куќните апарати и уредите;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
сервисираат или да им се отстранат 
дефектите;

•  Ги дијагностицира појавените дефекти 
на куќните апарати и уредите;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оштетените делови на куќните апарати 
и уредите;

•  Врши контрола на функционалната 
исправност на апаратите и уредите; 

•  Ги користи техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитувањето, 
одржувањето и поправката;  

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 

•  Ги сервисира, 
одржува и ги 
поправа куќните 
апарати и уреди-
те (аспиратори, 
бојлери, венти-
латори, греалки, 
кафемати, клима 
уреди, миксери, 
машина за пе-
рење и сушење 
алишта, машини 
за миење садови, 
микробранови 
печки, правосму-
калки, пегли, 
соковници, тер-
моакумулациони 
печки, тостери, 
фено-ви, фрижи-
дери, шпо-рети, 
фурни...).
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напон на допир;
•  Користи соодветен алат и прибор.

•  Ги подготвува составните делови на 
апаратот или уредот што треба да се 
изработува;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
составните делови што треба да се 
вградуваат согласно со својствата 
и техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
изработат;

•  Ги извршува постапките при 
изработката на производот (спојување, 
лемење, ожичување, електрично 
поврзување, спојување на контакти 
и сл.) согласно со проектната 
или изведбената технолошка 
документација;

•  Ги изведува монтажата и демонтажата 
на составните делови на производот 
при неговата изработка;

•  Врши тестирање, контролирање и 
испитување на изработениот производ 
согласно со барањата на проектната 
или изведбената технолошка 
документација;

•  Ги користи различните инструменти за 
мерење на електричните големини;

•  Ги дијагностицира појавените грешки 
при изработката на куќните апарати и 
уредите;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оште-тените  или неисправните делови 
при  изработката на куќните апарати и 
уредите;

•  Ја користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;  

•  Ги почитува означувањето  и 
обележувањето на апаратите, 

•  Изработува куќ-
ни електрични 
апарати и уреди 
согласно со опре-
делената техно-
лошка програма 
(аспиратори, 
бојлери, венти-
латори, греалки, 
кафемати, клима 
уреди, миксери, 
машина за пе-
рење и сушење 
алишта, машини 
за миење садови, 
микробранови 
печки, правосму-
калки, пегли, 
соковници, тер-
моакумулациони 
печки, тостери, 
фенови, фрижи-
дери, шпо-рети, 
фурни...).
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уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир;

•  Користи соодветен алат и прибор.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправки

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Работи според 
пазарните 
законитости.

•  Го контролира 
квалитетот на 
работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Редовно 
ги одржува  
средствата за 
работа.

•  Ги изработува извештаите;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за 

трошоците на материјал (дневно и 
периодично).

•  Ги разликува видовите и структурата на 
трошоците;

•  Ги евидентира трошоците на материјал 
и време;

•  Учествува во изработката на понуди;
•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Ги запазува основните бизнис 

законитости;
•  Ги воочува основите на 

претприемништво.

•  Ја контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите 
и нормативите при изработка, 
одржување, поправка и сервисирање 
на куќните електрични апарати и 
уреди;

•  Го контролира квалитетот на 
вградениот материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатот и 
приборот;

•  Ги користи софтверските алатки.

•  Ги прегледува, чисти и ги  складира 
алатот и приборот;

•  Ги прегледува, чисти и врши помали 
поправки на уредите;
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•  Навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите што ги користи во 
работата;

•  Работи според правилата и постапките 
за одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите.

•  Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположливите 
капацитети;

•  Комуницира со нарачателот на 
работата;

•  Ги разликува можните побарувања на 
нарачателот на работата;

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Ги предлага решенијата за 
унапредување на работата;

•  Ги користи техничките помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.пожар, особено  во случај на 
пожар на куќните апарати и уреди.

•  Ги користи личните и групните 
заштитни средства и опрема во 
работата;

•  Ја применува заштитата од струен удар;
•  Укажува на главните црти на можните 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;

•  Ги применува прописите и мерките за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставените.

•  Ги изведува рабо-
тите без сопстве-
но загрозување 
или загрозување 
на соработници-
те.
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на алатот, приборот и уредите;
•  Поседува основни познавања за 

давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар;

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар на 
куќните апарати и уреди.

•  Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 
средина од 
негативните  
влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа.

•  Го селектира отпадниот материјал;
•  Правилно го складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
•  Ги применува прописите и мерките за 

заштита на животната средина;
•  Ја запазува уредноста на работно 

место.
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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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Електромеханичар за куќни апарати и уреди го усвои/
донесе ____________________________________________________ со решение 
бр. ___________ од ___________ година. 
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Eлектромеханичар за  намотување (виклување)

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги сервисира и ги одржува помалите куќни електрични апарати и рачниот 
електричен алат;

•  Ги применува постапките за мерење и испитување на помалите куќни 
електрични апарати и рачниот електричен алат;

•  Ги дијагностицира причините за појава на дефектите кај 
трансформаторите, вртли¬вите електрични машини на наизменична и 
еднонасочна електрична струја и рачниот електричен алат; 

•  Ги сервисира и ги одржува разните видови  трансформатори и вртливи 
електрични машини на наизменична и еднонасочна електрична струја; 

•  Ги изработува намотките за трансформаторите и вртливите електрични 
машини на наизменична и еднонасочна електрична струја и рачниот 
електричен алат;

•  Ги вметнува и ги поврзува намотките за трансформаторите и вртливите 
електрични машини на наизменична и еднонасочна електрична струја;

•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Обезбедува и користи соодветен алат и материјал за сервисирање и 

одржување на електричните апарати и рачниот електричен алат;
•  Ги применува постапките за мерење и испитување на трансформаторите 

и вртливите електрични маши¬ни на наизменична и еднонасочна 
електрична струја;

•  Го планира, подготвува и го контролира квалитетот на извршената работа;
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната работна документација;
•  Комуницира со подредените, претпоставените и клиентите;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во своето 

работење;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и 

заштитата при работа и заштитата на животната средина;
•  Ја користи заштитната опрема, согласно со законската регулатива.
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира 
сопствената 
работа и 
соработува со 
тимот на техничка 
подготовка.

•  Го подготвува 
местото за 
изведба на 
работата.

•  Ја применува техничко-технолошката 
документација;

•  Ја планира реализацијата на работата;
•  Ја организира работата на помошниот 

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките на 

алатот, и го  планира користењето 
на соодветниот прибор и опрема за 
конкретна  работа;

•  Ја воочува организацијата на 
работното место, работилницата или 
објектот;

•  Ја приспособува својата работа и 
работата на својот тим во однос на 
основната организација на работата во 
работната компанија.

•  Ги подготвува материјалите за 
сервисирање или одржување на 
помалите  куќни електрични апарати и 
рачниот електричен алат согласно со 
работниот налог;

•  Ги подготвува материјалите за 
сервисирање или одржување  разни 
видови  трансформатори и вртливи 
електрични машини на наизменична 
и еднонасочна електрична струја 
согласно со работниот налог; 

•  Го обезбедува алатот за сервисирање 
или одржување;

•  Ги распределува работните задачи на 
тимот;

•  Врши проверка на подготвените 
материјали во согласност со работниот 
налог;

•  Ги запазува мерките за обезбедување 
на местото на работа, за себе и својот 
тим, во согласност со важечките 
препораки и прописи за безбедност 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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при работа;
•  Врши контрола на личната и групната 

заштитна опрема за својот тим пред 
почетокот на работата;

•  Ја проценува безбедноста на 
просторот за работа;

•  Ја проверува техничката исправност 
и функционалност на целокупната 
опрема и алат потребни за реализација 
на работата од работниот  налог 
(личната и организациската);

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на материјалите и 
опремата за работа;

•  Ги користи соодветните техники на 
мерење и контрола на функционалната 
исправност на опремата за работа.

EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

Оперативни 
работи

•  Ги сервисира, 
одржува и ги 
поправа помалите 
куќни апарати 
(аспиратори, 
вентилатори, 
миксери, 
правосмукалки, 
соковници, 
фенови,...) 
и рачниот 
електричен алат.

•  Ги разликува дефектите од електрична 
и неелектрична природа;

•  Ги користи различните  мерни 
инструменти за мерење на 
електричните големини;

•  Ги применува техничките прописи 
и стандарди за сервисирање и 
одржување на помалите куќни апарати 
и рачниот електричен алат;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките  карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
сервисираат или да им се отстранат 
дефектите;

•  Ги дијагностицира и ги отстранува 
појавените дефекти на помалите куќни 
апарати и рачниот електричен алат;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оштетените  делови на помалите куќни 
апарати и рачниот електричен алат; 

•  Ја користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитувањето, 
одржувањето  и поправката;  

•  Го почитува означувањето и 
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир.

•  Ги сервисира, 
одржува и 
ги поправа 
разните видови 
трансформатори 
и вртливи 
електрични 
машини на 
еднонасоч-на 
и наизменична 
струја.

•  Ги разликува дефектите од електрична 
и неелектрична природа;

•  Користи различни инструменти за 
мерење на електричните големини;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
трансформаторите и вртливите машини 
што треба да се сервисираат или да се 
отстрануваат дефектите;

•  Ги применува техничките  прописи 
и МКС стандарди за сервисирање и 
одржување на трансформаторите и 
вртливите електрични машини на 
еднонасочна и наизменична струја;

•  Ги дијагностицира и ги 
отстранува појавените дефекти на 
трансформаторите и вртливите 
машини;

•  Ги заменува (демонтира и 
монтира) оштетените делови на 
трансформаторите и вртливите 
машини; 

•  Ги користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;  

•  Прави разлика помеѓу испитувањето, 
одржувањето и поправката;  

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на трансформаторите 
и вртливите машини што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир.
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

•  Изведба на на-
мотки за разни 
видови транс-
форматори, 
вртливи елек-
трични машини 
на еднонасочна 
и наизменична 
струја и рачен 
електричен алат.

•  Ги разликува видовите намотки;
•  Врши рачно намотување на роторите, 

статорите и трансформаторите;
•  Ја запазува постапката за рачно 

намотување на роторите (вадење 
на јадрото, поставување  уред за 
намотување, вметнување  изолација 
во каналите на јадрото, намотување, 
броење и контролирање на бројот на 
навивки, бандажирање и средување на 
изводите и зацврстување на краевите 
на бакарните жици во јадрото);

•  Ја запазува постапката за рачно 
намотување на статорите (вметнување  
изолација во каналите на јадрото, 
намотување, броење и контролирање 
на бројот на навивки, бандажирање и 
средување на изводите и зацврстување 
на краевите на бакарните жици во 
јадрото);

•  Ја запазува постапката за рачно 
намотување на трансформаторите 
(намотување, броење и контролирање 
на бројот на навивки, бандажирање и 
средување на изводите, зацврстување 
на краевите на бакарните жици во 
јадрото);

•  Врши машинско намотување 
на роторите, статорите и 
трансформаторите;

•  Ја запазува постапката за 
машинско намотување на роторите, 
статорите и трансформаторите 
(поставување  соодветен жичен 
котур во автоматот за намотување, 
подесување на соодветниот број  
навивки, поставување на јадрото на 
транспортната лента за намотување 
и контролирање на работата на 
машината за намотување);

•  Врши импрегнирање на намотките 
на роторите, статорите и 
трансформаторите;

•  Ја проверува исправноста на 
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)

воспоставените врски;
•  Ја толкува техничко-технолошка 

документација (електричните шеми) за 
намотување на   роторите, статорите и 
трансформаторите;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита на намотките.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправки

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Работи според 
пазарните  
законитости.

•  Го контролира 
квали-тетот на 
работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Редовно 
ги одржува  
средствата за 
работа.

•  Ги изработува извештаите;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за 

трошоците на материјал (дневно и 
периодично).

•  Ги разликува видовите  и структурата 
на трошоците;

•  Ги евидентира трошоците на материјал 
и време;

•  Учествува во изработката на понудите;
•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Го запазува основниот бизнис 

законитости;
•  Ги воочува основите на 

претприемништвото.

•  Ја контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите и 
нормативите при монтажа, поправка и 
сервисирање на трансформаторите и 
вртливите електрични машини;

•  Го контролира квалитетот на 
вградениот материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатот и 
приборот;

•  Ги користи софтверските алатки.

•  Ги прегледува, чисти и ги складира 
алатот и приборот;

•  Ги прегледува, чисти и ги врши 
помалите поправки на уредите;

•  Навремено ги проследува на сервис 



114

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
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приборот и уредите што ги користи во 
работата;

•  Работи според правилата  и постапките 
за одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставените.

•  Ги изведува 
работите без 
сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците.

•  Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположилвите 
капацитети;

•  Комуницира со нарачателот на 
работата;

•  Ги разликува можните побарувања на 
нарачателот на работата;

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Предлага решенија за унапредување 
на работата;

•  Ги користи техничките помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.

•  Ги користи личните и групните 
заштитни средства и опремата во 
работата; 

•  Ја применува заштитата од струен удар;
•  Укажува на  главните црти можни 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;

•  Ги применува прописите  и мерките  за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 
на алатот, приборот и уредите;

•  Ги поседува основните познавања за 
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давање прва помош, особено  во случај 
на настрадан од струен удар;

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар на 
електрични трансформатори и вртливи 
електрични машини.

•  Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 
средина од 
негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа.

•  Го селектира отпадниот  материјал;
•  Правилно го  складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
•  Ги применува прописите и мерките за 

заштита на животната средина;
•  Ја запазува уредноста на работното 

место.
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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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обу¬ка – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Eлектромеханичар за  намотување (виклување) го 
усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 

EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА  НАМОТУВАЊЕ 
(ВИКЛУВАЊЕ)
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Eлектромеханичар за погон

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги сервисира, одржува и ги адаптира јакострујните електрични 
инсталации, електромоторните погони, осветлувањето, контролната, 
сигналната и мерната опрема според зададените електрични шеми и 
техничката документација;

•  Ги применува постапките за мерење и испитување на јакострујните 
електрични инсталации, електромоторните погони, осветлувањето, 
контролната, сигналната и мерната опрема;

•  Ги дијагностицира причините за појава на грешките во јакострујните 
електрични инсталации, електромоторните погони, осветлувањето, 
контролната, сигналната и мерната опрема;

•  Ракува со алатот и помошните технички средства за работа;
•  Го подготвува материјалот за сервисирање, одржување или адаптација 

на јакострујните  електрични инсталации, електромоторните погони, 
осветлувањето, контролната, сигналната и мерната опрема;

•  Ги монтира и ги демонтира елементите на јакострујните електрични 
инсталации, електромоторните погони, осветлувањето, контролната, 
сигналната и мерната опрема;

•  Го планира, подготвува и го контролира квалитетот на извршената работа;
•  Води евиденција за редовните контроли, редовните и вонредните 

ремонти, направените адаптации и извршените интервенции;
•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Води евиденција за потрошениот материјал;
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната работна документација; 
•  Комуницира со подредените и претпоставените;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во 

работењето;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите  и другата регулатива од областа на безбедноста 

и заштитата при работа и заштитата на животната средина;
•  Ја користи заштитната опрема, според регулативата пропишана за 

погонот.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место 

•  Ја организира 
сопствената  
работа и 
соработува со 
секторите за 
планирање на 
производството 
и техничката 
подготовка.

•  Подготвува 
место за изведба 
на работата во 
погонот.

•  Ја применува техничко-технолошката 
документација;

•  Ја планира реализацијата  на работата;
•  Ја организира работата на помошниот 

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките  на 

алатот, и  го планира користењето 
на соодветниот  прибор и опрема за 
конкретна  работа;

•  Го подготвува потребниот материјал за 
реализација на работата;

•  Ја приспособува својата работа и 
работата на својот тим во однос на 
основната организација на работата во 
работната организација.

•  Подготвува материјали за 
сервисирање, одржување или 
адаптација на јакострујните  
електрични инсталации, 
електромоторните погони, 
осветлувањето, контролната, 
сигналната или мерната опрема, 
согласно со работниот налог;

•  Го обезбедува алатот за сервисирање, 
одржување или адаптација 
на јакострујните  електрични 
инсталации, електромоторните 
погони, осветлувањето, контролната, 
сигналната или мерната опрема;

•  Ги изведува работите  и работните 
задачи во сервисната работилница;

•  Ги распределува работните задачи на 
тимот;

•  Врши проверка на подготвените мате-
ријали, во согласност со работниот 
налог;

•  Ги запазува мерките за обезбедување 
на местото на работа,  за себе и за 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

својот тим, во согласност со важечките 
препораки и прописи за изведување на 
работите во погонот;

•  Врши контрола на личната и групната 
заштитна опрема за својот тим пред 
почетокот на работата;

•  Ја проценува безбедноста на 
просторот за работа;

•  Ги проверува техничката  исправност 
и функционалност на целокупната 
опрема и алатот потребни за 
реализација на работата од работниот 
налог (лична и организациска);

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на опремата за 
инсталирање;

•  Ги користи соодветните техники на 
мерење и контрола на функционалната 
исправност на опремата за 
инсталирање.

Оперативни 
работи

•  Врши редовни 
контроли и 
одржување на 
инсталациите, 
опремата и 
осветлувањето за 
што е надлежен во 
погонот.

•  Го опишува техничко- технолошкиот 
процес во погонот;

•  Ја толкува техничката документација, 
и, според неа, определува соодветна 
местоположба на уредите, опремата и 
инсталациите во погонот;

•  Ги почитува означувањето  и 
обележувањето на уредите, опремата и 
електричните инсталации што  влијаат 
врз безбедноста и заштитата;

•  Го разликува функционирањето  на 
контролната, сигналната и мерната 
опрема;

•  Врши монтажа и одржување на 
светилките со различна конструкција;

•  Ги разликува видовите осветлување;
•  Води евиденција за извршената 

контрола и одржување.



120

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

•  Интервенира 
при дефекти 
или хаварија на 
инсталациите, 
опремата и 
осветлувањето во 
погонот.

•  Врши редовни 
и вонредни 
ремонти на 
инсталациите 
и опремата во 
погонот.

•  Ги дијагностицира причините за појава 
на дефектот;

•  Ја толкува техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) за 
испитување;

•  Врши замена на неисправната опрема 
или дел од опремата со идентична 
или соодветна според техничката 
документација;

•  Врши поправка или адаптација 
на инсталациите во согласност со 
техничките прописи;

•  Ги разликува електричните и 
неелектричните големини;

•  Ги користи различните инструменти за 
мерење на електричните големини;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од струен удар, куса врска, 
прекумерна струја, пренапони, напон 
на допир и пожар;

•  Ја проверува исправноста  на 
воспоставените врски во електричните 
инсталации.

•  Учествува во организирањето  ремонти 
според претходно утврдениот план;

•  Ја користи потребната документација 
за ремонтите;

•  Ги требува потребните  материјали за 
ремонтите;

•  Го користи потребниот алат за 
ремонтите;

•  Ги применува техничките прописи 
и стандарди за изведување на 
електричните  инсталации;

•  Ги спроведува условите и барањата 
што мора да бидат исполнети при 
изведувањето и користењето на 
електричните инсталации.

EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

Администра-
тивни работи

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Ги изработува извештаите;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за 
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

трошоците на материјалот (дневно и 
периодично);

•  Води евиденција за редовните и 
вонредните ремонти, направените 
адаптации и извршените интервенции;

•  Води евиденција за состојбата на 
средствата за работа.

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
Одржување и 
поправки

•  Работи според 
пазарните 
законитости.

•  Го контролира 
квалитетот на 
работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Редовно 
ги одржува 
средствата за 
работа.

•  Ги разликува видовите и структурата на 
трошоците;

•  Ги евидентира трошоците на материјал 
и време;

•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Ги запазува основните  бизнис 

законитости.

•  Ја контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите и 
нормативите при сервисирање, 
одржување или адаптирање;

•  Го контролира квалитетот на 
основниот, дополнителен и помошниот  
материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатот и 
приборот;

•  Ја контролира функционалната 
исправност на инсталациите и 
опремата;

•  Ги користи софтверските алатки.

•  Ги прегледува, чисти и ги складира 
алатот и приборот;

•  Ги прегледува, чисти и ги врши 
помалите поправки на уредите;

•  Навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите што ги користи во 
работата;

•  Работи според правилата и постапките 
за одржување и основното поправање 
на алатот, приборот и уредите.
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставените.

•  Изведува работи 
без сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците.

•  Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 

•  Соработува со работниците од 
соодветните сектори и служби;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположливите 
капацитети;

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Предлага решенија за унапредување 
на работата;

•  Ги користи техничките  помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.

•  Користи лични и групни заштитни 
сред-ства и опрема во работата; 

•  Применува заштита од струен удар;
•  Укажува, во главни црти, на можните 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;

•  Ги применува прописи и мерките за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 
на алатот, приборот и уредите; 

•  Ги поседува основните познавања за 
давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар;

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар во 
погонот.

•  Го селектира отпадниот материјал;
•  Правилно го  складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
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EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПОГОН

средина од 
негативните  
влијанија врз  
материјалите и 
средствата за 
работа.

•  Ги применува прописите и мерките за 
заштита на животната средина;

•  Ја запазува уредноста на работното 
место.

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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обу¬ка – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Eлектромеханичар за погон го усвои/донесе _________
___________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Електромеханичар за разладни и термички уреди

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги сервисира, одржува и Ги  поправа куќните разладни уреди (електричните 
апарати и уредите за домаќинство);

•  Ги изработува куќните разладни уреди согласно со определената технолош-
ка програма;

•  Ги сервисира, одржува и ги поправа индустриските разладни уреди;
•  Ги изработува индустриските разладни уреди согласно со технолошката 

програма;
•  Ги сервисира, одржува и ги поправа куќните термички уреди (електричните 

апарати и уредите за домаќинство);
•  Ги изработува куќните термички уреди согласно со определената технолош-

ка програма;
•  Ги сервисира, одржува и ги поправа индустриските термички уреди;
•  Ги изработува индустриските термички уреди согласно со  технолошката 

програма;
•  Го планира, подготвува и го контролира квалитетот на извршената работа;
•  Ги применува постапките за мерење и испитување на разладните и 

термичките уреди;
•  Ги дијагностицира причинте за појавата на дефектите на разладните и 

термичките уреди;
•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Ги обезбедува и ги користи соодветниот алат и материјалот  за сервисирање, 

одржување и отстранување дефекти на разладните и термичките уреди; 
•  Врши контрола на состојбата на разладните и термичките уреди; 
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната работна документација;
•  Комуницира со подредените, претпоставените и клиентите;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во своето 

работење;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и 

заштитата при работа и заштитата  на животната средина;
•  Ја користи заштитната опрема, согласно со  законската регулатива.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира 
сопствената 
работа и 
соработува 
со тимот на 
техничката 
подготовка.

•  Го подготвува 
местото за 
изведба на 
работата.

•  Ја применува техничко-технолошката 
документација;

•  Ја планира реализацијата на работата;
•  Ја организира работата на  помошниот 

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките на 

алатот, и го планира користењето 
соодветен прибор и опрема за 
конкретна  работа;

•  Ја воочува организацијата на 
работното место, работилницата или 
објектот;

•  Ја приспособувва својата работа и 
работата на својот тим во однос на 
основната организација на работата во 
работната компанија.

•  Ги подготвува материјалите 
за сервисирање одржување, 
отстранување дефекти и изработка 
на куќни и индустриски разладни 
уреди согласно со работниот налог и 
технолошките барања;

•  Ги подготвува материјалите 
за сервисирање одржување, 
отстранување на дефектите  и 
изработката на куќните и 
индустриските термички уреди 
согласно со работниот налог и 
технолошките барања;

•  Го обезбедува алатот за сервисирање, 
одржување, поправање и изработка на 
куќните и индустриските разладни и 
термички уреди; 

•  Ги распределува работните задачи на 
тимот;

•  Врши проверка на подготвените 
матери-јали во согласност со работниот 
налог;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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•  Ги запазува мерките за обезбедување 
на местото на работа, за себе и за  
својот тим, во согласност со важечките 
препораки и прописи за безбедност 
при работа;

•  Врши контрола на личната и групна 
заштитна опрема за својот тим пред 
почеток на работата;

•  Ги проверува техничката исправност 
и функционалност на целокупната 
опрема (личната и организациската);

•  Ја проценува безбедноста на 
просторот за работа;

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на материјалите и 
опремата за работа;

•  Ги користи соодветните техники на 
мерење и контрола на функционалната 
исправност на опремата за работа.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

Оперативни 
работи

•  Ги сервисира, 
одржува и ги 
поправа куќните 
и индустриските 
разладни уреди 
(ладилници, 
клима уреди, 
замрзнувачи, 
разладни витрини,  
индустриски 
ладилници...).

•  Ги објаснува принципот на работа на 
ладилникот и начинот на ладење;

•  Ја толкува улогата на компресорот, 
испарувачите, кондензаторите и 
сите составни делови на разладната 
инсталација;

•  Ги разликува дефектите од електрична 
и неелектрична природа;

•  Ги изведува соодветните електрични 
мерења, користејќи различни мерни 
инструменти;

•  Врши мерења на релативната 
влажност, притисокот и температурата 
на испарувачот;

•  Ги применува техничките прописи и 
стандарди за сервисирање, одржување 
и отстранување дефекти на куќните  и 
индустриските  разладни уреди;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
сервисираат или да им се отстранат 
дефектите;
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

•  Ги дијагностицира појавените дефекти 
на куќните и индустриските разладни 
уреди;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оште-тените делови на куќните и 
индустриски разладни уреди;

•  Врши контрола на функционалната 
исправност на куќните и индустриските 
разладни уреди; 

•  Ја користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Пправи разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;

•  Ги разликува супстанците што ја 
осиромашуваат озонската обвивка;

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир;

•  Користи соодветен алат и прибор.

•  Изработува куќни 
и индустриски 
разладни уреди 
согласно со 
определената 
технолошка 
програма 
(ладилници, 
клима уреди, 
замрзнувачи, 
разладни витрини, 
индустриски 
ладилници...).

•  Ги подготвува составните делови на 
апаратот или уредот што треба да се 
изработува;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на 
составните делови што треба да се 
вградуваат согласно со својствата 
и техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
изработат;

•  Ги извршува постапките при 
изработката на производот (спојување, 
лемење, ожичу-вање, електрично 
поврзување, спојување на контакти 
и сл.) согласно со проектната 
или изведбената технолошка 
документација;
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•  Ги изведува монтажата и демонтажата 
на составните делови на производот 
при неговата изработка;

•  Врши тестирање, контролирање и 
испитување на изработениот производ 
согласно со барањата на проектната 
или изведбената технолошка 
документација;

•  Ги изведува соодветните електрични 
мерења, користејќи различни мерни 
инструменти;

•  Ги дијагностицира појавените 
грешки при изработка на куќните и 
индустриските разладни уреди;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оште-тените или неисправните 
делови при изработката на куќните и 
индустриските разладни уреди;

•  Ја користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;  

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони, 
напон на допир и заштита на озонската 
обвивка;

•  Користи соодветен алат и прибор.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

•  Сервисира, 
одржува и 
поправа куќни 
и индустриски 
термички уреди 
(бојлери, греалки,  
микробранови 
печки, пегли, 
термоакумула-
циони печки, 

•  Го Објаснува принцип на работа на 
грејни тела и начин на греење;

•  толкува улога на сите составни делови 
на термичка инсталација;

•  разликува дефекти од електрична и 
неелектрична природа;

•  изведува соодветни електрични 
мерења користејќи различни мерни 
инструменти;

•  применува технички прописи и 
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

тостери, фенови, 
шпорети, фурни, 
соларни системи 
за греење, 
индустриски 
термички уреди...)

•  Изработува куќни 
и индустриски 
термички уреди 
согласно со 
определената 
технолошка 
програма 
(бојлери, греалки,  
микробранови 
печки, пегли, 
термоакумула 
циони печки, 
тостери, фенови, 

стандарди за сервисирање, одржување 
и отклонување дефекти на куќни и 
индустриски термички уреди;

•  идентификува својства и технички 
карак-теристики на апаратите и 
уредите што треба да се сервисираат 
или да им се отклонат дефекти;

•  дијагностицира појавени дефекти на 
куќни и индустриски термички уреди;

•  заменува (демонтира и монтира) оште-
тени делови на куќни и индустриски 
термички уреди;

•  Врши контрола на функционалната 
исправност на куќните и индустриските 
термички уреди; 

•  Ги  користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што  влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони и 
напон на допир;

•  Користи соодветен алат и прибор.

•  Ги подготвува составните делови на 
апаратот или уредот што треба да се 
изработува;

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карак¬теристики на 
составните делови што треба да се 
вградуваат согласно со својствата 
и техничките карактеристики на 
апаратите и уредите што треба да се 
изработат;

•  Ги извршува постапките при изработка 
на производот (спојување, лемење, 
ожичу-вање, електрично поврзување, 
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спојување на контакти и сл.) согласно 
со проектната или изведбената 
технолошка документација;

•  Ги изведува монтажата и демонтажата 
на составните делови на производот 
при неговата изработка;

•  Врши тестирање, контролирање и 
испитување на изработениот производ 
согласно со барањата на проектната 
или изведбената технолошка 
документација;

•  Ги изведува соодветните електрични 
мерења, користејќи различни мерни 
инструменти;

•  Ги дијагностицира појавените 
грешки при изработка на куќните и 
индустриските термички уреди;

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оште-тените или неисправните 
делови при изработката на куќните и 
индустриските термички уреди;

•  Ја користи техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) и 
соодветните стручни каталози;

•  Прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;  

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на апаратите, 
уредите и опремата што влијаат врз 
безбедноста и заштитата;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од: струен удар, куса врска, 
пожар, прекумерна струја, пренапони, 
и напон на допир;

•  Користи соодветен алат и прибор.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

шпорети, фурни, 
соларни системи 
за греење, 
индустриски 
термички уреди...).

Администра-
тивни работи

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Ги изработува извештаите;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за трошоци 

на материјал (дневно и периодично).
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправки

Комуникација

•  Работи според 
пазарните 
законитости.

•  Го контролира 
квалитетот на 
работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Редовно 
ги одржува  
средствата за 
работа.

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставените.

•  Ги разликува видовите и структурата на 
трошоци;

•  Ги евидентира трошоците на материјал 
и време;

•  Учествува во изработката на понуди;
•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Ги запазува основните бизнис 

законитости;
•  Ги воочува основите на 

претприемништвото.

•  Ја контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите 
и нормативите при изработка, 
одржување, поправка и сервисирање 
на куќните и индустриските разладни и 
термички уреди;

•  Го контролира квалитетот на 
вградениот материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатотот и 
приборот;

•  Ги користи софтверские алатки.

•  Ги прегледува, чисти и ги складира 
алатот и приборот;

•  Прегледува, чисти и врши помали 
поправки на уредите;

•  Навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите што ги користи во 
работата;

•  Работи според правилата и постапките 
за одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите.

•  Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположливите 
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капацитети;
•  Комуницира со нарачателот на 

работата;
•  Ги разликува можните побарувања на 

нарачателот на работата;
•  Ги применува основите на деловното 

комуницирање;
•  Предлага решенија за унапредување 

на работата;
•  Ги користи техничките помагала во 

комуникацијата;
•  Ги почитува основите на работната 

култура.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАЗЛАДНИ И
ТЕРМИЧКИ УРЕДИ

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Изведува работи 
без сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците.

•  Ја заштитува 
потесна-та или 
пошироката 
средина од 
негативни 

•  Користи лични и групни заштитни 
средства и опрема во работата;

•  Применува заштита од струен удар;
•  Укажува, во главни црти, на  можните 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа; 

•  Ги применува прописите и мерките за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 
на алатот, приборот и уредите;

•  Поседува основни познавања за 
давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар;

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар на 
разладните и термичките уреди.

•  Го селектира отпадниот материјал;
•  Правилно го складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
•  Ги применува прописите и мерките за 

заштита на животната средина;
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влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа.

•  Ги применува мерките за заштита на 
озонската обвивка;

•  Ја запазува уредноста  на работното 
место.

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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обу¬ка – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Електромеханичар за разладни и термички уреди  
го усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 
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ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги изведува, сервисира и ги одржува електроенергетските објекти (постројки 
и водови) според зададените електрични шеми и другата проектна 
документација;

•  Ги применува постапките на мерење и испитување со цел за  утврдување на 
исправноста на уредите  и елементите, што се дел од електроенергетските 
објекти;

•  Ги дијагностицира причините за појава на грешки кај електроенергетските 
објекти (постројки и водови) ;

•  Ракува, односно врши манипулации (промена на вклопната состојба) со 
расклопната опрема во електроенергетските објекти;

•  Ракува со помошните технички средства за работа;
•  Го подготвува материјалот за изведба, одржување, реконструкција или 

ремонти на електроенергетските објекти (постројки и водови);
•  Ги монтира и ги  демонтира елементите на електроенергетските објекти 

(постројките и водовите);
•  Го планира, подготвува и го  контролира квалитетот на извршената работа;
•  Ги обезбедува и ги користи потребниот алат и материјалите за работа на 

објектите;
•  Ги користи соодветната стручна литература и техничката документација;
•  Води евиденција за состојбата на средствата за работа;
•  Ја пополнува потребната работна документација; 
•  Комуницира со подредените и претпоставените;
•  Ги користи техничките помагала и информатичката технологија во 

работењето;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и 

заштитата при работа и заштитата на животната средина; 
•  Ја користи заштитната опрема, според регулативата адекватна на 

електроенергетскиот објект каде што се изведува електричната монтажа.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место  

•  Ја организира 
сопствената 
работа и 
соработува со 
тимот за техничка 
подготовка.

•  Го подготвува 
местото за извед-
ба на работата 
на електроенер-
гетските објекти 
(постројки и 
водови). 

•  Ја применува техничко-технолошката 
документација;

•  Ја планира реализацијата на работата;
•  Ја организира работата на помошниот 

персонал;
•  Ги разликува карактеристиките на 

алатот и го планира користењето 
на соодветниот прибор и опрема за 
конкретната  работа;

•  Ја воочува организацијата на 
работното место, работилницата или 
објектот;

•  Ја приспособува својата работа и 
работата на својот тим во однос на 
основната организација на работата во 
работната организација.

•  Ги подготвува соодветните материјали 
за изведбата, одржувањето, 
реконструкцијата или ремонтите 
на електроенергетските објекти 
(постројките и водовите) согласно со 
работниот налог;

•  Го избира соодветниот потребен 
алат за изведување, одржување, 
реконструкција или ремонти на 
електроенергетските објекти 
(постројките и водовите);

•  Ги распределува работните задачи на 
тимот;

•  Ги воочува карактеристиките на 
објектот каде што се изведуваат 
работите;

•  Врши проверка на подготвените 
материјали, во согласност со работниот 
налог;

•  Ги запазува мерките за обезбедување 
на местото на работа, за себе и за  
својот тим, во согласност со важечките 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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препораки и прописи за изведување 
на работите во електроенергетските 
објекти (постројките и водовите);

•  Врши контрола на личната и групната 
заштитна опрема за својот тим пред 
почетокот  на работата;

•  Ја проценува безбедноста на 
просторот за работа;

•  Ги проверува техничката исправност 
и функционалноста на целокупната 
опрема и алат потребни за реализација 
на работата од работниот налог 
(личната и организациската);

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на опремата и уредите 
во електроенергетските објекти 
(постројките и водовите) на кои ќе се 
работи;

•  Ги користи соодветните техники на 
мерење, испитување и контрола 
на функционалната исправност 
на опремата и уредите во елек-
троенергетските објекти(постројките и 
водовите).

Оперативни 
работи

•  Ги анализира 
проектната 
документација 
и планирањето 
на изведбените 
работи на елек-
троенергетските 
објекти. 

•  Ги применува техничките прописи и 
стандарди за изградба и одржување 
на електроенергетските објекти 
(постројките и водовите);

•  Ги идентификува својствата и 
техничките карактеристики на уредите 
и опремата за изградба и одржување 
на електроенергетските објекти 
(постројките и водовите);

•  Ги спроведува условите и барањата 
што мора да бидат исполнети 
при изградбата, одржувањето и 
користењето на електроенергетските 
објекти (постројките и водовите);

•  Ги почитува означувањето и 
обележувањето на уредите, опремата и 
електричните инсталации што влијаат 
врз безбедноста и заштитата;



137

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 
(ПОСТРОЈКИ И ВОДОВИ)

•  Ги анализира еднополните шеми на 
електроенергетските објекти;

•  Прави разлика помеѓу испитувањето, 
одржувањето и поправката;

•  Ги диференцира видовите изведби на 
електроенергетските објекти (водовите 
и постројките).

•  Ги изведува 
и ги испитува 
електроенер-
гетските објекти 
(постројките и 
водовите).

•  Ги разликува електричните и 
неелектричните големини;

•  Ги користи различните инструменти за 
мерење на електричните големини;

•  Ги разликува типовите  електрични 
постројки и водови;

•  Ги воочува конструктивните 
карактеристики на расклопните и 
другиот  вид уреди и опремата во 
електроенергетските постројки; 

•  Соодветно ги користи конструктивните 
и технолошките карактеристики на 
уредите и опремата што е составен 
дел на електроенергетскиот објект 
(постројката, подземниот и надземниот 
вод);

•  Ги применува стандардите за 
изведување на  електроенергетските 
објекти (постројките и водовите);

•  Ги изведува работите на столб (на 
висина)  кај надземните водови;

•  Ги изведува работите на енергетските 
кабли кај подземните водови;

•  Ги применува техничките мерки за 
заштита од струен удар, куса врска, 
прекумерна струја, пренапони, напон 
на допир и чекор, и од пожар;

•  Ја проверува исправноста на 
воспоставените примарни и 
секундарни електрични поврзувања  
на уредите и опремата во 
електроенергетските постројки.
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•  Ги испитува, 
дијагностицира  
и ги  поправа 
електроенер-
гетските објекти 
(постројките и 
водовите).

•  Ги применува МКС стандардите за 
постапката и начинот на контролирање 
на својствата, карак-теристиките 
и квалитетот на изведените 
електроенергетски објекти;

•  Ја толкува техничко-технолошката 
документација (електричните шеми) 
за испитување и дијагностицирање на  
електроенергетските објекти;

•  Ја разликува проверката на 
електроенергетските објекти 
со прегледот од проверката на 
електроенергетските објекти со 
испитување;

•  Го запазува  редоследот на 
постапките кај манипулациите со 
расклопната опрема за обезбедување 
на безнапонската состојба, на 
определен уред или елемент од 
електроенергетската постројка;

•  Го запазува  редоследот на постапките 
кај манипулациите со расклопната 
опрема во процесот на вклучување и/
или исклучување на елементите од 
електроенергетската постројка;

•  Врши мерења со соодветни 
инструменти при дијагностицирање 
на состојбата на електроенергетските 
објекти;

•  Ја запазува постапката за редослед во 
испитувањето на електроенергетските 
објекти (постројките и водовите);

•  Ги лоцира и ги отстранува грешките, 
во електроенергетските објекти 
(постројките и водовите);

•  Ги заменува (демонтира и монтира) 
оште¬тените елементи/делови 
на електроенергетските објекти 
(постројките и водовите);

•  Работи  на столб при санација на 
дефектите и монтажа на новите 
надземни водови;

•  Работи на каблите при санацијата 
на дефектите и монтажата на новите 
подземни  водови.
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Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправки

•  Ја пополнува 
работната 
документација.

•  Работи според 
пазарните 
законитости.

•  Го контролира 
квалитет на 
работата 
во однос на 
прописите, 
стандардите и 
нормативите.

•  Редовно 
ги одржува  
средствата за 
работа.

•  Ги изработува извештаите;
•  Го пополнува дневникот за работа;
•  Ги пополнува документите за 

трошоците на материјал (дневно и 
периодично).

•  Ги разликува видовите и структурата на 
трошоците;

•  Ги евидентира трошоците на 
материјалот  и времето;

•  Учествува во изработката на понудите;
•  Ги оптимизира трошоците во работата;
•  Ги запазува основните бизнис 

законитости;
•  Ги воочува основите на 

претприемништвото;
•  Го изработува бизнис планот.

•  Ја контролира правилната примена 
на МКС прописите, стандардите и 
нормативите при монтажа, поправка и 
сервисирање на електроенергетските 
објекти (постројките и водовите);

•  Го контролира квалитетот на 
основниот, дополнителниот и 
помошниот материјал;

•  Ја контролира состојбата на алатот и 
приборот;

•  Ја контролира функционалната 
исправност на уредите и опремата 
инсталирани во електроенергетските 
објeкти;

•  Ги користи софтверските алатки.

•  Ги прегледува, чисти и ги складира 
алатот и приборот;

•  Ги прегледува,ги  чисти и врши помали 
поправки на уредите;

•  Навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите што ги користи во 
работата;
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•  Работи според правилата и постапките 
за одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
подредените и 
претпоставени-
те.

•  Ги изведува 
работите без 
загрозување на 
сосптвената и 
безбедноста на 
соработниците.

•  Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции;

•  Ја применува стручно-техничката 
терминологија;

•  Работи во согласност со 
производствените и расположливите 
капацитети;

•  Комуницира со нарачателот на 
работата;

•  Ги разликува можните побарувања на 
нарачателот на работата;

•  Ги применува основите на деловното 
комуницирање;

•  Ги предлага решенијата за 
унапредување на работата;

•  Ги користи техничките помагала во 
комуникацијата;

•  Ги почитува основите на работната 
култура.

•  Ги користи личните и групните 
заштитни средства и опрема во 
работата;

•  Ја применува заштитата од струен удар;
•  Укажува, во главни црти, на можните 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;

•  Ги применува прописите и мерките за 
заштита при работа;

•  Ги спроведува прописите од 
подрачјето на работната регулатива;

•  Ги воочува потенцијалните причини за 
несреќа поради несоодветна употреба 
на алатот, приборот и уредите;

•  Ги поседува основните познавања за 
давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар;
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ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 
(ПОСТРОЈКИ И ВОДОВИ)

•  Ја применува соодветната регулатива 
од областа на безбедноста при работа;

•  Ги запазува постапките во случај на 
пожар, особено  во случај на пожар во 
електроенергетските објекти.

•  Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 
средина од 
негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа.

•  Го селектира отпадниот материјал;
•  Правилно го  складира и го отстранува 

отпадниот материјал;
•  Ги применува прописите и мерките за 

заштита на животната средина;
•  Ја запазува уредноста на работното 

место.

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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обу¬ка – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Електромонтер на електроенергетски објекти 
(постројки и водови)  го усвои/донесе _____________________________________
_______________ со решение бр. ___________ од ___________ година. 
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ПОМОШНИК  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Помошник  електроинсталатер 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (II) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Изведува инсталации според зададените задачи, видот на проводниците, 
видот на подлогата и начинот на прицврстување на проводниците;

•  Го применува соодветниот алат за подготовка на подлогата за изведба на 
електричната инсталација (прицврстување на проводниците);

•  Врши монтирање и демонтирање на елементите од електричните 
инсталации;

•  Ги реализира работните задачи согласно со работниот налог;
•  Комуницира со претпоставените;
•  Ги запазува процедурите за работа;
•  Ги применува прописите и другата регулатива од областа на безбедноста и 

заштитата при работа и заштитата на животната средина;
•  Ја користи заштитната опрема, според регулативата адекватна на објектот 

каде што се изведува електричната инсталација.
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ПОМОШНИК  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

Оперативни 
работи

•  Ја организира 
сопствената 
работа во 
соработка 
со тимот и 
потребната 
динамика за 
работа.

•  Го подготвува 
местото за 
изведба на 
работата.

•  Учествува во 
изведбата на 
електричните 
инсталации.

•  Ги разликува видовите на проводници 
и другите помошни материјали;

•  Ги разликува карактеристиките и 
примената на потребниот алат;

•  Се приспособува на организирањето 
на на работата на самото работно 
место -  место каде што се изведува 
електричната инсталација. 

•  Врши проверка  на подготвените 
материјали за изведба;

•  Ги воочува карактеристиките на 
објектот, подлогите и сл.,,според кои 
обезбедува соодветен алат за изведба;

•  Ги презема мерките за сигурна работа;
•  Ја проверува личната заштитна опрема.

•  Ги применува зададените технички 
решенија за изведување на  
електричните инсталации;

•  Ги препознава техничките 
карактеристики на опремата за 
изведба;

•  Ги разликува видовите  електрични 
инсталации;

•  Ги препознава видовите електрични 
шеми на електричните инсталации;

•  Ги применува соодветните 
проводници;

•  Го применува соодветниот алат за 
поставување на проводниците;

•  Ги  поставува проводниците на начин 
утврден соодветно на објектот и 
барањата;

•  Ја поставува помошната опрема како 
разводните табли, разводните кутии и 
сл.;

•  Врши подготовка-бланкирање на 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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ПОМОШНИК  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 

проводниците во разводните табли и 
кутии за нивно поврзување;

•  Учествува во поставувањето на 
спојните елементи, односно опремата 
како дел од електричната инсталација;

•  Учествува во демонтирањето на 
постојната електрична опрема и 
инсталација.

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправки

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Работи според 
зададените 
параметри.

•  Го контролира 
квалитетот на 
изведбата.

•  Учествува во 
одржувањето 
на средствата за 
работа.

•  Комуницира со 
соработниците 
и претпоставе-
ните.

•  Ги изведува 
работите, зашти-
тувајќи се себеси 
и соработниците 

•  Ги запазува договорените количества  
потребен материјал за изведба; 

•  Врши самоконтрола на извршените 
задачи; 

•  Визуелно ја проверува исправноста на 
основниот и помошен материјал пред 
вградување.

•  Користи наменски средства за 
работа според нивните технички 
карактеристики; 

•  Редовно ги проверува, чисти и ги 
складира средствата за работа; 

•  Навремено ги проследува за поправка 
или замена неисправните средства за 
работа.

•  Соработува со работниците во групата;
•  Ја применува стручно-техничката 

терминологија;
•  Комуницира со претпоставените;
•  Ги разликува видовите  побарувања;
•  Ги применува основите на деловното 

комуницирање;
•  Ги почитува основите на работната 

култура.

•  Редовно ги користи заштитните 
средства и опремата при извршување 
на работата;

•  Укажува, во главни црти, на можните  
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ПОМОШНИК  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 

од евентуални 
повреди.

•  Ја заштитува 
работната 
средина. 

опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа;

•  Го воочува несоодветното користење 
на опремата за работа;

•  Поседува основни познавања за 
давање прва помош, особено во случај 
на настрадан од струен удар.

•  Врши селектирање на отпадниот 
материјал;

•  Врши правилно отстранување на 
отпадниот материјал;

•  Ја запазува уредноста на работното 
место.

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. Димитар Сугарев, дипл. ел. инж., ЕВН Македонија АД Скопје
2. Ацо Младеновски, ел. инж., РАБ инженеринг, Скопје 
3. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ Скопје 
4. Координатор: м-р Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука – Скопје
5. Координатор: Барбара Кунчич, Бојана Север ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Помошник  електроинсталатер  го усвои/донесе ______
______________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА 
СТРУКА
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ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Производител на градинарски култури 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира, подготвува, изведува и ја контролира сопствената работа;
•  Рационално ги користи струјата, материјалите и времето;
•  Ги штити здравјето и околината;
•  Комуницира со соработниците, стручните служби и со странките;
•  Продава и врши наплата на производите; 
•  Ја подготвува почвата за сеидба и садење  градинарски култури;
•  Одгледува и негува садници/расад;
•  Директно сади и сее градинарски култури;
•  Ги негува културите, односно насадите на градинарските култури;
•  Врши заштита на садниците, културите и насадите на градинарските култури;
•  Врши редење и складирање на градинарските производи.

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА 
СТРУКА
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и 
ја организира 
сопствената 
работа

•  Подготвува 
машини и 
материјали за 
работа

•  Ја организира сопствената работа и 
работата на другите;

•  Ја планира употребата на средствата за 
производство;

•  Планира користење  репроматеријали;
•  Ја познава организацијата на 

работното место;
•  Ги познава технологијата и 

организацијата на работата во  
градинарското производство;

•  Ги анализира дневните работни 
обврски и работните задачи и се 
подготвува за нивна реализација;

•  Ги познава и ги разликува средствата 
за производство што се користат во 
градинарското производство;

•  Ги познава елементите на планот за 
производство на градинарски култури;

•  Ги знае правилата за плодоред, 
начините на класификација 
на растенијата и поделбата на 
површините;

•  Ги познава потребните материјали за 
градинарско производство.

•  Ги подготвува машините, апаратите, 
алатот и материјалите за работа;

•  Ги подготвува семето, ѓубривата и 
средствата за заштита на растенијата од 
болести, штетници и плевел;

•  Ја подготвува подлогата; за калемење;
•  Го организира и го подготвува 

заштитниот простор за одгледување на 
градинарските култури;

•  Го подготвува просторот  за 
складирање на производите;

•  Ги подготвува просторот  за 
складирање на репроматеријалите и 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ
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Оперативни 
работи

•  Ја подготвува 
почвата

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

средствата за заштита на растенијата;
•  Ја познава содржината на работниот 

налог;
•  Ги познава условите за примена на 

мерките за заштита при работа;
•  Ги познава видовите и 

карактеристиките на алатот и 
материјалот за работа;

•  Ја познава механизацијата што 
се користи во одгледувањето на 
градинарските култури;

•  Го разбира значењето на плодоредот 
во градинарското производство;

•  Ги разликува видовите и сортите 
градинарски култури;

•  Го препознава квалитетниот расад;
•  Ги разликува органските и 

минералните ѓубрива и ја познава 
нивната улога во растот и развојот на 
растенијата;

•  Ја познава примената на средствата 
за заштита на растенијата од болести, 
штетници и плевел; 

•  Ги познава методите на калемење на 
градинарските култури;

•  Ги познава различните видови 
заштитени простори за одгледување  
садници и зеленчуци;

•  Ги познава видовите простори 
за складирање на градинарските 
производи;

•  Ги познава условите за складирање 
на репроматеријалите и средствата за 
заштита на растенијата.

•  Ја дезинфицира почвата во 
заштитените простори;

•  Зема примероци за анализа на почвата;
•  Применува различни методи на 

ѓубрење и обработка на почвата;
•  Ги подготвува, регулира и ги 

спроведува основните постапки за 
одржување на машините за обработка, 
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ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

дезинфекција  и ѓубрење
•  Ја обработува почвата;
•  Поставува фолија;
•  Подига заштитен простор;
•  Разликува почвени типови;
•  Ги познава физичките, хемиските и 

биолошките својства на почвата;
•  Ги разликува средствата за 

дезинфекција на почвата;
•  Знае начини и методи за дезинфекција 

на почвата;
•  Знае да земе примероци почва за 

анализа;
•  Ги познава оптималното време и 

начините на обработка и ѓубрење;
•  Ги познава машините за обработка, 

дезинфекција  и ѓубрење;
•  Ја пресметува потребната доза  

ѓубриво;
•  Го толкува планот за основно ѓубрење 

и прихранување; 
•  Го разбира значењето од правилно 

регулирање на машините за обработка 
и ѓубрење;

•  Ги познава машините и алатите за 
обработка на почвата;

•  Ги разликува видовите  фолии и го 
разбира значењето на фолиите;

•  Ги познава техниките на поставување 
на фолиите;

•  Ги знае видовите заштитени простори 
и нивното значење;

•  Ги знае постапките за подигање на 
заштитените простори.

•  Произведува 
расад

•  Ги подготвува сеидбените платформи и 
садовите за одгледување  расад;

•  Го подготвува супстратот;
•  Ги подготвува машините за полнење 

супстрат и за сеидба;
•  Врши сеидба на градинарските 

култури, рачно или машински;
•  Ги залева засеаните површини и 
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садови;
•  Ги  регулира и ги контролира  

оптималната  температура и влагата за 
калење на расадот од одделни видови 
градинарски култури во простор за 
одгледување  расад или во заштитен 
простор;

•  Го распоредува калениот расад на 
определено место во заштитениот 
простор или на отворено;

•  Ги разликува средствата за 
дезинфекција;

•  Ги разликува и ги одбира соодветните 
садови за одгледување  расад;

•  Ги разликува видовите и сортите  
семиња од градинарските култури;

•  Ги познава машините за полнење 
супстрат и за сеидба;

•  Ги познава постапките за подготовка на 
семето за сеидба;

•  Ги знае начините на сеидба на одделни 
градинарски култури (длабочина и 
густина на сеидбата);

•  Ги знае термините за сеидба на 
одделни видови градинарски култури;

•  Го пресметува потребното количество 
семе;

•  Ги знае методите и начините на 
регулирање на температурата и влагата 
во заштитениот простор;

•  Ги познава начините на залевање;
•  Ги познава предностите од калење на 

расадот.

•  Негува расад •  Ги контролира и ги обезбедува 
оптималните услови во заштитениот 
простор (температурата, влагата, 
светлината, проветрувањето);

•  Ги контролира температурата и влагата 
на почвата во заштитениот простор;

•  Врши залевање на садниците;
•  Врши заштита од болести и штетници;
•  Врши прихранување на градинарските 
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култури;
•  Го подготвува расадот за расадување 

на постојано место или за продажба;
•  Ги познава начините на 

урамнотежување на оптималните 
услови во заштитениот простор;

•  Ги познава начинот на определување 
на потребните количества  ѓубрива и 
начините на внесување и дозирање;

•  Ги познава ѓубривата за фолијарно 
и почвено прихранување и нивната 
примена;

•  Го разбира значењето на правилната 
примена на пестицидите во заштитата 
на градинарските култури;

•  Ги познава сите непестицидни мерки 
за заштита на градинарските растенија 
од болести, штетници и плевел 
(агротехнички и биолошки мерки);

•  Ги познава начините и методите  за 
залевање на различните видови 
градинарски култури;

•  Ги знае постапките за пикирање на 
расадот;

•  Ги познава стандардите за продажба на 
садниците.

•  Сее и сади 
градинарски 
култури на 
постојано место

•  Ги подготвува и ги  регулира машините 
за сеидба и садење;

•  Ја подготвува почвата за сеидба и за 
садење;

•  Врши директна сеидба;
•  Го сади  расадот на постојано место;
•  Го залева посевот или насадот од 

различни градинарски култури;
•  Ги познава машините за сеидба 

и садење  градинарски култури 
и нивните експлоатациони 
карактеристики;

•  Го познава основното одржување на 
машините за садење и сеидба;

•  Го разбира значењето на правилното 
регулирање на машините за сеидба и 
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садење; 
•  Ги познава оптималните почвени и 

климатски фактори за раст и развој 
на расадот од одделни видови 
градинарски култури;

•  Знае да ги  определува оптималното 
време и длабочината на сеидбата на 
градинарските култури на отворено;

•  Го пресметува потребното количество  
семе и садници по единица површина;

•  Ја познава постапката за формирање  
оптимален склоп на растенија;

•  Ги познава видовите, сортите 
и хибридите на зеленчуците за 
одгледување во заштитен простор и на 
отворено;

•  Ги познава постапките за одбирање  
соодветни сорти  зеленчуци согласно 
со еколошките и почвените услови;

•  Го сфаќа значењето на плодоредот во 
градинарското производство.

•  Ги негува 
посевите, 
односно 
насадите со 
градинарски 
култури на 
постојано место

•  Го негува посевот пред и после 
поникнувањето, односно насадот после 
садење;

•  Ги подготвува и ги  регулира машините  
за дополнителна обработка и ѓубрење;

•  Врши прихранување на растенијата;
•  Учествува во дополнителната 

обработка на почвата;
•  Ги заштитува растенијата од негативни 

влијанија на природните фактори 
(ветер, град, мраз;)

•  Ги знае мерките за нега на растенијата 
во сите развојни фази;

•  Ги познава машините за дополнителна 
обработка на почвата и ѓубрење;

•  Ги познава разликите во обработката 
на почвата во зависност од видот на 
културата;

•  Ги препознава знаците од недостиг на 
храна;

•  Ги познава постапките за 
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определување  потребни количества 
ѓубрива и начините на внесување и 
дозирање;

•  Ги знае начините на наводнување, 
нивните предности и недостатоци;

•  Ги познава машините, апаратите и 
опремата за наводнување;

•  Ги познава нормите за наводнување 
на површините согласно со видот на 
градинарските култури;

•  Ги познава начините  и методите за 
заштита на растенијата од негативните 
надворешни влијанија;

•  Ги познава другите, неконвенционални 
начини на градинарско производство 
(органско производство.;

•  Врши заштита 
на садниците, 
посевите и 
насадите со 
градинарски 
култури на 
постојано место

•  Ја следи  состојбата на растенијата;
•  Учествува во подготовката  на 

средствата за заштита;
•  Учествува во подготовката и 

регулацијата на уредите за 
распрскување;

•  Врши заштита на градинарските 
култури од болести, штетници и плевел 
со користење  соодветни техники и 
методи;

•  Ги знае најчестите причинители на 
болестите, штетниците и плевелот кај 
градинарските растенија;

•  Ги препознава знаците на заболување;
•  Ги познава машините за заштита на 

растенијата;
•  Го разбира значењето на правилното 

регулирање на машините за заштита;
•  Ги познава средствата за заштита 

на зеленчуците, нивното дејство  и 
начините на нивно аплицирање;

•  Ги толкува ознаките за токсичност 
на средствата за заштита и знае да го 
прочита и да го следи упатството за 
употреба;

•  Го разбира значењето на правилната 
примена на пестицидите во заштитата 
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на градинарските растенија;
•  Ги знае последиците од употребата на 

средствата за заштита на растенијата 
врз околината;

•  Ја познава примената на мерките 
за лична заштита и заштитата на 
околината при употребата на 
заштитните средства;

•  Ги познава и непестицидните мерки за 
заштита на градинарските растенија 
од болести, штетници и плевел 
(агротехнички и биолошки).;

•  Врши редење и 
складирање на 
производот

•  Ја определува технолошката 
и физиолошката зрелост на 
градинарските култури;

•  Ја подготвува амбалажата за редење 
и складирање на градинарските 
производи;

•  Ја подготвува потребната опрема за 
складирање, транспорт и продажба на 
градинарските производи;

•  Ги селектира и ги реди градинарските 
производи;

•  Води грижа за адекватното складирање 
на производите;

•  Ги подготвува производите за 
продажба;

•  Знае да го определи оптималното 
време за берба на градинарските 
култури;

•  Ја разликува амбалажата за 
редење, складирање и транспорт на 
градинарските производи;

•  Ги знае начините за редење на 
различните градинарски производи;

•  Знае да ги определи оптималното 
време и начинот за редење на 
градинарските производи;

•  Ги познава машините за редење и 
калибрирање на производите;

•  Ги познава постапките за 
транспортирање на производите до 
магацинот;
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•  Ги разликува нормите за квалитет 
на различните видови градинарски 
производи.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитетот

•  Води евиденции

•  Продава и врши 
наплата на 
производите

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

•  Ја пополнува производствената 
евиденција;

•  Води евиденција за употребата и 
примената на ѓубривата  и средствата 
за заштита;

•  Ги евидентира промените на влажноста 
и температурата во заштитниот 
простор и на отворено;

•  Ги евидентира промените на 
температурата и влажноста во 
магацинскиот простор;

•  Ја води работната  евиденција во 
согласност со ГЛОБАЛ ГАП;

•  Знае да пополни дневник за работа;
•  Ги знае обрасците за водење  одделни 

видови евиденции и истите знае да ги 
пополнува;

•  Ги познава начините на водење на 
работната документација;

•  Ги познава ГЛОБАЛ ГАП стандардите.

•  Ги нуди производите за продажба;
•  Ги продава садниците и производите;
•  Врши наплата на продадените садници 

и производи;
•  Ги познава можните трошоци и 

основите на калкулацијата;
•  Ја познава комуникацијата со странки;
•  Знае да пополнува деловна 

документација.

•  Гарантира за квалитетот на сопствената 
работа и работата на другите;

•  Гарантира за квалитетот на 
произведените садници и производи;

•  Рационално ги користи сите 
расположливи ресурси;



157

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

•  Го почитува периодот на каренца 
согласно со упатствата за користење на 
средствата за заштита;

•  Работи согласно со начелата за добра 
земјоделска практика;

•  Ги познава средствата за работа 
и материјалите во согласност со 
упатствата на производителот;

•  Ги знае стандардите за квалитет;
•  Ги познава методите и системите за 

контрола на квалитетот;
•  Знае да го  контролира квалитетот на 

работата во сите производствени фази;
•  Ги познава нормативите и прописите 

од областа на градинарското 
производство;

•  Го разбира значењето на каренцата за 
здравјето на потрошувачите;

•  Ги познава постапките и начините за 
рационално користење на енергијата, 
материјалот и времето;

•  Ги познава начелата на добрата 
земјоделска практика.

Одржување и 
поправка

•  Ги поправа и ги 
одржува пома-
лите дефекти на 
машините, апа-
ратите и алатите 
што ги користи 
во одгледување-
то на градинар-
ските култури

•  Редовно ги контролира и ги одржува 
машините, уредите и алатите што 
ги користи при одгледувањето на 
градинарските култури;

•  Врши регулација и помали поправки на 
машините, уредите и алатите;

•  Ги воочува поголемите дефекти на 
машините и уредите и презема мерки 
за нивно отстранување;

•  Користи средства за заштита при 
одржувањето и поправката на 
машините, апаратите и алатот;

•  Ги познава основните правила за 
одржување на средствата за работа;

•  Ги познава барањата за употреба на 
објектите, машините, апаратите и 
алатите;

•  Ги познава машините, апаратите 
и алатите што се користат во 
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градинарското производство;
•  Ги познава неправилностите и 

поголемите дефекти што треба да се 
отстранат;

•  Ги познава стандардите за заштита при 
работа од областа на одржувањето.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
соработниците, 
стручните 
служби и со 
странките

•  Ги штити 
здравјето и 
околината

•  Соработува со соработниците, 
стручните служби и со институциите;

•  Комуницира со странките;
•  Ги познава основите на деловната 

комуникација;
•  Знае да прима барања од 

работодавачот;
•  Ги познава начините за пренесување 

на упатствата за безбедност во 
работата и употребата на соодветната 
опрема;

•  Ја познава терминологијата од 
градинарското производство;

•  Го познава соодветниот начин на 
комуникација при решавањето на 
проблемите, организацијата на 
работата и при извршувањето на 
одделните задачи;

•  Ги познава начелата на тимската 
работа;

•  Знае да користи современа 
информатичка технологија.

•  Води грижа за заштитата на 
производствените ресурси и 
околината;

•  Работи согласно со прописите за 
заштита на околината;

•  Користи средства и опрема за лична 
заштита и заштита на околината 
согласно со прописите;

•  Ги заштитува водните ресурси;
•  Ја заштитува животната средина;
•  Ги знае прописите за заштита на 

животната средина;
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•  Ги знае прописите за заштита при 
работа;

•  Ги знае последиците од неадекватна и 
ненавремена заштита;

•  Ги познава прописите за 
противпожарна заштита;

•  Ги познава стандардите за безбедно 
ракување со земјоделската 
механизација;

•  Ги познава постапките за ракување, 
складирање и отстранување на 
материите штетни за околината;

•  Ги знае постапките за укажување  прва 
помош.

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. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА“ – Драчево, Скопје 
2. Слободанка Стефановска - Паркови и зеленило - Скопје
3. Џеват Рушити - расадник „ROSSEN CENTER” - Стримница, Тетово
4. Љупчо Треневски - Аранжирање на цвеќе „ФИОРЕ”, Скопје
5. Гордана Секоска, дипл. зем. инж., СУГС „Браќа Миладиновци“ – Скопје
6. Сашо Стефановски - ССОУ„Киро Бурназ”, Куманово
7. Координатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје
8. Координатор: Уршка Марентич, ЦПИ – Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Производител на градинарски култури го усвои/
донесе ____________________________________________________ со решение 
бр. ___________ од ___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Производител на цветни култури 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира сопствената работа;
•  Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и 

времето;
•  Ги чува здравјето и околината;
•  Комуницира со стручните служби и странките;
•  Ги развива претприемачките особини, вештини и знаења;
•  Произведува цветни култури и матичен насад на отворен или заштитен 

простор;
•  Вегетативно и генеративно размножува цветни култури; 
•  Одгледува и се грижи за цветните култури;
•  Врши заштита на растенијата;
•  Подготвува цветни култури за продажба.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на  работното 
место

•  Ја планира и 
ја организира 
сопствената 
работа.

•  Ги подготвува 
просторот, 
машините и 
средствата за 
работа.

•  Го реализира планот на сеење и 
садење;

•  Ја организира сопствената работа и 
работата на другите;

•  Ја планира употребата на средствата за 
производство; 

•  Го планира користењето на 
репроматеријалот;

•  Знае да го  толкува  планот за 
производство на цветните култури;

•  Ги знае карактеристиките 
на производството, негата и 
одгледувањето на цветните култури;

•  Знае да ја толкува шемата  за 
плодосмена и плодоред на цветните 
култури;

•  Ги знае условите и техниките на 
производство на цветните култури,

•  Ги подготвува работните машини, 
уредите и алатот, како и средствата за 
работа;

•  Ги подготвува ѓубривото, материјалот 
за размножување и средствата за 
заштита на растенијата од болести, 
штетници и плевел;

•  Го подготвува заштитениот простор за 
производство на садниот материјал за 
цветните култури;

•  Го подготвува просторот за 
складирање на репроматеријалот и 
средствата за заштита на растенијата;

•  Ги познава соодветниот градинарски 
алат и механизација, уредите и 
средствата во производствениот 
процес;

•  Ги познава супстратите, видовите 
ѓубрива, биостимулаторите и 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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нивната улога во растот и развојот на 
растенијата;

•  Ги познава средствата за заштита 
на цветните култури  од болести, 
штетници и плевел;

•  Ги познава соодветните услови за 
одгледување на цветните култури  на 
отворен и во заштитен простор;

•  Ги знае типовите  заштитени простори 
за одгледување  саден материјал за 
цветните култури;  

•  Ги знае видовите и сортите  цветни 
култури  за различни намени;

•  Ги познава соодветните уреди според 
типот на просторот за одгледување;

•  Ги знае типовите заштитени простори 
за складирање на производите;

•  Ги знае условите за складирање на 
репроматеријалот и средствата за 
заштита на растенијата.

Оперативни 
работи

•  Ги подготвува 
површините за 
одгледување 
на цветните 
култури на 
отворен и 
заштитен 
простор.

•  Врши основно ѓубрење врз основа на 
планот за ѓубрење;

•  Ги подготвува и врши регулација на 
земјоделските машини за обработка, 
дезинфекција и основно ѓубрење на 
почвата;

•  Ги дезинфицира заштитениот простор 
и растенијата;

•  Ги подготвува површините во 
заштитениот простор;

•  Ги подготвува површините на 
отворено;

•  Го подготвува соодветниот супстрат за 
одгледување;

•  Ги знае видовите почви и нивните 
карактеристики;

•  Ги знае видовите супстрати и нивните 
карактеристики;

•  Знае да земе примерок од почвата за 
хемиска анализа;

•  Ги знае начините на дезинфекција на 
почвата и растенијата;
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•  Знае да го толкува планот на ѓубрење и 
прихранување; 

•  Ги знае видовите цветни култури;
•  Ги знае биолошките и морфолошките 

карактеристики на цветните култури 
што се одгледуваат на отворено; 

•  Ги знае типовите  заштитен простор;
•  Ги знае основните правила на ѓубрење 

и обработка на почвата;
•  Ги знае видовите  органски и 

минерални ѓубрива и нивната употреба 
според типот  почва;

•  Знае да ја пресмета дозата за ѓубрење;
•  Ги познава машините и алатите за 

основна и дополнителна обработка на  
почвата;

•  Ги познава машините за ѓубрење;
•  Го знае значењето на правилно 

поставување на машините за обработка 
на почвите и ѓубрење за добар ефект и 
намалување на штетното влијание врз 
околината

•  разликува различни техники 

•  Подготвува 
матичен насад 
за вегетативно 
размножување  
на цветните 
култури,

•  Го подготвува просторот за подигање 
на матичниот насад;

•  Зема примерок за анализа на почвата;
•  Ги определува садните растојанија;
•  Сади матичен насад;
•  Ги означува растенијата за продажба 

и размножување на материјалот за 
цветните видови;

•  Врши нега на матичниот насад;
•  Врши соодветен надзор;
•  Ги познава климатските и почвените 

услови за раст на матичните растенија;
•  Знае да земе примерок за анализа на 

почвата;
•  Знае да ги подготви просторот и 

земјиштето за матичен насад;
•  Ги познава карактеристиките на 

матичните растенија;
•  Знае да ги определи садните 
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растојанија за одделен вид цветни 
култури; 

•  Ги знае постапките за садење на 
матичниот насад;

•  Ги познава ознаките на растенијата за 
размножување и продажба на цветните 
култури; 

•  Ги знае агротехничките мерки за нега 
на матичниот насад;

•  Ги знае фазите на одгледување.

•  Вегетативно  ги 
размножува 
цветните 
култури.

•  Применува соодветен  начин на 
вегетативно размножување на 
цветните видови;

•  Го подготвува просторот за 
размножување на растенијата;

•  Избира соодветна амбалажа за 
одгледување на цветните видови;

•  Избира супстрат;
•  Избира стимулатори на кореновиот 

систем и стимулатори за цутење;
•  Ги следи развојот на кореновиот 

систем и растот на растението;
•  Ги негува растенијата;
•  Ги пресадува вкоренетите растенија во 

соодветни саксии;
•  Ја познава технологијата на 

вегетативно размножување на 
цветните култури на отворено и во 
заштитен простор;

•  Ги познава начините  на вегетативно 
размножување;

•  Ги знае постапките  за подготовка на 
соодветен простор за вкоренување на 
растенијата;

•  Знае да избере соодветни  пикир 
сандачиња или саксии за вкоренување;

•  Ги познава стимулаторите за 
иницирање на развојот на кореновиот 
систем и стимулаторите за цутење;

•  Ги познава соодветните супстрати и 
ѓубрива за растење и производство на 
цветните култури;
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•  Знае да  го следи развојот на 
кореновиот систем кај вегетативно 
размножениот материјал;

•  Знае да го утврди соодветното 
време за пресадување врз основа на 
кореновиот систем на растенијата.

•  Генеративно 
размножува 
цветни култури.

•  Го подготвува семето за сеидба;
•  Ги подготвува соодветните супстрати;
•  Ги подготвува сеидбените контејнери и 

саксиите за одгледување на садниците;
•  Ја регулира оптималната температура 

за сеидба;
•  Го пресметува количеството  семе на 

единица површина;
•  Рачно и машински сее семе од 

цветните култури;
•  Ги негува засеаните и калемените 

растенија;
•  Ги пресадува или ги  расадува 

растенијата во саксии;
•  Обезбедува почвена и воздушна 

влажност со прскање и замаглување;
•  Ги регулира условите за калење на 

расадот на одделните цветни култури 
во заштитениот простор;

•  Ги подготвува одгледувачките 
контејнери за пикирање;

•  Пикира;
•  Го негува пикираниот расад;
•  Се грижи за натамошното пресадување 

на растенијата;
•  Ги знае постапките за подготовка на 

семенскиот материјал за сеидба;
•  Ги познава типовите   пикир сандачиња 

и саксии;
•  Ги познава средствата за 

дезинфицирање на пикир сандачињата 
и саксиите;

•  Ги познава машините за полнење 
и сеење на пикир сандачињата и 
саксиите;

•  Ги знае видовите  сеидбени супстрати;
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•  Ги знае видовите, сортите и хибридите 
на семиња  од цветни култури

•  знае да ја пресмета потребната 
количина на семе на единица 
површина

•  ги познава различните начини и 
термини за сеидба

•  Ги познава климатските и почвените 
фактори за калење на семето на 
одделните видови цветни култури во 
заштитениот простор и на отворено и 
го знае значењето на вкоренување на 
растенијата;

•  Ги познава супстратите за расадување 
и проретчување на расадот, до колку е 
потребно;

•  Ги познава постапките за расадување 
на расадот  во саксии;

•  Ги познава агротехничките мерки за 
нега на расадот; 

•  Ги познава видовите и начините на 
залевање.

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЦВЕТНИ КУЛТУРИ

•  Негува саден 
материјал.

•  Ја контролира и ја создава 
оптималната температура;

•  Ја контролира влагата на почвата 
(супстратот);

•  Полева;
•  Врши заштита на садниците  од болести 

и штетници;
•  Го проветрува просторот;
•  Врши фертилизација;
•  Ги проверува садниците пред 

пресадување на постојано место,
•  Ги  подготвува садниците за продажба;
•  Ги познава почвените и климатските 

услови за раст и развој на садниците;
•  Ги знае начините на регулирање  на 

температурата, влагата и светлината;
•  Ги познава штетниците  и болестите 

во заштитени простори и начините на 
нивно спречување и отстранување;

•  Ги познава ѓубривата за ѓубрење  саден 
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материјал;
•  Ги знае начините на дезинфицирање на 

садниците;
•  Знае  да процени кога да  да ги пресади 

садниците на постојано место;
•  Ги разликува садниците за продажба;
•  Го познава стандардот за квалитет на 

садниците за продажба.

•  Одгледува 
растенија за 
режено цвеќе на 
отворено.

•  Ги подготвува и ги регулира машините 
за садење;

•  Ја подготвува почвата;
•  Ги подготвува садниците за 

пресадување;
•  Врши садење на садниците, кртолите, 

луковиците, ризомите и цветовите;
•  Ја обезбедува соодветната почвена 

влажност;
•  Ги обезбедува условите за одгледување  

режено цвеќе и зеленило за 
аранжирање;

•  Го определува оптималното време на 
режење;

•  врши режење
•  Ги познава почвените и климатските 

услови за одгледување  режено цвеќе;
•  Ги знае оптималните услови за 

растење;
•  Ги знае постапките за подготовка на 

површината;
•  Ги познава методите  за заштита од 

плевел;
•  Ги познава постапките за подготовка и 

регулирање на машините за обработка 
на почвата, ѓубрење и садење;

•  Ги знае начините за засадување и 
распоредување на растенијата;

•  Ги знае начините за садење на 
садниците, израстоците, цветовите и 
коренчињата;

•  Го знае значењето на употребата на 
фолиите и видовите фолии;

•  Ги познава условите на  поттикнување 
на развојот на реженото цвеќе и 
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зеленилото;
•  Ги познава начините на режење и 

определување на соодветното време 
на режење според фазата на развој на 
соодветното растение;

•  Ги знае правилата за режење и 
подготовка на цвеќето и зеленилото за 
транспорт.

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЦВЕТНИ КУЛТУРИ

•  Негува насади 
од режено 
цвеќе.

•  Го следи посевот, односно насадот за 
време на периодот на растење;

•  Ги подготвува и ги регулира 
земјоделските машини за ѓубрење, 
нанесување средства за заштита на 
растенијата и дополнителна обработка 
на почвата;

•  Врши прихранување;
•  Врши дополнителна обработка на 

посевот, односно насадот;
•  Врши пинцирање и лачење на папките;
•  Ги заврзува растенијата за потпора;
•  Врши контрола на сортната чистота;
•  Обезбедува засенчување на посевите;
•  Врши заштита од негативните влијанија 

на природните фактори;
•  Му обезбедува на посевот соодветна 

влажност на почвата; 
•  Ги познава развојните фази на посевот;
•  Ги познава земјоделските машини за 

ѓубрење, заштита на растенијата и 
дополнителна обработка на почвата;

•  Ги познава знаците од недостиг на 
храна;

•  Гии познава термините и начинот на 
прихранување;

•  Ги познава временските термини и 
начините на нега  на растенијата  во 
сите развојни фази;

•  Ги познава техниките за пинцирање и 
лачење на папките;

•  Ги познава начините на заштита од 
негативни влијанија на природните 
фактори;
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•  Ги знае начините на наводнување, 
нивните предности и недостатоци;

•  Ги познава машините и уредите за 
наводнување.

•  Врши заштита на 
растенијата.

•  Ја надгледува состојбата на 
растенијата;

•  Врши заштита од болести, штетници и 
плевел;

•  Ги познава средствата за заштита на 
растенијата и нивното користење;

•  Го сфаќа значењето на правилен  избор 
и  соодветна постапка за заштита на 
растенијата, постигнување  најдобар 
ефект на препаратот и намалување на 
негативното влијание врз околината;

•  Ги познава најчестите болести и 
штетниците на садниците на украсните  
зеленила;

•  Ги познава начините за нанесување на 
средствата за заштита на садниците и 
апаратите за нанесување на средствата;

•  Ги познава најчестите болести и 
штетници на садниците на украсните 
зеленила;

•  Го познава најчестиот плевел при 
одгледување на украсните зеленила, 
како и начините за борба против 
плевелот;

•  Ги препознава основните знаци на 
болестите;

•  Ги знае последиците од употребата на 
средствата за заштита врз околината;

•  Ги познава прописите за безбедна 
употреба на средствата за заштита;

•  Знае да ги пресмета концентрацијата и 
дозата на средствата за заштита;

•  Ги познава ознаките за токсичност и 
упатствата за употреба на средствата за 
заштита. 
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•  Ги подготвува 
цветните 
култури за 
продажба.

•  Ги класифицира цветните култури за 
продажба;

•  Ги избира соодветната амбалажа и 
начинот на пакување;

•  Ги пакува цветните  култури за 
продажба;

•  Го подготвува саксиското цвеќе 
за транспорт или го доставува до 
продажното место;

•  Го подготвува реженото цвеќе за 
продажба;

•  Ја подготвува потребната опрема 
за транспорт и складирање на 
производот;

•  Го транспортира производот до 
магацинот;

•  Се грижи за соодветно складирање на 
производите;

•  Се грижи за соодветна состојбата на 
растенијата;

•  Ги познава карактеристиките на 
различните класи цветни култури;

•  Ги познава видовите амбалажа за 
собирање, складирање и пакување;

•  Ги знае постапките за подготовка 
на саксиското и реженото цвеќе за 
транспорт и продажба;

•  Ги познава оптималните услови и 
начините  за складирање на цветните 
култури и украсното зеленило;

•  Ги познава условите за складирање на 
цветните култури;

•  Го знае значењето на ознаките на 
садниците пред продажба.

Администра-
тивни работи

•  Води евиденции. •  Води производствени евиденции;
•  Води евиденции за  употребата и 

примената на ѓубривата и средствата за 
заштита;

•  Води евиденција за плодоредот;
•  Води евиденција за семенскиот 

материјал и материјалот за 
размножување;
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•  Води евиденција за произведените 
цветни култури;

•  Води евиденција за температурата и 
влагата во магацинот;

•  Ги знае обрасците за водење на 
одделните видови евиденции;

•  Знае да ги пополнува обрасците за 
производство на цветните култури.

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Продава и врши 
наплата на 
производите.

•  Гарантира и 
одговара за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги.

•  Продава садници и производи;
•  Врши наплата на продадените 

производи;
•  Ги познава основите на калкулациите;
•  Ја познава деловната документација;
•  Ги знае видовите и структурата на 

трошоците од работата и материјалите 
што ги употребува.

•  Го гарантира квалитетот на сопствената  
работа;

•  Го гарантира квалитетот на 
произведениот саден материјал;

•  Го обезбедува стручниот и 
здравствениот  надзор од соодветните 
институции;

•  Рационално ги користи материјалот, 
струјата и времето;

•  Ги почитува  периодите на каренца 
согласно со упатствата;

•  Ги познава стандардите за квалитет;
•  Ги познава методите на контрола на 

квалитетот;
•  Ги познава системите за гарантирање 

на квалитетот;
•  Ги познава постапките и начините за 

обезбедување рационално користење 
на енергијата, материјалот и времето.

Одржување и 
поправки

•  Одржува и 
врши помали 
поправки на 

•  Редовно ги прегледува и ги одржува 
машините, уредите и алатите што ги 
користи при својата работа;

•  Врши  регулирање и  помали поправки 
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Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

машините, 
апаратите и 
алатите.

•  Комуницира со 
соработниците, 
стручните 
служби и со 
странките.

•  Ги штити 
здравјето и 
околината.

на земјоделските машини, уредите и 
алатите.

•  Навремено ги воочува и ги пријавува 
дефектите на машините, апаратите и 
алатите; 

•  Ги познава основите на одржувањето 
на машините, апаратите и алатите;

•  Ги познава барањата за употреба и 
работење со апаратите, машините, 
помагалата и алатите;

•  Ги познава стандардите за заштита при 
работа во областа на одржувањето.

•  Соработува со соработниците;
•  Соработува со стручните служби и  со 

институциите;
•  Комуницира со странките;
•  Избира соодветен начин на 

комуникација при решавање на 
проблемите, организацијата на 
работата и извршувањето  одделни 
задачи;

•  Употребува стручна терминологија;
•  Ги познава правилата за деловна 

комуникација;
•  Ги знае правилата на тимската работа;
•  Знае да ја користи современата 

информатичка технологија.

•  Се грижи за заштита на 
производствените ресурси и 
околината, согласно со важечките 
прописи;

•  Работи согласно со прописите за 
заштита на здравјето при работа;

•  Работи согласно со прописите за 
заштита на околината;

•  Користи средства за заштита од 
ѓубрива и други опасни материи 
согласно со прописите за заштита на 
здравјето и околината;

•  Ги заштитува природните ресурси;
•  Ги познава прописите за заштита на 
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здравјето при работа;
•  Ги познава прописите за 

противпожарна заштита;
•  Ги познава опасностите и можните 

повреди при работа со земјоделските 
машини, уредите и опремата;

•  Ги познава стандардите за безбедносно 
ракување со машините;

•  Ги познава прописите за заштита на 
околината;

•  Ги знае постапките за ракување, 
складирање и отстранување на 
штетните материи за околината.

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. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА“ – Драчево, Скопје 
2. Слободанка Стефановска - Паркови и зеленило - Скопје
3. Џеват Рушити - расадник „ROSSEN CENTER” - Стримница, Тетово
4. Љупчо Треневски - Аранжирање на цвеќе „ФИОРЕ”, Скопје
5. Гордана Секоска, дипл. зем. инж., СУГС „Браќа Миладиновци“ – Скопје
6. Сашо Стефановски - ССОУ„Киро Бурназ”, Куманово
7. Координатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје
8. Координатор: Уршка Марентич, ЦПИ – Љубљана 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Производител на цветни култури го усвои/донесе 
____________________________________________________ со решение бр. 
___________ од ___________ година. 
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ФРИЗЕР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Фризер 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги подготвува, организира и ги извршува работните задачи;
•  Рационално ги  користи материјалите, опремата и времето;
•  Комуницира со корисниците на услугите на мајчин и на странски јазик;
•  Ги чисти и ги дезинфицира просторот, работните површини, фризерскиот 

прибор, апаратите и истите правилно ги чува, 
•  Го подготвува клиентот;
•  Го подготвува  клиентот за обликување на фризурата и истата ја обликува  

согласно со  намената; 
•  Бричи брада, мустаци и бакенбарди;
•  Негува коса и скалп;
•  Комбинира и произведува производи за коса; 
•  Гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за нив; 
•  Користи соодветни информациско-комуникациски средства;
•  Развива претприемачки вештини и однесување;
•  Применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината во 

согласност со хигиенско-техничките, противпожарните и другите заштитни 
мерки.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Оперативни 
работи

•  Ja oрганизира 
сопствената 
работа.

•  Ги консултира 
клиентите за 
услугата што ја 
дава.

•  Го подготвува  
клиентот  за 
обликување 
на фризурата, 
масирање 
на скалпот, 
лицето, вратот и 
деколтето.

•  Ja организира и ja планира сопствената 
работа;

•  Прави преглед на закажаните 
третмани;

•  Ја познава организацијата на прием на 
клиенти;

•  Прима клиенти;
•  Ги консултира клиентите –ги 

идентификува визуелни те 
карактеристики на клиентите; 

•  Го оценува квалитетот на косата и 
скалпот;

•  Ги советува клиентите  за обликување 
на фризурата; 

•  Го подготвува  планот за стилско 
обликување на фризурата;

•  Ги идентификува визуелните 
карактеристики на физичкиот изглед;

•  Ги познава структурата и квалитетот на  
косата;

•  Ги објаснува карактеристиките на 
скалпот;

•  Знае да одбере фризура во однос на 
физичкиот изглед, квалитетот на косата 
и скалпот;

•  Знае да направи нацрт за стилското 
обликување на фризурата;

•  Го заштитува клиентот и себе; 
•  Ги мие косата и скалпот;
•  Ги применува различните техники за 

масажа на скалпот;
•  Ги познава структурата и својствата на 

косата, скалпот и кожата;
•  Ги разликува техниките и препаратите 

за миење на косата;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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•  Ја обликува 
фризурата.

•  Ги бричи 
брадата, 
мустаците и 
бакенбардите.

•  Ја зачешлува косата;
•  Ја шиша и ја обликува фризурата со 

помош на фризерските апарати и 
инструментите;

•  Ги применува постапките за менување 
на бојата на косата; 

•  Трајно ја ондулира косата во 
согласност со инструкциите за 
употреба; 

•  Ги определува дозите на препаратите 
за обликување на фризурата;

•  Ги употребува фризерскиот прибор, 
уредите и апаратите;

•  Ги употребува алтернативните 
еколошки/органски фризерски 
препарати;

•  Ги објаснува карактеристиките на 
мократа и сувата коса; 

•  Знае различни техники за чешлање, 
шишање, бојосување, подготвување, 
таксидермија и ондулирање на косата; 

•  Ги знае хемискиот состав и 
карактеристиките на фризерските 
препарати; 

•  Ги препознава алергиите од употребата 
на хемиските препарати.

•  Планира обликување на мустаците, 
брадата и бричење;

•  Ги бричи и ги  обликува брадата, 
мустаците и бакенбардите;

•  Ја бричи главата;
•  Стилски ги обликува брадата и 

мустаците со употреба на различни 
техники;

•  Ги проценува градбата и растот на 
влакното;

•  Ја проценува посебноста на  лицето;
•  Знае да одбере облик на брадата и 

мустаците во однос на обликот на 
лицето, квалитетот и густината на 
влакното и модниот тренд.
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•  Ги негува косата 
и скалпот.

•  Ги подготвува 
и ги обликува 
производите за 
коса.

•  Го советува клиентот за начинот и 
потребата за нега на косата; 

•  Ги негува оштетената, здравата коса 
и скалпот со соодветно избрани 
препарати, алати и прибор за работа;

•  Употребува различни техники за 
нега на косата и скалпот со помош на 
апарати, прибор/алатки и препарати;

•  Дава совети за натамошна нега на 
косата и скалпот во домашни услови;

•  Ги познава различните техники за 
негување на сите видови коса и 
скалпови;

•  Ги препознава знаците на болести на 
косата и скалпот и различните појави 
и израстоци на скалпот и го упатува 
клиентот да посети доктор.

•  Подготвува, дизајнира и вметнува 
делови од коса; 

•  Ја приспособува формата на фризурата  
во однос на  структурата и должината 
на косата, обликот на лицето, формата  
на клиентот и намената;

•  Подготвува  план за работа за техничка 
и стилска изведба;

•  Планира екстензија и зголемување 
на  масата на косата и се подготвува за 
постапката;

•  Екстенизира коса;
•  Ја зголемува масата на косата;
•  Употребува различни техники за 

екстензија и зголемување на масата на 
косата;

•  Одржува перики и уметоци за коса;
•  Знае да подготвува и да обликува 

производи од коса;
•  Го познава структурата, 

карактеристиките и  правецот на 
растењето на влакното; 

•  Го почитува животниот стил на 
клиентот при обликување на 
фризурата;

•  Ги познава негата и одржувањето на 
периките.
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•  Ги подготвува 
пресметките за 
работата.

•  Води 
евиденција.

•  Гарантира и 
одговара за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги.

•  Ги чисти и ги  
дезинфицира 
просторот, 
работните 
површини, 
фризерскиот 
прибор и 
апаратите и 
ги  складира 
фризерските 
препарати.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка 

•  Ги подготвува ставките за пресметка; 
•  Ги пресметува услугите на клиентите;
•  Нарачува, купува и складира 

материјали;
•  Ги познава ставките за пресметката;
•  Ги познава стандардите за работниот 

час и работниот; материјал, ја 
знае структурата на трошоците на 
сопствениот труд и материјалот што го 
употребил.

•  Ја пополнува и ја води картотеката за 
извршените услуги;

•  Компјутерски ги евидентира 
извршените услуги;

•  Знае да води работна документација, ги  
познава основите  на информациската 
технологија.

•  Ги следи новините  во фризерската 
професија;

•  Го гарантира квалитетот на работата; 
•  Го гарантира квалитет на 

произведениот материјал;
•  Обезбедува стручен и здравствен 

надзор од релевантна институција;
•  рационално ги користи материјалот, 

струјата и времето, работи во 
согласност со професионалната етика.

•  Ги чисти просторот, фризерскиот 
прибор и апаратите; 

•  Ги дезинфицира фризерскиот прибор и 
апаратите;

•  Ги чува фризерскиот прибор, 
апаратите и препаратите во согласност 
со инструкциите за употреба, ги 
препознава индикаторите за редовно 
сервисирање на фризерските апарати.
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•  Деловно 
комуницира.

•  Води грижа за 
сопствената и 
безбедноста на 
клиентот, како 
и за здравјето и 
околината.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Учествува во професионалниот тим;
•  Комуницира со соработниците;
•  Комуницира со клиентот;
•  комуницира на мајчин и еден странски 

јазик;
•  Ги познава основите  на деловната  

комуникација, познава еден странски 
јазик. 

•  Води грижа за својата безбедност, 
како и за безбедноста на клиентите и 
соработниците; 

•  Употребува заштитна и безбедносна 
опрема во текот на работата;

•  Работи во согласност со инструкциите 
за безбедност и здравје при работа, 
како и според  регулативите за заштита 
на околината; 

•  Го сортира отпадниот материјал;
•  Ја познава опремата за заштита и 

безбедност при работа , ги препознава 
штетните супстанции и правилно знае  
да ракува со отпадните. материјали
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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. Лидија Андоновска, доктор по медицина, наставник, СУГС „Димитар Влахов” 
2. Весна Стефкова, фризер, Фризерско студио „501” - Скопје
3. Јованче Јаневски, фризер, Фризерско студио „Скопје” - Скопје

    4. Координатор: м-р Чедомир Димовски, Центар за стручно образование и
 обука - Скопје
5. Координатор: Боштјан Кошорак, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Фризер го усвои/донесе ___________________________
_________________________ со решение бр. ___________ од ___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Шминкер 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ги подготвува, организира и ги извршува работните задачи;
•  Рационално ги користи материјалите, опремата и времето;
•  Комуницира со корисниците на услугите на мајчин и на странски јазик;
•  Го подготвува клиентот;
•  Шминка;
•  Приготвува целни и специјални шминки;
•  Слика по лице и по тело; 
•  Ги советува клиентите за индивидуална шминка и за изборот на производи и 

прибор за шминкање;
•  Гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за нив; 
•  Користи соодветни информациско-комуникациски средства;
•  Ги развива претприемачките вештини и однесување;
•  Ги применува мерките  за заштита на здравјето на клиентите и околината во 

согласност со хигиенско-техничките, противпожарните  и другите заштитни 
мерки.

ШМИНКЕР
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

Оперативни 
работи

•  Ја организира 
сопствената 
работа.

•  Подготвување за 
шминкање.

•  Советува 
клиенти.

•  Ја организира и ја планира сопствената 
работа; 

•  Прави преглед на закажаните 
третмани;

•  Ја познава организацијата на прием на 
клиенти;

•  Го применува кодексот на облекување;
•  Ги приготвува просторот, приборот и 

себе;
•  Ја надгледува и ја  одржува хигиената 

на просторот и на приборот;
•  Коригира веѓи со помош на техники на 

кубење и депилација;
•  Ја сфаќа важноста на личниот изглед и 

хигиената; 
•  Знае да го избере соодветниот прибор 

за работа; 
•  Ги познава средствата за дезинфекција, 

како и методите за дезинфекција и 
стерилизација;

•  Знае како да ги чисти и да 
ги  дезинфицира приборот и 
инструментите;

•  Ја познава техниката  на корекција на 
веѓи со депилација.

•  Советува клиенти за нивните желби и 
можности; 

•  Ги анализира карактеристиките  на 
лицето; 

•  Дава совети за можностите за 
шминкање, за целта на шминкањето, 
како за модните трендови;

•  Советува за индивидуалната  шминка; 
•  Ги советува клиентите за изборот на 

производите и помошните средства за 
шминкање; 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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•  Ги познава анатомијата  и 
физиологијата  на кожата: 

•  Ги познава типовите  и состојбите на 
кожата; 

•  Ги знае основите  на психологијата и 
етиката; 

•  Ја познава морфологијата на лицето;
•  Ги познава стиловите  на шминкање, во 

зависност од намената и условите; 
•  Ги познава класичните  и современите 

трендови:

•  Шминка. •  Го заштитува клиентот  со капа и со 
наметка; 

•  Површински го  чисти лицето;
•  Ја подготвува  кожата за 

понатамошните постапки за шминкање;
•  Ги обликува веѓите;
•  Ги поправа ситните и покрупните 

недостатоци со корективна техника;
•  Избира пудра согласно со  тенот на 

кожата;
•  Ги избира квалитетот  и бојата  на 

пудрата за кожата  околу очите;
•  Ја обликува морфологијата на лицето 

со помош на бои и техники;
•  Нанесува пудра во три фази: 

корективна пудра/основа, тен пудра и 
пудра во прав;

•  Ги  утврдува симетријата  и соодносот 
помеѓу деловите на лицето;

•  Ја познава постапката за подготвување 
на клиентот за шминкање;

•  Познава техники, препарати и средства 
за чистење на лицето;

•  Знае да ги употребува препаратите 
согласно со типот и состојбата на 
кожата;

•  Ги препознава симетријата и размерот 
помеѓу очите и обликот на лицето; 

•  Ги познава основните правила 
за форма на веѓите во однос на 
елементите на лицето;
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•  Знае техники за обликување на веѓите;
•  Ги познава естетиката и симетријата на 

лицето;
•  Знае да ги утврди неестетските појави 

на лицето;
•  Ги познава корективните техники и 

производи и знае соодветно да ги 
избере;

•  Ги познава боите на теновите на 
кожата;

•  Ги препознава различните пудри 
согласно со нивниот квалитет и тип;

•  Ги препознава основите на сенките и 
светлоста;

•  Ги познава техниките на тенирање, 
тонирање, нијансирање, сенчење и 
бојосување;

•  Ги познава принципите за симетрија 
и деловите на лицето, ги познава 
алергиските реакции на препаратите за 
шминкање.

•  Шминкање  очи. •  Го анализира обликот  на очите;
•  Избира нијанси на бои во однос на 

формата и бојата на очите;
•  Избира соодветни четкички; 
•  Нанесува и ги затемнува нијансите со 

помош на четкичка;
•  Повлекува линии околу очите;
•  Избира маскара;
•  Избира и користи прибор за 

фиксирање на вештачките трепки 
•  Бои трепки
•  Ги фиксира вештачките трепки;
•  Го познава обликот на очите и очните 

капаци; 
•  Ги познава приборот и производите за 

шминкање на очите;
•  Ги познава основите  на 

хроматологијата; 
•  Го познава спектарот на бои и основи 

за мешање на боите; 
•  Ги познава техниките за сенчење и 

оцртување на очите; 
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•  Ги познава видовите  вештачки трепки 
и техники за нивно нанесување/
фиксирање, препознава алергиски 
реакции од препаратите за шминкање.
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•  Шминкање  нос.

•  Обликување на 
јагодиците.

•  Шминкање  
усни.

•  Избира соодветни бои и техники за 
коригирање на носот; 

•  Го коригира носот согласно со 
размерот и соодносот помеѓу цртите на 
лицето;

•  Знае различни форми и големини на 
носови;

•  Ги познава техниките за корекција на 
нос.

•  Избира корективни руменила;
•  Ги коригира јагодиците според 

соодносот на деловите на лицето со 
помош на корективни руменила;

•  Го знае соодносот  помеѓу деловите на 
лицето;

•  Ги познава техниките  и производите за 
корекција на јагодиците.

•  Ги  утврдува големината и формата на 
усните во однос на нивниот сооднос со 
цртите на лицето; 

•  Нанесува основа/подлога;
•  Ги исцртува усните со моливче;
•  Одбира соодветна боја во однос со 

севкупниот изглед;
•  Одбира шминка;
•  Нанесува боја на усните; 
•  Ја усогласува шминката со избраната 

целокупна изведба;
•  Ги препознава големината и формата 

на усните во однос со другите делови 
од лицето;

•  Ги познава средствата за корекција на 
шминката;

•  Ги познава техниките за корекција на 
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усните со помош на шминкање. 
•  Нанесува боја на усните; 
•  Ја усогласува шминката со избраната 

целокупна изведба;
•  Ги препознава големината и формата 

на усните во однос со другите делови 
од лицето;

•  Ги познава средствата за корекција на 
шминката;

•  Ги познава техниките за корекција на 
усните со помош на шминкање. 

•  Шминкање  
веѓи.

•  Ја зацврстува 
и ја фиксира 
шминката.

•  Подготвува 
целна и 
специјална 
шминка.

•  Ги коригира веѓите со помош на боење 
и цртање;

•  Познава техники и производи за 
корекција на веѓите со помош на; 
шминка.

•  Ги избира соодветните производи за 
зацврстување на шминката;

•  Нанесува соодветен производ за 
зацврстување на шминката;

•  Ги познава производите за 
зацврстување и фиксирање на 
шминката.

•  Избира соодветни бои што не прават 
рефлексија ниту сјај ;

•  Користи соодветен интензитет на боја;
•  Користи јаки специјални ефекти; 
•  Користи интензивни бои; 
•  Го определува спектарот на бои во 

однос на видот и јачината на светлото;
•  Прави шминка во  согласност со 

соодветниот и бараниот историски 
период;

•  Знае кои бои ја одбиваат или ја 
апсорбираат светлината; 

•  Ги познава техниките за постигнување  
специјални ефекти ;

•  Ги знае карактеристиките на 
историските периоди.
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•  Шминка тело и 
лице за целна 
и специјална 
шминка.

•  Ги идентификува желбите на клиентот;
•  Го советува клиентот при избор на 

карактер согласно со карактеристиките 
на лицето и телото;

•  Го анализира фацијалниот израз; 
•  Шминка согласно  со избраниот лик;
•  Избира шминка и прибор за 

шминкање;
•  Произведува избрана шминка; 
•  Ја приспособува шминката на 

периката;
•  Ги познава техниките и производите за 

шминкање на лицето и телото; 
•  Знае да ги препознае индивидуалните 

карактери и теми;
•  Ја познава употребата на периката.

•  Води 
евиденција.

•  Подготвува 
пресметки за 
работата.

•  Гарантира и 
одговара за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување 
квалитет

•  Ја пополнува и ја  води картотеката за 
извршените услуги;

•  Компјутерски ги евидентира 
извршените услуги;

•  Знае да ја  води работната 
документација;

•  Ги познава основите  на 
информациската технологија.

•  Ги подготвува ставките за пресметка; 
•  Ги пресметува услугите на клиентите;
•  Нарачува, купува и складира 

материјали;
•  Ги познава ставките  за пресметката;
•  Ги познава стандардите за работен час 

и работен материјал;
•  Ги знае структурата на трошоците на 

сопствениот труд и материјалот што го 
употребил.

•  Ги следи новините во шминкерската 
професија;

•  Го гарантира квалитет на работата;
•  Го гарантира квалитетот на 

произведениот материјал;
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•  Обезбедува стручен и здравствен 
надзор од релевантната институција;

•  Рационално ги користи материјалот, 
струјата и времето;

•  Работи во согласност со 
професионалната етика.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
клиентите, со 
снимателите и 
со режисерот.

•  Води грижа за 
сопствената  
безбедност и 
безбедноста на 
клиентот, како 
и за здравјето и 
околината.

•  Учествува во професионалниот тим;
•  Комуницира со соработниците;
•  Комуницира со клиентот;
•  Комуницира на мајчин и еден странски 

јазик;
•  Ги познава основите на деловната  

комуникација;
•  Ги познава принципите на тимска 

работа;
•  Познава еден странски јазик.

•  Води грижа за својата безбедност, 
како и за безбедноста на клиентите и 
соработниците; 

•  Употребува заштитна и безбедносна 
опрема во текот на работата;

•  Работи во согласност со инструкциите 
за безбедност и здравје при работа, 
како и регулативите за заштита на 
околината; 

•  Го сортира отпадниот материјал;
•  Ја познава опремата за заштита и 

безбедност при работа;
•  Ги препознава штетните супстанции и 

правилно  знае да ракува со отпадните 
материјали.
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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. Лидија Андоновска, доктор по медицина, наставник, СУГС „Димитар Влахов” 
2. Весна Стефкова, фризер, Фризерско студио „501” - Скопје
3. Јованче Јаневски, фризер, Фризерско студио „Скопје” - Скопје
4. Магдалена Велева, шминкер, Фризерско студио „Ин” - Скопје
5. Координатор: м-р Чедомир Димовски, Центар за стручно образование и
 обука - Скопје
6. Координатор: Боштјан Кошорак, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Шминкер го усвои/донесе _______________________
_____________________________ со решение бр. ___________ од ___________ 
година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Автомеханичар 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното  место, алатот, машините и мерните  инструменти;
•  Ги проверува, приспособува и ги одржува опремата, машините, уредите и 

средствата што се користат во работата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи;
•  Ги одржува и ги  сервисира патничките возила според препораките на 

производителот;
•  Ги поправа и ги менува  деловите, склоповите и уредите на моторот и 

преносниот механизам;
•  Ги поправа и ги  менува деловите, склоповите и уредите на подвозјето;
•  Ја контролира и ја испитува работата на моторот и на другите делови и уреди;
•  Ја контролира и ја   дијагностицира  исправноста на уредот за климатизација  

во возилото;
•  Полни, чисти, дезинфицира и менува потрошен материјал во  уредот за 

климатизација на возилото;
•  Обезбедува резервни делови и потрошни материјали, во зависност од 

процесот на работа;
•  Ги обработува работните налози и техничката документација што е потребна 

за редовно извршување на работните задачи;
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.



193

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

АВТОМЕХАНИЧАР

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

Оперативни 
работи

•  Ја планира и 
ја организира 
работата, 
самостојно и во 
тим.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти.

•  Ги одржува и 
ги сервисира 
патничките 
возила според 
препораките на 
производителот.

•  Ја планира и ја подготвува сопствената 
работа;

•  Ја организира сопствената работа за 
соработка во тим;

•  Го анализира, организира и го 
реализира планот за работа;

•  Ја применува законската регулатива 
при вршење на својата работа;

•  Собира релевантни информации;
•  Ја чита техничката документација;
•  Ја познава организацијата на работата 

во претпријатието.

•  Го подготвува работниот простор;
•  Ги контролира функционалноста и 

исправноста на алатот, машините и 
мерните инструменти;

•  Непосредно ја организира работата;
•  Ги применува  техниките на мерење и 

контрола;
•  Ја чита техничката документација.

•  Го презема возилото со работен налог;
•  Ги извршува редовните сервиси 

пропишани од производителот;
•  Ги извршува сервисните  работи во 

текот на експлоатацијата на возилото;
•  Ги завршува лесните поправки на 

возилото во текот на експлоатацијата;
•  Ресетира индикација за сервисен 

интервал;
•  Ја води документацијата за 

сервисирање на возилото.

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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•  Ги поправа 
и ги менува 
деловите, 
склоповите 
и уредите на 
моторот и 
преносниот 
механизам.

•  Ги поправа 
и ги  менува 
деловите, 
склоповите 
и уредите на 
подвозјето.

•  Ја контролира 
и ја испитува 
работата на 
моторот и на 
другите делови 
и уреди.

•  Го презема возилотo со работен налог;
•  Ги прегледува и ги утврдува 

неисправностите на погонските 
склопови;

•  Го подготвува возилото за поправка 
или ремонт;

•  Ја подесува работата на моторот и на 
дополнителните уреди;

•  Ги вади, расклопува, и ги  чисти 
деловите на склоповите и механизмите;

•  Го проценува степенот на оштетување 
на деловите и склоповите;

•  Ги поправа неисправностите  на 
погонските склопови;

•  Ги менува сегментите од погонските 
склопови;

•  Ги монтира погонските склопови и ги 
вградува на возилото.

•  Го презема возилото со работен налог;
•  Ги прегледува и ги утврдува 

неисправностите на деловите и 
склоповите од подвозјето;

•  Ги вади, расклопува и ги  чисти 
деловите на склоповите и механизмите;

•  Го проценува степенот на оштетување 
на деловите и склоповите;

•  Ги поправа неисправностите на 
системот за сопирање, управување и 
потпирање;

•  Ги менува сегментите од системот за 
сопирање, управување и потпирање;

•  Ги подесува нагибот, трагата и затурот 
на тркалата;

•  Ги монтира склоповите од подвозјето и 
ги вградува на возилото.

•  Ја контролира функционалноста на 
монтираните и поправените склопови;

•  Го подесува режимот на работа на 
склоповите после монтажата;

•  Врши пробно возење;
•  Ги евидентира можните неисправности;
•  Го враќа возилото во редовен процес 



195

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

АВТОМЕХАНИЧАР

на поправка, до колку се евидентирани 
неисправности.

•  Го одржува 
уредот за 
климатизација  
во моторното 
возило.

•  Ги обезбезбедува 
резервните 
делови и 
потрошните 
материјали, во 
зависност од 
процесот на 
работа.

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Користи стручна 
литература 
и упатства за 
квалитетно 
извршување на 
работата.

Комерцијални 
работи

Обезбеду-
вање и оси-
гурување на 
квалитет

•  Го презема возилото со работен налог;
•  Го прегледува и ги утврдува 

неисправностите на уредот за 
климатизација;

•  Ја користи  опремата за полнење на 
уредот за климатизација;

•  Ја користи опремата за чистење и 
дезинфекција  на  инсталацијата за 
климатизација во возилото;

•  Го менува филтерот на уредот за 
климатизација;

•  Ги менува сегментите од уредот за 
климатизација.

•  Ги нарачува резервните делови и 
потрошните материјали;

•  Ги складира резервните делови и 
опремата.

•  Обезбедува квалитетни услуги;
•  Ги применува стандардите за квалитет;
•  Ги применува процедурите и методите 

за да се обезбеди рационална употреба 
на енергијата, времето и материјалот.

•  Чита техничка документација, 
правилници и упатства;

•  Ги применува нормите препорачани од 
стручната литература.
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•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата, 
машините, 
уредите и 
средствата што 
се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

•  Ги применува 
мерките за 
заштита на 
околината.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Редовно ги прегледува и ги одржува 
опремата, машината, уредите и 
средствата што ги користи во работата;

•  Ги применува процедурите за редовни 
инспекции и одржување на опремата, 
машините и алатот.

•  Соработува со соработниците во 
процесот на работата;

•  Комуницира со клиентите;
•  Поседува работна култура.

•  Ги применува заштитните средства и 
опремата, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите за заштита од 
пожар.

•  Го собира, сортира и го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите за заштита 
на животната средина и врши  
усогласување со нив;

•  Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Презема мерки за заштита од 
влијанието на опасните гасови, отрови, 
пари, високозапаливи супстанции;

•  Применува мерки при хемиско 
пролевање или протекување на 
агресивни и запаливи супстанции.
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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. Бојан Ефтимовски, дипл. маш. инж., „Аутомакедонија“ АД – Скопје
2. Наташа Алексов, дипл. маш. инж., АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје
3. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
4. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Автомеханичар го усвои/донесе ____________________
________________________________ со решение бр. ___________ од ___________ 
година. 
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МЕТАЛОГЛОДАЧ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Металоглодач 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира својата работа;
•  Ги подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот;
•  Рационално ги користи времето, материјалот и енергијата; 
•  Работата ја врши, така што, не се загрозува себеси, луѓето и околината;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи;
•  Изработува производи на универзален струг и на ЦНЦ-стугот;
•  Соработува при воведувањето на новите технолошки постапки;
•  Ги  менува алатот и  помагалата и ги подесува технолошките параметри;
•  Ги  обработува работните налози и техничката документација што е потребна 

за редовно извршување на работните задачи;
•  Ги  користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги  применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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МЕТАЛОГЛОДАЧ

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира 
својата работа 
во соработка со 
претпоставени-
те.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти.

•  Ја проучува проектно-деловната и 
техничката документација;

•  Црта и користи едноставни работни 
цртежи на машинските елементи;

•  Го прегледува материјалот дали 
соодветствува на материјалот во 
техничката документација;

•  Го подготвува планот за работа;
•  Знае да ја чита техничката 

документација;
•  Ја знае организацијата на работното 

место;
•  Го владее работниот распоред и ги 

знае нормативите за потрошувачка на 
материјал;

•  Ги познава алатите и уредите за 
изведба на одделни задачи;

•  Ги знае принципите на организацијата 
на работата;

•  Ги владее стандардите и нормите при 
обработка на металите.

•  Го презема и го проучува работниот 
налог;

•  Ги прегледува нацртот на производот 
и постапката за обработка според 
технолошкиот лист и го разбира 
обемот на работата;

•  Го проверува совпаѓањето на 
придружната документација со 
технолошкиот лист;

•  Ги прегледува работните и заштитните 
средства;

•  Го презема материјалот и ги 
контролира количеството и квалитетот;

•  Го презема и го подготвува алатот за 
глодање;

•  Го прегледува квалитетот на алатите 
и презема мерки во случај на 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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оштетувања;
•  Ги презема контролните мерни уреди и 

помагалата;
•  Ги знае основните и помошните 

материјали и нивните карактеристики, 
примената и компатибилноста;

•  Ги познава алатот за работа, уредите и 
машините и нивната примена;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

МЕТАЛОГЛОДАЧ

•  Изработува 
производи на 
универзална 
глодалка.

Оперативни 
работи

•  Вклучува универзална глодалка;
•  Ја проверува исправноста на работата 

на универзалната глодалка;
•  Ги подесува алатите и технолошките 

параметри на универзалната глодалка;
•  Го стега материјалот за обработка, 

односно суровината во главата на 
стегата, односно алатот за стегање;

•  Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира;

•  Редоследно ги изведува зафатите на 
обработка (одделните фази);

•  Го следи одвивањето на зафатите 
(одделните фази) на обработка 
и, според потреба, ги менува 
технолошките параметри на машината;

•  Го вади и го чисти производот;
•  Врши контрола на обработениот 

производ;
•  Ги реди производите во транспортната 

амбалажа;
•  Ги менува алатите на универзалната 

глодалка;
•  Ги чисти струготините во машината и ги 

складира на предвиденото  место;
•  Ги владее различните технологии на 

обликување метали;
•  Ги знае основите на топлотната 

обработка на металите;
•  Ги познава основните параметри на 

технологијата на обликување метали;
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МЕТАЛОГЛОДАЧ

•  Ја владее постапката на утврдување и 
отстранување дефекти, настанати при 
обликувањето на металите;

•  Ги знае дефектите на производите и  
причините за нивна појава.

•  Управува со 
ЦНЦ-глодалката.

•  Ја вклучува ЦНЦ-глодалката;
•  Ја проверува исправноста на работата 

на ЦНЦ-глодалката;
•  Ги  подесува алатите и технолошките 

параметри на ЦНЦ-глодалката;
•  Го  стега  материјалот за обработка, 

односно суровината во главата на 
стегата, одн. алатот за стегање или 
периодично става материјал за 
обработка во направата за стегање;

•  Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира;

•  Го  вклучува и го следи циклусот на 
обработка;

•  Го вади и го чисти производот;
•  Врши контрола на обработениот 

производ;
•  Го чисти местото за ставање на 

материјалот;
•  Го  следи и, според  потреба, ги менува 

основните технолошки параметри на 
машината;

•  Ги реди производите во транспортната 
амбалажа и ги одвезува;

•  Ги  менува алатите на машината и го 
доведува алатот на машината во нулта 
положба (нулирање);

•  Ги чисти струготините во машината и ги 
складира на предвиденото место;

•  Го знае работењето на ЦНЦ-глодалките;
•  Ги знае основите на конструирање со 

компјутер;
•  Ги знае основните параметри на 

технологијата на обликување метали на 
ЦНЦ-глодалките;

•  Ја владее постапката на утврдување и 
отстранување дефекти, настанати при 
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обликувањето на металите на ЦНЦ-
глодалките;

•  Ги знае дефектите на производите и  
причините за нивната појава.

МЕТАЛОГЛОДАЧ

•  Го следи и го 
контролира 
работењето на 
машината за 
обработка и, 
според  потреба, 
интервенира во 
производстве-
ниот процес. 

•  Ги означува по-
лупроизводите и 
производите.

•  Ги води 
потребните 
белешки за 
работата.

•  Го следи и го надгледува работењето 
на машината;

•  Ја  проверува ефикасноста на 
работата на машината со следење на 
прецизноста и брзината на изработка 
на производот;

•  Врши внатрешна контрола во 
пропишаните периоди и ги коригира 
технолошките подесувања, до колку е 
потребно;

•  Врши постојана и паралелна контрола 
на технолошките карактеристики на 
машината;

•  Ја познава производствената 
технологија;

•  Ги знае уредите, машините, 
производствените системи и начинот 
на работа.

•  Ги означува машински и рачно 
полупроизводите и производите;

•  Ги знае начините и го разбира 
значењето на означувањето.

•  Ја води едноставната техничка 
документација;

•  Ги води извештаите за својата работа;
•  Ги внесува податоците во соодветни 

обрасци за застоите, неправилностите 
и за другите појави на машините и 
уредите;

•  Ги знае елементите на деловната и 
технолошката документација;

•  Ја владее работата со компјутер и 
другата канцелариска опрема.

Администра-
тивни работи 
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МЕТАЛОГЛОДАЧ

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка 

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата, 
машините, 
уредите и 
средствата што 

•  Гарантира квалитет согласно со 
стандардите;

•  Ги контролира резултатите од 
сопствената работа и го  следи 
производствениот процес;

•  Ги контролира алатите и презема 
мерки во случај на оштетувања;

•  Рационално троши енергија, материјал 
и време;

•  Користи мерни помагала (мерни  
инструменти, мерни алати, контролни 
помагала;

•  Соработува при предлозите за 
подобрување на машината и 
подобрување на постапките;

•  Соработува во производствените 
тимови за подобрување на постапките;

•  Ги следи трендовите во технологиите и 
материјалот;

•  Ги знае постапките на утврдување и 
следење на квалитетот на услугите;

•  Ги знае стандардите и методите на 
контрола на квалитетот на материјалот 
и производите;

•  Ги знае важечките стандарди и 
прописи;

•  Ги знае видовите  одделни евиденции 
за гарантирање на квалитетот;

•  Ги владее технолошките постапки и 
упатства за работа;

•  Ги знае упатствата за работа со работна 
опрема и со помагала за безбедна 
работа.

•  Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на користените 
уреди и алати;

•  Ги одржува алатите, опремата и 
просторијата за време на работата;

•  Ги контролира алатите и машините и 
презема мерки при оштетувања и ги 
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известува претпоставените;
•  Соработува при сервисните работи;
•  Ги разбира принципите на работа 

на машините и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на уредите, 
машините, помагалата и алатите;

•  Го познава превентивното и 
тековното одржување и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае основните сервисни работи на 
помагалата, уредите и алатите.

МЕТАЛОГЛОДАЧ

се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и со клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

•  Ги применува 
мерките за 
заштита на 
околината.

•  Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот процес и 
за состојбата на алатот и опремата;

•  Комуницира со претпоставениот, со 
технологот, со оперативната служба, 
со сервисната служба и со другите 
соработници за квалитетна, безбедна и 
безопасна за околината работа;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи и нарачатели;

•  Ја знае и ја користи стручната 
терминологија;

•  Ја знае стручната терминологија.

•  Ги применува заштитните средства и 
опрема, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите за заштита од 
пожар.

•  Го собира, сортира и  го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите за заштита на 
животната средина и усогласување со 
нив;

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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МЕТАЛОГЛОДАЧ

•  Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Презема мерки за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отровите, парите, високозапаливите 
супстанции;

•  Ги применува мерките при хемиско 
пролевање или протекување на 
агресивните и запаливи супстанции.

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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Металоглодач го усвои/донесе _____________________
_______________________________ со решение бр. ___________ од ___________ 
година. 
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МЕТАЛОСТРУГАР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Металостругар 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира својата работа;
•  Ги подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот;
•  Рационално ги користи времето, материјалот и енергијата; 
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи;
•  Изработува производи на универзалната глодалка и на ЦНЦ-глодалката;
•  Соработува при воведувањето нови технолошки постапки;
•  Ги менува алатот, помагалата и ги подесува технолошките параметри;
•  Ги обработува работните налози и техничка документација што е потребна за 

редовно извршување на работните задачи;
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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МЕТАЛОСТРУГАР

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја организира 
својата работа 
во соработка со 
претпоставени-
те.

•  Ги подготву-
ва работното 
место, алатот, 
машините и 
мерните инстру-
менти.

•  Ја проучува проектно-деловната и 
техничката документација;

•  Ги црта и ги користи едноставните 
работни цртежи на машинските 
елементи;

•  Го прегледува материјалот дали 
соодветствува на материјалот во 
техничката документација;

•  Го подготвува планот за работа;
•  Знае да ја чита техничката 

документација;
•  Ја знае организацијата на работното 

место;
•  Го владее работниот распоред и ги 

знае нормативите за потрошувачка на 
материјал;

•  Ги познава алатите и уредите за 
изведба на одделни задачи;

•  Ги знае принципите на организацијата 
на работата;

•  Ги владее стандардите и нормите при 
обработка на метали.

•  Го презема и го проучува работниот 
налог;

•  Ги прегледува нацртот на производот 
и постапката за обработка според 
технолошкиот лист и го разбира 
обемот на работата;

•  Го проверува совпаѓањето на 
придружната документација со 
технолошкиот лист;

•  Ги прегледува работните и заштитните 
средства;

•  Го презема материјалот и ги 
контролира количеството и квалитетот;

•  Го презема и го подготвува алатот за 
стругање;

•  Го прегледува квалитетот на алатите 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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и презема мерки во случај на 
оштетувања;

•  Ги презема контролните мерни уреди и 
помагалата;

•  Ги знае основните и помошните 
материјали и нивните карактеристики, 
примената и компатибилноста;

•  Ги познава алатот за работа, уредите и 
машините и нивната примена;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

•  Изработува 
производи на 
универзален 
струг.

•  Вклучува универзален струг;
•  Ја проверува исправноста на работата 

на универзалниот струг;
•  Ги подесува алатите и технолошките 

параметри на универзалниот струг;
•  Го стега материјалот за обработка, 

односно суровината во главата на 
стегата, односно алатот за стегање;

•  Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира;

•  Редоследно ги изведува зафатите на 
обработка (одделните фази);

•  Го следи одвивањето на зафатите 
(одделните фази) на обработка 
и, според потреба, ги менува 
технолошките параметри на машината;

•  Го вади и го чисти производот;
•  Врши контрола на обработениот 

производ;
•  Ги реди производите во транспортна 

амбалажа;
•  Ги менува алатите на универзалната 

глодалка;
•  Ги чисти струготините во машината и ги 

складира на предвиденото место;
•  Ги владее различните технологии на 

обликување метали;
•  Ги знае основите на топлотната 

обработка на металите;
•  Ги познава основните параметри на 

Оперативни 
работи
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технологијата на обликување метали;
•  Ја владее постапката на утврдување и 

отстранување дефекти, настанати при 
обликувањето на металите;

•  Ги знае дефектите на производите и  
причините за нивна појава.

•  Управува со 
ЦНЦ-стругот.

•  Го вклучува ЦНЦ- стругот;
•  Ја проверува исправноста на работата 

на ЦНЦ- стругот;
•  Ги подесува алатите и технолошките 

параметри на ЦНЦ- стругот;
•  Го стега  материјалот за обработка, 

односно суровината во главата на 
стегата, односно алатот за стегање 
или периодично става материјал за 
обработка во направата за стегање;

•  Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира;

•  Го вклучува и го следи циклусот на 
обработка;

•  Го вади и го чисти производот;
•  Врши контрола на обработениот 

производ;
•  Го чисти местото за ставање на 

материјалот;
•  Ги следи и, според потреба, ги менува 

основните технолошки параметри на 
машината;

•  Ги реди производите во транспортната 
амбалажа и ги одвезува;

•  Ги менува алатите на машината и го 
доведува алатот на машината во нулта 
положба (нулирање);

•  Ги чисти струготините во машината и ги 
складира на предвиденото место;

•  Го знае работењето на ЦНЦ- стругот;
•  Ги знае основите на конструирање со 

компјутер;
•  Ги знае основните параметри на 

технологијата на обликување метали на 
ЦНЦ- стругот;

•  Ја владее постапката на утврдување и 
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отстранување дефекти, настанати при 
обликувањето на металите на ЦНЦ- 
стругот;

•  Ги знае дефектите на производите и  
причините за нивната појава.

•  Го  следи и го 
контролира 
работењето на 
машината за 
обработка и, 
според потреба, 
интервенира во 
производстве-
ниот процес

•  Ги означува по-
лупроизводите и 
производите.

•  Го следи и го надгледува работењето 
на машината;

•  Ја проверува ефикасноста на 
работата на машината со следење на 
прецизноста и брзината на изработка 
на производот;

•  Врши внатрешна контрола во 
пропишаните периоди и ги коригира 
технолошките подесувања, до колку е 
потребно;

•  Врши постојана и паралелна контрола 
на технолошките карактеристики на 
машината;

•  Ја познава производствената 
технологија;

•  Ги знае уредите, машините, 
производствените системи и начинот 
на работа.

•  Ги означува машински и рачно 
полупроизводите и производите;

•  Ги знае начините и го разбира 
значењето на означувањето.

•  Води потребни 
белешки за 
работата.

•  Води едноставна техничка 
документација;

•  Води извештаи за својата работа;
•  Ги внесува податоците во соодветните 

обрасци за застоите, неправилностите 
и за другите појави на машините и 
уредите;

•  Ги знае елементите на деловната и 
технолошката документација;

•  Ја владее работата со компјутер и со 
другата канцелариска опрема.

Администра-
тивни работи 



211

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

МЕТАЛОСТРУГАР

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Го гарантира квалитетот согласно со 
стандардите;

•  Ги контролира резултатите од 
сопствената работа и го следи 
производствениот процес;

•  Ги контролира алатите и презема 
мерки во случај на оштетувања;

•  Рационално ги троши енергијата, 
материјалот и времето;

•  Ги користи мерните помагала 
(мерните  инструменти, мерните алати, 
контролните помагала);

•  Соработува при предлозите за 
подобрување на машината и 
подобрување на постапките;

•  Соработува во производствените 
тимови за подобрување на постапките;

•  Ги следи трендовите во технологиите и 
материјалот;

•  Ги знае постапките на утврдување и 
следење на квалитетот на услугите;

•  Ги знае стандардите и методите на 
контрола на квалитетот на материјалот 
и производите;

•  Ги знае важечките стандарди и 
прописи;

•  Ги знае видовите на одделните 
евиденции за гарантирање квалитет;

•  Ги владее технолошките постапки и 
упатствата за работа;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

Одржување и 
поправка 

•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата, 
машините, 
уредите и 
средствата што 

•  Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на користените 
уреди и алати;

•  Ги одржува алатите, опремата и 
просторијата за време на работата;

•  Ги контролира алатите и машините, 
презема мерки при оштетувања и ги 
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известува претпоставените;
•  Соработува при сервисните работи;
•  Ги разбира принципите на работа 

на машините и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на уредите, 
машините, помагалата и алатите;

•  Ги познава превентивното и 
тековното одржување и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае основните сервисни работи на 
помагалата, уредите и алатот.

се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

•  Ги применува 
мерките за 
заштита на 
околината.

•  Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот процес и 
за состојбата на алатот и опремата;

•  Комуницира со претпоставениот, со 
технологот, со оперативната служба, 
со сервисната служба и со другите 
соработници за квалитетна, безбедна и 
безопасна работа  за околината;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи и нарачатели;

•  Ја знае и ја користи стручната 
терминологија;

•  Ја знае стручната терминологија.

•  Ги применува заштитните средства и 
опремата, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите за заштита од 
пожар.

•  Го собира, сортира и  го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите за заштита на 
животната средина и усогласување со 
нив;

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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•  Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Ги презема мерките за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отровите, парите, високозапаливите 
супстанции;

•  Ги применува мерките при хемиско 
пролевање или протекување на 
агресивните и запаливите супстанции.

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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Металостругар го усвои/донесе ____________________
________________________________ со решение бр. ___________ од ___________ 
година. 
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МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС)  –
МАГ (МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС) ЗАВАРУВАЧ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     МИГ (метал инертен гас)  – МАГ (метал активен гас) заварувач 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното  место, алатот, машините и мерните инструменти;
•  Ги проверува, приспособува и ги одржува опремата, машините, уредите и 

средствата што се користат во работата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи;
•  Врши заварувачки и репаратурни работи според пропишаниот МИГ/МАГ 

начин на заварување;
•  Ги обезбедува потрошните материјали во зависност од процесот на работа;
•  Ги обработува работните налози и техничката документација што е потребна 

за редовно извршување на работните задачи;
•  Ги  користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС)  –
МАГ (МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС) ЗАВАРУВАЧ

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти.

•  Ја планира и ја подготвува сопствената 
работа;

•  Ја организира сопствената работа за 
соработка во тим;

•  Го анализира, организира и го 
реализира планот за работа;

•  Ја применува законската регулатива 
при вршење на својата работа;

•  Собира релевантни информации;
•  Ја  чита техничката документација;
•  Ја познава организацијата на работата 

во претпријатието.

•  Го подготвува работниот простор;
•  Ги утврдува технолошките барања врз 

основа на придружната документација 
(нацрт на производот, попис на 
постапката за заварување ...);

•  Ги одбира потребните алати и 
потребниот основен, дополнителен и 
помошен материјал за заварување врз 
основа на придружната документација;

•  Ги контролира функционалноста и 
исправноста на алатот, машините и 
мерните инструменти;

•  Непосредно ја организира работата;
•  Ги применува  техниките на мерење и 

контролата;
•  Ја  чита техничката документација;
•  Одбира соодветна работна опрема и 

помагала за безбедна работа;
•  Ги знае основите на електротехниката;
•  Ги знае основите на металургијата на 

заварување;
•  Ги знае начините на заварување;
•  Ги познава уредите и опремата за MIG / 

MAG-заварување;
•  Ги познава гасовите што се користат за 

заварување и сродните постапки;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС)  –
МАГ (МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС) ЗАВАРУВАЧ

•  Ги знае основните начини на 
режење и механичката обработка 
на материјалите, ги знае основните, 
дополнителните и помошните 
материјали за заварување;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

•  Врши 
заварувачки и 
репарирачки 
работи со МИГ/
МАГ заварување 

•  Вметнува материјал во апаратите за 
МИГ/МАГ заварување; 

•  Ги подготвува заварувачките рабови 
и ја чисти површината за заварување 
според описот на постапката за МИГ/
МАГ заварување;

•  Применува едноставни постапки на 
термичка обработка (предгреење) 
според пропишаната постапка на 
заварување;

•  Ги подесува потребните заварувачки 
параметри и протокот на заштитните 
гасови;

•  Заварува според пропишаната 
постапка за заварување (ги почитува 
параметрите за заварување, редењето 
на производите од заварувањето, 
распоредот на заварување);

•  Ја надгледува температурата за 
време на заварувањето според 
одбраната мерна постапка и ги бележи 
резултатите;

•  Заварува според нацртот за 
производот;

•  Ги чисти споевите и производот;
•  Ја пополнува придружната 

документација за производот;
•  Ја проверува потребата од термичка 

обработка по заварувањето во 
придружната документација; 

•  Ги знае основните параметри 
на заварувањето (јачината на 
заварувањето, заварувачкиот напон, 
брзината на заварувањето, протокот на 
гасот …);

•  Ги знае техниките на заварување;

Оперативни 
работи



217

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union
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•  Ги знае основните преоди на 
материјалот во лак (краткоспоен, 
распрскувачки, ротирачки, 
пулсирачки);

•  Ги знае постапките на мерење на 
температурата;

•  Ја знае основната класификација на 
дополнителните материјали и нивната 
примена;

•  Ги знае постапките на предгреење и 
термичката обработка;

•  Ја познава опремата за димензиска 
контрола и нејзината примена.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Обработува 
работни налози 
и техничка до-
кументација што 
е потребна за 
редовно извршу-
вање на работни-
те задачи.

•  Ги обезбедува 
резервните дело-
ви и потрошните 
материјали во 
зависност од про-
цесот на работа.

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Ги пополнува работните документи;
•  Ги изработува извештаите за работата;
•  Води евиденција за потрошниот 

материјал и деловите;
•  Поседува техничка и работна 

писменост.

•  Ги нарачува резервните делови и 
потрошните материјали;

•  Ги складира резервните делови и 
опремата.

•  Обезбедува квалитетни услуги;
•  Ги применува стандардите за квалитет;
•  Ги  применува процедурите и методите 

за да се обезбеди рационална употреба 
на енергија, време и материјал;

•  Ги знае стандардите и прописите за 
заварување;

•  Ги знае причините за појава на дефекти 
и видовите  дефекти во заварените 
споеви;

•  Ја знае улогата на надзорот и 
испитувањето на заварените споеви;

•  Го знае значењето на естетскиот изглед 
и функцијата на производот.
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•  Ги користи 
стручната 
литература и 
упатствата за 
квалитетно 
извршување на 
работата.

•  Ги чита техничката документација, 
правилниците и упатствата;

•  Ги применува нормите препорачани од 
стручната литература.

•  Врши дневен преглед на работната и 
на личната опрема за заварување;

•  Писмено го известува претпоставениот 
за недостатоците;

•  Врши помали сервисни работи според 
инструкциите на производителот или 
според интерните упатства;

•  Ги знае основите на работењето 
на работната и личната опрема за 
заварување;

•  Ги знае основните правила на 
одржување на работната и личната 
опрема за заварување.

•  Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот процес и 
за состојбата на алатот и опремата;

•  Комуницира со претпоставениот, со 
технологот, со оперативната служба, 
со сервисната служба и со другите 
соработници за квалитетна, безбедна и 
безопасна работа за околината; 

•  Соработува со надворешните 
изведувачи и нарачателите;

•  Ја знае и ја користи стручната 
терминологија;

•  Поседува работна култура.

•  Ги применува заштитните средства и 
опрема, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите за заштита од 
пожар.

•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата 
машините, 
уредите и 
средствата што 
се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината



219

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union
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•  Ги применува 
мерките за заш-
тита на околи-
ната.

•  Го собира, сортира и го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите за заштита на 
животната средина и усогласување со 
нив;

•  Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Ги презема мерките за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отровите, парите и високозапаливите 
супстанции.

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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање МИГ(метал инертен гас)  – МАГ (метал активен гас) 
заварувач го усвои/донесе ____________________________________________________ 
со решение бр. ___________ од ___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Монтер на гасоводна инсталација 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното место, уредите, алатот и материјалот; 
•  Рационално ги користи времето, материјалот и енергијата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи; 
•  Работата ја врши, така што, не се загрозува себеси и околината;
•  Ги развива претприемачките особини, вештини и знаења;
•  Ги поставува и ги поврзува гасоводните водови, уредите на објектот и 

технолошките водови;
•  Ги монтира и ги приклучува енергетските уреди на системот од инсталации со 

цевки;
•  Ги одржува  инсталациите на цевките и опремата; 
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

• Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти.

•  Ја прегледува нарачката и ја презема 
документацијата и самостојно ги 
проценува собраните информации;

•  Ја проучува техничката документација;
•  Го прегледува монтажниот нацрт 

на опремата и пописот на работите 
според шема и го разбира обемот на 
работа;

•  Го разгледува објектот и ги врши 
потребните мерења;

•  Го проценува потребното време за 
изведба на работите;

•  Ги користи каталозите од различни 
производители;

•  Ја планира работата според фазите и 
динамиката на нејзиното изведување;

•  Ги предвидува видот и количеството  
материјал и другите елементи на 
инсталациите;

•  Врши  прочистување на системот;
•  Знае да ја  чита техничката 

документација;
•  Ги знае нормативите за потрошувачка 

на материјалот;
•  Ги знае алатите и уредите за вршење 

одделни задачи;
•  Ги знае принципите на организацијата 

на работата;
•  Ги знае стандардите и нормите во 

монтажата на инсталациите на цевките.

•  Ги предвидува и ги означува 
потребните интервенции на 
градежната конструкција и потребните 
градежни работи за одвод; 

•  Одбира соодветен материјал;
•  Ги прегледува и ги проверува 

средствата за работа и заштита; 
•  Ги проверува соодветноста на 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи



222

Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

МОНТЕР НА ГАСОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

количеството и квалитетот на 
инсталацискиот материјал и уредите 
со инсталационата шема, односно со 
нарачаните и доставените материјали;

•  Ги подготвува и ги проверува уредите 
за поврзување;

•  Ја подготвува и ја проверува 
исправноста на работата на работните 
уреди и алатите;

•  Проверува дали се баждарени мерните 
инструменти;

•  Ги знае материјалите и нивните 
особини и примена;

•  Ги знае материјалите во 
градежништвото и нивните технолошки 
карактеристики;

•  Ги знае работните алати, уредите и 
машините и нивната употреба;

•  Ги знае инструкциите за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

•  Ги подготвува елементите на 
инсталациите за спојување (заварени 
рабови, загревање, режење на навои 
…);

•  Ги поставува и ги спојува инсталациите 
со цевки;

•  Ги монтира инсталациите со цевки во  
системите;

•  Ја проверува усогласеноста (димензии) 
на завршените инсталации со 
инсталациониот нацрт;

•  Ја тестира исправноста на 
инсталациите со цевки согласно со 
прописите;

•  Ги заштитува уредите од кондензација, 
топлотна загуба, бучава и корозија;

•  Ги монтира елементите во системите на 
гасоводните инсталации на објектот;

•  Го тестира и го испробува работењето 
на гасоводните инсталации, уредите и 
целиот систем на објектот;

•  Го контролира и го  балансира 

•  Ги поставува 
и ги поврзува 
гасните водови 
и уредите и 
технолошките 
водови.

Оперативни 
работи
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(усогласува) протокот;
•  Ги знае хидрауличните законитости на 

поставување  цевки;
•  Ги знае инсталационите елементи, 

нивните технички карактеристики и ги 
подготвува;

•  Ги знае постапките на монтирање на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае алатите и апаратите за 
подготовка, обработка и спојување на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае постапките на спојување;
•  Ги знае постапките на проверка на 

исправноста на инсталациите;
•  Ги знае елементите за заштита на 

инсталациите (кондензација, топлотни 
загуби ...) и знае да ги постави.

•  Ги монтира и 
ги приклучува 
енергетските 
потрошувачи 
на системот од 
инсталации со 
цевки.

•  Го проучува планот на монтажа 
на уредите и го црта местото за 
монтирање;

•  Го подготвува местото за монтажа;
•  Ги монтира гасоводните уреди на 

предвиденото место во објектот;
•  Ги приклучува уредите на системот на 

гасоводни инсталации на објектот;
•  Ја проверува усогласеноста на 

монтажните уреди со монтажниот 
инсталациски нацрт ;

•  Ја тестира исправноста на гасоводните 
инсталации согласно со прописите;

•  Ја проверува работата на уредите и на 
целиот систем;

•  Ги користи мерните инструменти;
•  Цевководните енергетски системи ги 

полни со медиум и ги издувува;
•  Ги познава, подготвува  и ги вградува  

експанзионите садови;
•  Ги знае хидрауличните законитости на 

поставување на цевките;
•  Ги знае дефектите на системите на 
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инсталации со цевки и причините за 
нивна појава;

•  Ја владее постапката на утврдување и 
поправка на дефектите на системите на 
инсталациите со цевки;

•  Ги знае основите на термодинамиката;
•  Ги знае енергетските елементи и 

уредите (пумпите, термостатите, 
колекторите ...);

•  Ја знае работата на гасоводните 
системи како целина;

•  Ги знае постапките за проверка на 
работата на гасоводните инсталации.

•  Ја проверува работата на системот и на 
одделните уреди и открива дефекти;

•  Ги избира резервните делови;
•  Ги врши сервисните работи и го 

тестира работењето;
•  Врши поправка на инсталацијата, 

односно на одделните уреди и го 
тестира работењето;

•  Ги почитува упатствата на 
производителот за одржувањето;

•  Ги знае дефектите на гасоводните 
инсталации и причините за нивна 
појава;

•  Ја знае постапката на утврдување и 
поправка на дефектите на  гасоводните 
инсталации;

•  Ги знае постапката на одржување и 
замената на уредите и резервните 
делови;

•  Го знае превентивното и тековното 
одржување;

•  Ги знае карактеристиките на флуидите 
и другите заменливи елементи во 
системите.

•  Ги одржува 
гасоводните 
инсталации и 
опремата.
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Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Води потребни 
белешки за ра-
ботата.

•  Соработува при 
подготовката на 
профактурите и 
фактурите.

•  Работата ја врши 
согласно со 
стандардите и 
прописите.

•  Води евиденција на работите, за 
вградениот материјал и опремата;

•  Ја пополнува деловната документација 
(испратници – приемници);

•  Ги пополнува документацијата и 
записникот за тестирање на притисокот 
и дезинфекција (на цевките) на 
системот;

•  Ги документира дефектите во работата 
на системот;

•  Го подготвува извештајот за 
изработеното;

•  Води евиденција за поправките и 
сервисните работи;

•  Ги знае елементите на деловната и 
технолошката документација;

•  Ја владее работата со компјутер и 
другата канцелариска опрема.

•  Соработува при подготовката на 
профактурите;

•  Врши попис  на изработените работи 
и соработува при подготовката на 
фактурите;

•  Прави пресметка на работите и 
потрошувачката на материјал;

•  Ги нарачува резервните делови и ги 
складира;

•  Ги знае нормативите за работа, 
материјалите и основите на 
калкулација;

•  Ги знае видовите трошоци од 
работата и структурата на трошоците 
од работата и материјалите што ги 
користи.

•  Работата ја врши согласно со 
техничките и технолошките упатства;

•  Работата ја врши согласно 
со  важечките стандарди и 
законодавството;

•  Го гарантира квалитетот на извршените 
услуги;
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•  Ги контролира резултатите од 
сопствената работа;

•  Рационално троши енергија, материјал 
и време;

•  Се однесува согласно со деловниот 
бонтон;

•  Ги следи развојните трендови 
во технологијата, материјалите и 
составните делови – компоненти;

•  Ги знае постапките на утврдување и 
следење на квалитетот на услугите;

•  Ги знае стандардите за квалитетот на 
материјалот и производите;

•  Ги знае важечките стандарди и 
прописи;

•  Свесен е за значењето на 
рационалната потрошувачка на 
материјалите и енергијата;

•  Ги владее технолошките постапки и 
упатствата за работа;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата  за 
безбедна работа.

МОНТЕР НА ГАСОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

•  Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на користените 
уреди и алати;

•  Ги одржува уредите, опремата и 
просторијата за време на работата;

•  Ги контролира уредите и презема 
мерки при оштетувања;

•  Соработува при сервисните работи на 
уредите;

•  Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на уредите, 
машините, помагалата и алатите;

•  Ги познава превентивното и 
тековното одржување и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае основните работи за поправка 
на помагалата, уредите и алатот.

•  Ги контролира, 
подесува и 
ги  одржува 
уредите, 
помагалата и 
алатите што 
ги користи во 
својата работа.

Одржување и 
поправка 
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МОНТЕР НА ГАСОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
соработниците 
и со  клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Работата ја 
врши, така што, 
не се загрозува 
себеси, луѓето и 
околината.

•  Ги советува странките при избор на 
материјал и уредите за гасоводна 
инсталација;

•  Соработува со технологот, со 
оперативната служба, со сервисната 
служба, со претпоставените и со 
другите соработници;

•  Соработува во групата при изведување 
на работите;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи;

•  Ги знае основите на деловната 
комуникација;

•  Ја знае стручната терминологија.

•  Постапува според прописите за 
заштита и здравје при работа и 
противпожарната заштита;

•  Користи лична заштитна опрема;
•  Ги чува здравјето и околината  себеси и 

на соработниците;
•  Собира, сортира и соодветно 

отстранува отпаден материјал;
•  Ги владее принципите на безбедна 

работа;
•  Ги знае прописите за заштита и 

здравје при работа, прописите за 
противпожарна заштита и ги владее 
заштитните мерки;

•  Ги знае прописите и ги владее мерките 
за заштита на околината;

•  Ги знае можните повреди при работа;
•  Ги знае основите на укажување прва 

помош.
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МОНТЕР НА ГАСОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Монтер на гасоводна инсталација го усвои/донесе ______
______________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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МОНТЕР НА ТОПЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Монтер на топловодна инсталација 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното место, уредите, алатот и материјалот; 
•  Рационално го користи времето, материјалот и енергијата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи; 
•  Работата ја врши, така што, не се загрозува себеси и околината;
•  Ги развива претприемачките особини, вештини и знаења;
•  Ги поставува и ги поврзува внатрешните и надворешните топловодни 

инсталации, уредите и технолошките водови;
•  Ги монтира и ги приклучува енергетските уреди на системот од инсталации со 

цевки;
•  Ги одржува  инсталациите на цевките и опремата; 
•  Ги користи стручната литература и упатствата  за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

• Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготвува 
работното ме-
сто, алатот, уре-
дите  и мерните 
инструменти.

•  Ја прегледува нарачката,,ја презема 
документацијата и самостојно ги 
проценува собраните информации;

•  Ја проучува техничката документација;
•  Ги прегледува монтажниот нацрт 

на опремата и пописот на работите 
според шема и го разбира обемот на 
работа;

•  Го разгледува објектот и ги  врши 
потребните мерења;

•  Го проценува потребното време за 
изведба на работите;

•  Ги  користи каталозите од различни 
производители;

•  Ја планира работата според фази и 
динамика на нејзиното изведување;

•  Ги предвидува видот и количеството  
материјал и другите елементи на 
инсталациите;

•  Врши  прочистување на системот;
•  Знае да ја чита техничката 

документација;
•  Ги знае нормативите за потрошувачка 

на материјал;
•  Ги знае алатите и уредите за вршење 

одделни задачи;
•  Ги знае принципите на организацијата 

на работата;
•  Ги знае стандардите и нормите во 

монтажата на инсталациите на цевките.

•  Ги предвидува и ги означува 
потребните интервенции на 
градежната конструкција и потребните 
градежни работи за одвод; 

•  Одбира соодветен материјал;
•  Ги прегледува и ги проверува 

средствата за работа и заштита; 
•  Ја проверува соодветноста на 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

МОНТЕР НА ТОПЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА
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МОНТЕР НА ТОПЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

количеството и квалитетот на 
инсталацискиот материјал и уредите 
со инсталационата шема, односно со 
нарачаните и доставените материјали;

•  Ги подготвува и ги проверува уредите 
за поврзување;

•  Ја подготвува и ја проверува 
исправноста на работата на работните 
уреди и алатите;

•  Проверува дали се баждарени  
мерните инструменти;

•  Ги знае материјалите и нивните 
особини и примена;

•  Ги знае материјалите во 
градежништвото и нивните технолошки 
карактеристики;

•  Ги знае работните алати, уредите и 
машините и нивната употреба;

•  Ги знае инструкциите за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

Оперативни 
работи

•  Поставува 
и монтира 
внатрешна и 
надворешна 
топловодна 
инсталација 
и уреди и 
технолошки 
водови.

•  Ги подготвува елементите на 
инсталациите за спојување (заварени 
рабови, загревање, режење навои …);

•  Ги поставува и ги спојува инсталациите 
со цевки;

•  Ги монтира инсталациите со цевки во  
системите;

•  Ја проверува усогласеноста 
(димензиите) на завршените 
инсталации со инсталациониот нацрт;

•  Ја тестира исправноста на 
инсталациите со цевките согласно со 
прописите;

•  Ги заштитува уредите од кондензација, 
топлотна загуба, бучава и корозија;

•  Ги монтира елементите во системите на 
топловодните инсталации;

•  Го тестира и го испробува работењето 
на топловодните инсталации, уредите и 
целиот систем;

•  Го контролира и го балансира 
(усогласува) протокот;
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•  Ги знае системите за безбедност во 
притисокот согласно со важечките 
прописи;

•  Ги знае хидрауличните законитости на 
поставување на цевките;

•  Ги знае инсталационите елементи, 
нивните технички карактеристики и ги 
подготвува;

•  Ги знае постапките на монтирање на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае алатите и апаратите за 
подготовка, обработка и спојување на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае постапките на спојување;
•  Ги знае постапките на проверка на 

исправноста на инсталациите;
•  Ги знае елементите за заштита на 

инсталациите (кондензација, топлотни 
загуби ...) и знае да ги постави.

•  Ги монтира и 
ги приклучува 
енергетските 
потрошувачи 
на системот од 
инсталации со 
цевки.

•  Го проучува планот на монтажа 
на уредите и го црта местото за 
монтирање;

•  Го подготвува местото за монтажа;
•  Ги монтира топловодните уреди на 

предвиденото место;
•  Ги приклучува уредите на системот на 

топловодни инсталации;
•  Ја проверува усогласеноста на 

монтажните уреди со монтажниот 
инсталациски нацрт ;

•  Ја тестира исправноста на 
топловодните инсталации согласно со 
прописите;

•  Ја проверува работата на уредите и на 
целиот систем;

•  Ги користи мерните инструменти;
•  Ги полни цевководните енергетски 

системи со приготвена вода и ги 
издувува;

•  Ги познава, подготвува и ги  вградува  
експанзионите садови;

•  Ги знае хидрауличните законитости на 
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поставување на цевките;
•  Ги знае дефектите на системите на 

инсталациите со цевки и причините за 
нивна појава;

•  Ја владее постапката на утврдување и 
поправката на дефектите на системите 
на инсталациите со цевки;

•  Ги знае основите на термодинамиката;
•  Ги знае енергетските елементи и 

уреди (пумпи, радијатори, термостати, 
колектори ...);

•  Ја знае работата на топловодните 
системи како целина;

•  Ги знае постапките за проверка на 
работата на топловодните инсталации.

•  Ги одржува 
топловодните 
инсталации и 
опремата.

•  Ја проверува работата на системот и на 
одделните уреди и ги открива дефекти;

•  Ги избира резервните делови;
•  Врши сервисни работи и го тестира 

работењето;
•  Врши поправка на инсталацијата, 

односно на одделните уреди и го 
тестира работењето;

•  Ги почитува упатствата на 
производителот за одржувањето;

•  Ги знае дефектите на топловодните 
инсталации и причините за нивна 
појава;

•  Ја знае постапката на утврдување 
и поправката на дефектите на  
топловодните инсталации;

•  Ја знае постапката на одржување и 
замената на уредите и резервните 
делови;

•  Го знае превентивното и тековното 
одржување;

•  Ги знае карактеристиките на флуидите 
и другите заменливи елементи во 
системите.
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Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Ги води 
потребните 
белешки за 
работата.

•  Соработува при 
подготовката на 
профактурите и 
фактурите.

•  Работата ја врши 
согласно со 
стандардите и 
прописите.

•  Води евиденција на работите за 
вградениот материјал и опремата;

•  Ја пополнува деловната документација 
(испратници – приемници);

•  Ги пополнува документацијата и 
записникот за тестирање на притисокот 
и дезинфекција (на цевките) на 
системот;

•  Ги документира дефектите во работата 
на системот;

•  Го подготвува извештајот за 
изработеното;

•  Води евиденција за поправките и 
сервисните работи;

•  Ги знае елементите на деловната и 
технолошката документација;

•  Ја владее работата со компјутер и 
другата канцелариска опрема.

•  Соработува при подготовката на 
профактурите;

•  Врши попис  на извршените  работи 
и соработува при подготовката на 
фактурите;

•  Прави пресметка на работите и 
потрошувачката на материјал;

•  Ги нарачува резервните делови и ги 
складира;

•  Ги знае нормативите за работа 
и материјалите и основите на 
калкулација;

•  Ги знае видовите трошоци од 
работата и структурата на трошоците 
од работата и материјалите што ги 
користи.

•  Работата ја врши согласно со 
техничките и со технолошките упатства;

•  Работата ја врши согласно со важечките 
стандарди и законодавството;

•  Гарантира квалитет на извршените 
услуги;

•  Ги контролира резултатите од 
сопствената работа;
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•  Рационално троши енергија, материјал 
и време;

•  Се однесува согласно со деловниот 
бонтон;

•  Ги следи развојните трендови 
во технологијата, материјалите и 
составните делови – компонентите;

•  Ги знае постапките на утврдување и 
следење на квалитетот на услугите;

•  Ги знае стандардите за квалитетот на 
материјалот и производите;

•  Ги знае важечките стандарди и 
прописи;

•  Свесен е за значењето на 
рационалната потрошувачка на 
материјалите и енергијата;

•  Ги владее технолошките постапки и 
упатствата  за работа;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа;

Одржување и 
поправка 

•  Ги контролира, 
подесува и ги 
одржува уреди-
те, помагалата 
и алатите што 
ги користи во 
својата работа.

•  Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на користените 
уреди и алати;

•  Ги одржува уредите, опремата и 
просторијата за време на работата;

•  Ги контролира уредите и презема 
мерки при оштетувања;

•  Соработува при сервисните работи на 
уредите;

•  Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на уредите, 
машините, помагалата и алатите;

•  Го познава превентивното и 
тековното одржување и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае основните работи за поправка 
на помагалата, уредите и алатот.
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Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
соработниците 
и со клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Работата ја 
врши, така што, 
не се загрозува 
себеси, луѓето и 
околината.

•  Ги советува странките при избор на 
материјал и уреди за топловодна 
инсталација;

•  Соработува со технологот, со 
оперативната служба, со сервисната 
служба, со претпоставените и со 
другите соработници;

•  Соработува во групата при изведување 
на работите;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи;

•  Ги знае основите на деловната 
комуникација;

•  Ја знае стручната терминологија.

•  Постапува според прописите за 
заштита и здравје при работа и 
противпожарната заштита;

•  Ја користи личната заштитна опрема;
•  Ги чува здравјето и околината  себеси и 

на соработниците;
•  Го собира, го  сортира и соодветно го 

отстранува отпадниот материјал;
•  Ги владее принципите на безбедна 

работа;
•  Ги знае прописите за заштита и 

здравје при работа, прописите за 
противпожарна заштита и ги владее 
заштитните мерки;

•  Ги знае прописите и ги владее мерките 
за заштита на околината;

•  Ги знае можните повреди при работа;
•  Ги знае основите на укажување прва 

помош.
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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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Монтер на топловодна инсталација  го усвои/донесе _____
_______________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Монтер на водоводна и санитарна инсталација 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното место, уредите, алатот и материјалот; 
•  Рационално ги користи времето, материјалот и енергијата;
•  Ги обезбедува квалитетните услуги и извршените работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи; 
•  Работата ја врши, така што, не се загрозува себеси и околината;
•  Ги развива претприемачките особини, вештини и знаења;
•  Ги поставува и ги поврзува внатрешните и надворешните водоводни, 

санитарни и технолошки водови;
•  Ги монтира и ги приклучува енергетските уреди на системот од инсталации со 

цевки;
•  Ги одржува  инсталациите  на цевките и опремата; 
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината..
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготву-
ва работното 
место, алатот, 
машините и 
мерните инстру-
менти.

•  Ја прегледува нарачката и ја презема 
документацијата, и самостојно ги 
проценува собраните информации;

•  Ја проучува техничката документација;
•  Ги прегледува монтажниот нацрт на 

опремата и пописот на работите по 
шема и го разбира обемот на работата;

•  Го разгледува објектот и ги врши 
потребните мерења;

•  Го проценува потребното време за 
изведба на работите;

•  Ги користи каталозите од различни 
производители;

•  Ја планира работата според фазите и 
динамиката на нејзиното изведување;

•  Ги предвидува видот и количеството 
материјал и другите елементи на 
инсталациите;

•  Ја организира дезинфекцијата на 
системот и врши прочистување;

•  Знае да ја чита техничката 
документација;

•  Ги знае нормативите за потрошувачка 
на материјал;

•  Ги знае алатите и уредите за вршење 
одделни задачи;

•  Ги знае принципите на организацијата 
на работата;

•  Ги знае стандардите и нормите во 
монтажата на инсталациите на цевките.

•  Ги предвидува и ги означува 
потребните интервенции на 
градежната конструкција и потребните 
градежни работи за одвод; 

•  Одбира соодветен материјал;
•  Ги прегледува и ги проверува 

средствата за работа и заштита; 
•  Ги проверува соодветноста на 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи
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количеството и квалитетот на 
инсталацискиот материјал и уредите 
со инсталационата шема, односно со 
нарачаните и доставените материјали;

•  Ги подготвува и ги проверува уредите 
за поврзување;

•  Ја подготвува и ја проверува 
исправноста на работата на работните 
уреди и алати;

•  Проверува дали се баждарени мерните 
инструменти;

•  Ги знае материјалите и нивните 
особини и примена;

•  Ги знае материјалите во 
градежништвото и нивните технолошки 
карактеристики;

•  Ги знае работните алати, уредите и 
машините и нивната употреба;

•  Ги знае инструкциите за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

Оперативни 
работи

•  Ги поставува 
и ги монтира 
внатрешните и 
надворешните 
водоводни 
и санитарни 
инсталации и 
технолошките 
цевки.

•  Ги подготвува елементите на 
инсталациите за спојување (заварени 
рабови, загревање, режење  навои …);

•  Ги поставува и ги спојува инсталациите 
со цевки;

•  Ги монтира инсталациите со цевки во  
системите;

•  Ја проверува усогласеноста (димензии) 
на завршените инсталации со 
инсталациониот нацрт;

•  Ја тестира исправноста на 
инсталациите со цевки согласно со 
прописите;

•  Ги заштитува уредите од кондензација, 
топлотна загуба, бучава и корозија;

•  Ги монтира елементите во системите 
на водоводните и санитарните 
инсталации;

•  Го тестира и го испробува работењето 
на водоводните и санитарните 
инсталации, уредите и целиот систем;

•  Го контролира и го балансира 
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(усогласува) протокот;
•  Ги знае системите за безбедност ?во 

притисок согласно со важечките 
прописи;

•  Ги знае хидрауличните законитости на 
поставување на цевките;

•  Ги знае инсталационите елементи, 
нивните технички карактеристики и ги 
подготвува;

•  Ги знае постапките на монтирање на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае алатите и апаратите за 
подготовка, обработка и спојување на 
инсталационите елементи;

•  Ги знае постапките на спојување;
•  Ги знае постапките на проверка на 

исправноста на инсталациите;
•  Ги знае елементите за заштита на 

инсталациите (кондензација, топлотни 
загуби ...) и знае да ги постави.

•  Ги монтира и 
ги приклучува 
енергетските 
потрошувачи 
на системот од 
инсталации со 
цевки.

•  Го проучува планот на монтажа 
на уредите и го црта местото за 
монтирање;

•  Го подготвува местото за монтажа;
•  Ги монтира водоводните и санитарните 

уреди на предвиденото место;
•  Ги приклучува уредите на системот на 

водоводни и санитарни инсталации;
•  Ја проверува усогласеноста на 

монтажните уреди со монтажниот 
инсталациски нацрт;

•  Ја тестира исправноста на водоводните 
и санитарните инсталации согласно со 
прописите;

•  Ја проверува работата на уредите и на 
целиот систем;

•  Ги користи мерните инструменти;
•  Цевководните енергетски системи 

ги полни со приготвена вода и ги 
издувува;

•  Ги познава, подготвува и ги вградува  
експанзионите садови;
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•  Ги знае хидрауличните законитости на 
поставување на цевките;

•  Ги знае дефектите на системите на 
инсталациите со цевки и причините за 
нивна појава;

•  Ја владее постапката на утврдување и 
поправката на дефектите на системите 
на инсталации со цевки;

•  Ги знае основите на термодинамиката;
•  Ги знае енергетските елементи и уреди 

(пумпи, хидрофори, колектори ...);
•  Ја знае работата на водоводните 

системи како целина;
•  Ги знае постапките за проверка на 

работата на водоводните и санитарните 
инсталации.

•  Ги одржува 
водоводните 
и санитарните 
инсталации и 
опремата.

•  Ја проверува работата на системот 
и на одделните уреди и ги открива 
дефектите;

•  Ги избира резервните делови;
•  Ги врши сервисните работи и го 

тестира работењето;
•  Врши поправка на инсталацијата, 

односно на одделните уреди и го 
тестира работењето;

•  Ги почитува упатствата на 
производителот за одржувањето;

•  Ги знае дефектите на водоводните и 
санитарните инсталации и причините 
за нивна појава;

•  Ги знае постапката на утврдување 
и поправката на дефектите 
на  водоводните и санитарните 
инсталации;

•  Ги знае постапката на одржување и 
замената на уредите и резервните 
делови;

•  Го знае превентивното и тековното 
одржување;

•  Ги знае карактеристиките на флуидите 
и другите заменливи елементи во 
системите.
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Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Ги води 
потребните 
белешки за 
работата.

•  Соработува при 
подготовката на 
профактурите  и 
фактурите.

•  Работата ја врши 
согласно со 
стандардите и 
прописите.

•  Води евиденција на работите, за 
вградениот материјал и опремата;

•  Ја пополнува деловната документација 
(испратници – приемници);

•  Ги пополнува документацијата и 
записникот за тестирање на притисокот 
и дезинфекција (на цевките) на 
системот;

•  Ги документира дефектите во работата 
на системот;

•  Го подготвува извештајот за 
изработеното;

•  Води евиденција за поправките и 
сервисните работи;

•  Ги знае елементите на деловната и 
технолошката документација;

•  Ја владее работата со компјутер и со  
другата канцелариска опрема.

•  Соработува при подготовка на 
профактурите;

•  Врши попис  на изработените работи 
и соработува при подготовката на 
фактурите;

•  Прави пресметка на работите и 
потрошувачката на материјал;

•  Ги нарачува резервните делови и ги 
складира;

•  Ги знае нормативите за работа 
и материјалите и основите на 
калкулација;

•  Ги знае видовите трошоци од 
работата и структурата на трошоците 
од работата и материјалите што ги 
користи.

•  Работата ја врши согласно со 
техничките и  технолошките упатства;

•  Работата ја врши согласно со важечките 
стандарди и законодавството;

•  Го гарантира квалитетот на извршените 
услуги;
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•  Ги контролира резултатите од 
сопствената работа;

•  Рационално троши енергија, материјал 
и време;

•  Се однесува согласно со деловниот 
бонтон;

•  Ги следи развојните трендови 
во технологијата, материјалите и 
составните делови – компоненти;

•  Ги знае постапките на утврдување и 
следење на квалитетот на услугите;

•  Ги знае стандардите за квалитетот на 
материјалот и производите;

•  Ги знае важечките стандарди и 
прописи;

•  Свесен е за значењето на 
рационалната потрошувачка на 
материјалите и енергијата;

•  Ги владее технолошките постапки и 
упатствата за работа;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

Одржување и 
поправка 

•  Ги контролира, 
подесува и 
ги одржува 
уредите, 
помагалата и 
алатите што 
ги користи во 
својата работа.

•  Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на користените 
уреди и алати;

•  Ги одржува уредите, опремата и 
просторијата за време на работата;

•  Ги контролира уредите и презема 
мерки при оштетувања;

•  Соработува при сервисните работи на 
уредите;

•  Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на уредите, 
машините, помагалата и алатите;

•  Ги познава превентивното и 
тековното одржување и значењето на 
одржувањето;

•  Ги знае основните работи за поправка 
на помагалата, уредите и алатот.
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Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, со 
почитување на 
деловните прин-
ципи.

•  Работата ја 
врши, така што, 
не се загрозува 
себеси, луѓето и 
околината.

•  Ги советува странките при изборот на 
материјалот и уредите за водоводна 
инсталација;

•  Соработува со технологот, со 
оперативната служба, со сервисната 
служба, со претпоставените и со 
другите соработници;

•  Соработува во групата при изведување 
на работите;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи;

•  Ги знае основите на деловната 
комуникација;

•  Ја знае стручната терминологија.

•  Постапува според прописите за 
заштита и здравје при работа и 
противпожарната заштита;

•  Ја користи личната заштитна опрема;
•  Ги чува здравјето и околината  себеси и 

на соработниците;
•  Го собира, сортира и соодветно го 

отстранува отпадниот материјал;
•  Ги владее принципите на безбедна 

работа;
•  Ги знае прописите за заштита и 

здравје при работа, прописите за 
противпожарна заштита и ги владее 
заштитните мерки;

•  Ги знае прописите и ги владее мерките 
за заштита на околината;

•  Ги знае можните повреди при работа;
•  Ги знае основите на укажување прва 

помош.
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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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
2. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Монтер на водоводна и санитарна инсталација го усвои/
донесе ____________________________________________________ со решение бр. 
___________ од ___________ година. 
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ТИГ  ЗАВАРУВАЧ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     ТИГ  заварувач 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното место, алатот, машините и мерните инструменти;
•  Ги проверува, приспособува и ги  одржува опремата, машините, уредите и 

средствата што се користат во работата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи;
•  Врши заварувачки и репараторски работи според пропишаниот ТИГ  начин на 

заварување;
•  Обезбедува потрошни материјали во зависност од процесот на работа;
•  Ги обработува работните налози и техничката документација што е потребна 

за редовно извршување на работните задачи;
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти

•  Ја планира и ја подготвува сопствената 
работа;

•  Ја организира сопствената работа за 
соработка во тим;

•  Го анализира, организира и го 
реализира планот за работа;

•  Ја применува законската регулатива 
при вршење на својата работа;

•  Ги собира релевантните информации;
•  Ја чита техничката документација;
•  Ја познава организацијата на работата 

во претпријатието.

•  Го подготвува работниот простор;
•  Ги утврдува технолошките барања врз 

основа на придружната документација 
(нацртот на производот, пописот на 
постапката за заварување ...);

•  Ги одбира потребните алати и 
потребниот основен, дополнителен и 
помошен материјал за заварување врз 
основа на придружната документација;

•  Ги контролира функционалноста и 
исправноста на алатот, машините и 
мерните инструменти;

•  Непосредно ја организира работата;
•  Ги применува  техниките на мерење и 

контрола;
•  Ја чита техничката документација;
•  Ги одбира соодветната работна опрема 

и помагалата за безбедна работа;
•  Ги знае основите на електротехниката;
•  Ги знае основите на металургијата на 

заварување;
•  Ги знае начините на заварување;
•  Ги познава уредите и опремата за ТИГ  - 

заварување;
•  Ги познава гасовите што се користат за 

заварување и сродните постапки;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

ТИГ  ЗАВАРУВАЧ
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•  Ги знае основните начини на 
режење и механичката обработка 
на материјалите, ги знае основните, 
дополнителните и помошните 
материјали за заварување;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагала за 
безбедна работа.

Оперативни 
работи

•  Ги врши 
заварувачките и 
репарирачките 
работи со ТИГ  
заварување. 

•  Вметнува материјал во апаратите за 
ТИГ заварување; 

•  Ги подготвува заварувачките рабови 
и ја чисти површината за заварување 
според описот на постапката за ТИГ 
заварување;

•  Ги применува едноставните постапки 
на термичка обработка (предгреење) 
според пропишаната постапка на 
заварување;

•  Ги подесува потребните заварувачки 
параметри и протокот на заштитните 
гасови;

•  Заварува според пропишаната 
постапка за заварување (ги почитува 
параметрите за заварување, редењето 
на производите од заварувањето, 
распоредот на заварување);

•  Ја надгледува температурата за 
време на заварувањето според 
одбрана мерна постапка и ги бележи 
резултатите;

•  Заварува според нацртот за 
производот;

•  Ги чисти споевите и производот;
•  Ја пополнува придружната 

документација за производот;
•  Ја проверува потребата од термичка 

обработка по заварувањето во 
придружната документација; 

•  Ги знае основните параметри 
на заварувањето (јачината на 
заварувањето, заварувачкиот напон, 
брзината на заварување, протокот на 
гасот …);
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•  Ги знае техниките на заварувањето;
•  Ги знае основните преоди на 

материјалот во лак (краткоспоен, 
распрскувачки, ротирачки, 
пулсирачки);

•  Ги знае постапките на мерење на 
температурата;

•  Ја знае основната класификација на 
дополнителните материјали и нивната 
примена;

•  Ги знае постапките на предгреење и 
термичка обработка;

•  Ја познава опремата за димензиска 
контрола и нејзината примена.

ТИГ  ЗАВАРУВАЧ

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

•  Ги обработува 
работните 
налози и 
техничката 
документација 
што е потребна 
за редовно 
извршување 
на работните 
задачи.

•  Ги обезбедува 
резервните 
делови и 
потрошните 
материјали во 
зависност од 
процесот на 
работа.

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Ги пополнува работните документи;
•  Ги изработува извештаите за работата;
•  Води евиденција за потрошниот 

материјал и деловите;
•  Поседува техничка и работна 

писменост.

•  Ги нарачува резервните делови и 
потрошните материјали;

•  Ги складира резервните делови и 
опремата.

•  Обезбедува квалитетни услуги;
•  Ги применува стандардите  за квалитет;
•  Ги применува процедурите и методите 

за да се обезбеди рационална употреба 
на енергија, време и материјал;

•  Ги знае стандардите и прописите за 
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ТИГ  ЗАВАРУВАЧ

заварување;
•  Ги знае причините за појава на 

дефектите и видовите  дефекти во 
заварените споеви;

•  Ги знае улогата на надзорот и 
испитувањето на заварените споеви;

•  Ги знае значењето на естетскиот изглед 
и функцијата на производот.

•  Ги користи 
стручната 
литература и 
упатствата за 
квалитетно 
извршување на 
работата.

•  Ги чита техничката документација, 
правилниците и упатствата;

•  Ги применува нормите препорачани од 
стручната литература.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата, 
машините, 
уредите и 
средствата што 
се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Врши дневен преглед на работната и 
на личната опрема за заварување;

•  Писмено го известува претпоставениот 
за недостатоците;

•  Врши помали сервисни работи според 
инструкциите на производителот или 
според интерните упатства;

•  Ги знае основите на работењето 
на работната и личната опрема за 
заварување;

•  Ги знае основните правила на 
одржување на работната и личната 
опрема за заварување.

•  Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот процес и 
за состојбата на алатот и опремата;

•  Комуницира со претпоставениот, со 
технологот, со оперативната служба, 
со сервисната служба и другите 
соработници за квалитетна, безбедна и 
безопасна работа за околината;

•  Соработува со надворешните 
изведувачи и нарачатели;

•  Ја знае и ја користи стручната 
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терминологија;
•  Поседува работна култура.

ТИГ  ЗАВАРУВАЧ

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

•  Ги применува 
мерките за 
заштита на 
околината.

•  Ги применува заштитните средства и 
опремата, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите  за заштита од 
пожар.

•  Го собира, сортира и го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите за заштита на 
животната средина и усогласување со 
нив;

•  Ги применува процедурите  за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Ги презема мерките за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отровите, парите, високозапаливите 
супстанции.
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ТИГ  ЗАВАРУВАЧ

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. Гоце Засов, дипл. маш. инж., наставник, СОУ „Гоше Викентиев“ Кочани
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, Руен
 ИТ Кочани
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, Руен
 ИТ Кочани
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за
 стручно образование и обука - Скопје 
5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање ТИГ заварувач го усвои/донесе __________________________
__________________________ со решение бр. ___________ од ___________ година. 
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ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
    

•  Ја планира и ја организира работата, самостојно и во тим;
•  Ги подготвува работното место, алатот, машините и мерните инструменти;
•  Ги проверува, приспособува и ги одржува опремата, машините, уредите и 

средствата што се користат во работата;
•  Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи;
•  Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи; 
•  Ги врши заварувачките и репаратурните  работи според заварување со рачно 

електролачно и пламенско заварување;
•  Ги обезбедува потрошните материјали во зависност од процесот на работа;
•  Ги обработува работните налози и техничката документација што е потребна 

за редовно извршување на работните задачи;
•  Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно извршување на 

работата;
•  Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината.
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Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

•  Ја планира и ја 
организира ра-
ботата, самостој-
но и во тим.

•  Ги подготвува 
работното 
место, алатот, 
машините 
и мерните 
инструменти.

•  Ја планира и ја подготвува сопствената 
работа;

•  Ја организира сопствената работа за 
соработка во тим;

•  Го анализира, организира и го 
реализира планот за работа;

•  Ја применува законската регулатива 
при вршење на својата работа;

•  Ги собира релевантните информации;
•  Ја чита техничката документација;
•  Ја познава организацијата  на работата 

во претпријатието.

•  Го подготвува работниот простор;
•  Ги утврдува технолошките барања врз 

основа на придружната документација 
(нацртот на производот, пописот на 
постапката за заварување ...);

•  Ги одбира потребните алати и 
потребниот сновен, дополнителен и 
помошен материјал за заварување врз 
основа на придружната документација;

•  Ги контролира функционалноста и 
исправноста на алатот, машините и 
мерните инструменти;

•  Непосредно ја организира работата;
•  Ги применува  техниките на мерење и 

контрола;
•  Ја чита техничката документација;
•  Ги одбира соодветната работна опрема 

и помагалата за безбедна работа;
•  Ги знае основите на електротехниката;
•  Ги знае основите на металургијата на 

заварување;
•  Ги знае начините на заварување;
•  Ги познава уредите и опремата за 

рачно, електролачно и пламенско 
заварување;

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

Група на
работи Вештини и знаења

Типични
(клучни)
Работи

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)
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•  Ги знае основните начини на 
режење и механичката обработка 
на материјалите, ги знае основните, 
дополнителните и помошните 
материјали за заварување;

•  Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со помагалата за 
безбедна работа.

Оперативни 
работи

•  Ги врши 
заварувачките и 
репарирачките 
работи со рачно 
електролачно 
и пламенско 
заварување. 

•  Вметнува материјал во апаратите за 
рачно електролачно и пламенско 
заварување; 

•  Ги подготвува заварувачките рабови 
и ја чисти површината за заварување 
според описот на постапката за рачно 
електролачно и пламенско заварување;

•  Ги применува едноставните постапки 
на термичка обработка (предгреење) 
според пропишаната постапка на 
заварување;

•  Заварува според пропишаната 
постапка за заварување (ги почитува 
параметрите за заварувањето, 
редењето на производите од 
заварувањето, распоредот на 
заварувањето);

•  Ја надгледува температурата за 
време на заварувањето според 
одбрана мерна постапка и ги бележи 
резултатите;

•  Заварува според нацртот за 
производот;

•  Ги чисти споевите и производот;
•  Ги проверува димензиите на споевите 

и на производот;
•  Ја пополнува придружната 

документација за производот;
•  Ја проверува потребата од термичка 

обработка по заварувањето во 
придружната документација; 

•  Ги знае основните параметри 
на заварувањето (јачината на 
заварувањето, заварувачкиот напон, 
брзината на заварувањето, протокот на 

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)
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гасот …);
•  Ги знае техниките на заварување;
•  Ги знае основните преоди на 

материјалот во лак (краткоспоен, 
распрскувачки, ротирачки, 
пулсирачки);

•  Ги знае постапките на мерење на 
температурата;

•  Ја знае основната класификација на 
дополнителните материјали и нивната 
примена;

•  Ги знае постапките на предгреење и 
термичка обработка;

•  Ја познава опремата за димензиска 
контрола и нејзината примена.

Администра-
тивни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување 
на квалитет

•  Ги обработува 
работните 
налози и 
техничката 
документација 
што е потребна 
за редовно 
извршување 
на работните 
задачи

•  Ги обезбедува 
резервните 
делови и 
потрошните 
материјали, во 
зависност од 
процесот на 
работа.

•  Обезбедува 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи.

•  Ги пополнува работните документи;
•  Ги изработува извештаите за работата;
•  Води евиденција за потрошениот 

материјал и деловите;
•  Поседува техничка и работна 

писменост.

•  Ги нарачува резервните делови и 
потрошните материјали;

•  Ги складира резервните делови и 
опремата.

•  Обезбедува квалитетни услуги;
•  Ги применува стандардите за квалитет;
•  Ги применува процедурите и методите 

за да се обезбеди рационална употреба 
на енергија, време и материјал;

•  Ги знае стандардите и прописите за 

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)
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заварување;
•  Ги знае причините за појава на дефекти 

и видовите  дефекти во заварените 
споеви;

•  Ја знае улогата на надзорот и 
испитувањето на заварените споеви;

•  Го знае значењето на естетскиот изглед 
и функцијата на производот.

•  Ги користи 
стручната 
литература и 
упатствата за 
квалитетно 
извршување на 
работата.

•  Ги проверува, 
приспособува 
и ги одржува 
опремата, 
машините, 
уредите и 
средствата што 
се користат во 
работата.

•  Комуницира со 
соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи.

•  Ги чита техничката документација, 
правилниците и упатствата;

•  Ги применува нормите препорачани од 
стручната литература.

•  Врши дневен преглед на работната и 
на личната опрема за заварување;

•  Писмено го известува претпоставениот 
за недостатоците;

•  Врши помали сервисни работи според 
инструкциите на производителот или 
според интерните упатства;

•  Ги знае основите на работењето 
на работната и личната опрема за 
заварување;

•  Ги знае основните правила на 
одржување на работната и личната 
опрема за заварување.

•  Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот процес и 
за состојбата на алатот и опремата;

•  Комуницира со претпоставениот, со 
технологот, со оперативната служба, 
со сервисната служба и со другите 
соработници за квалитетна, безбедна и 
безопасна работа  за околината;

•  Соработува со надворешни изведувачи 
и нарачатели;

Одржување и 
поправка

Комуникација

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)
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•  Ја знае и ја користи стручната 
терминологија;

•  Поседува работна култура.

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•  Ги применува 
мерките за 
лична заштита.

•  Ги применува 
мерките за 
заштита на 
околината.

•  Ги применува заштитните средства и 
опрема, во согласност со законската 
регулатива;

•  Ги применува правилата за безбедност 
при работа;

•  Ги применува прописите  за заштита од 
пожар.

•  Го собира, сортира и го отстранува 
отпадот, во согласност со прописите за 
заштита на животната средина;

•  Ги применува прописите  за заштита на 
животната средина и усогласување со 
нив;

•  Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и отстранување 
на загадувачите на животната средина;

•  Ги презема мерките за заштита од 
влијанието на опасните гасови, отрови, 
пари и високозапаливите супстанции.

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)
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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. Пеце Темелковски, „Провелд“– Скопје
2. Телат Жупани, дипл. маш. инж., ОСТУ „Гостивар“ – Гостивар
3. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за  

 стручно образование и обу¬ка - Скопје. 
4. Координатор: Клемент Дрофеник, Барбара Кунчич, ЦПИ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) 
го усвои/донесе ____________________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 

ЗАВАРУВАЧ (РАЧНО ЕЛЕКТРОЛАЧНО И
ПЛАМЕНСКО ЗАВАРУВАЊЕ)



СООБРАЌАЈНА СТРУКА



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

262

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Ракувач  на  дигалка

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 
•	Ја планира и ја  организира својата работа; 
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;
•	Превентивно ја прегледува дигалката пред преместување;
•	Управува дигалки за мостови (кранови);
•	Управува портални и полупортални дигалки (кранови);
•	Управува подвижни или неподвижни конзолни дигалки (кранови);
•	Управува подвижни и неподвижни дигалки (кранови) со столб или кула;
•	Одбира и преместува соодветни средства за пренос на товар; 
•	Ја преместува дигалката при вршењето на работа;
•	Комуницира со претпоставените и со соработниците;
•	Користи компјутерска опрема и програмски алатки;
•	Се грижи за безбедноста и здравјето при работа и за заштита на околината.

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Самостојно интерпретира собрани  
 информации;
•	 Ги  собира и самостојно ги толкува   
 работната документација и техничките  
 упатства, како и упатствата за работа;
•	 Ја планира сопствената работа со   
 почитување на распоредот на    
 работата од претпоставениот;
•	 Ја анализира сопствената извршена   
 работа;
•	 Ја познава технолошката постапка;
•	 Ги познава работната документација и   
 техничките упатства за работа.

•	 Ја организира   
 својата работа   
 во соработка со   
 претпоставените.

•	 Ги прегледува  
 условите   
 за работа   
 и подготвува  
 соодветна   
 работна опрема.

•	 Избира соодветна лична работна и   
 заштитна опрема;
•	 Го разгледува местото на работа   
 (градилиште, терминал и сл.)  и се   
 запознава со задачите на местото за   
 работа;
•	 Ги  проверува состојбата и локацијата   
 на местото за работа; 
•	 Се запознава со работната група   
 (раководител, сигналист) во процесот   
 на претоварање;
•	 Ја прегледува дигалката пред    
 почетокот со работа;
•	 Ја проверува состојбата на течностите   
 (подмачкувач, масло, разладна    
 течност);
•	 Дневно ги врши другите тековни   
 сервисни работи на дигалката според   
 упатствата на производителот;
•	 Ги знае прописите за заштита и здравје  
 при работа; 
•	 Ги знае видовите дигалки; 
•	 Ги знае конструкциските и составните   
 делови на дигалката;

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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•	 Ги знае техничките карактеристики на   
 дигалката;
•	 Ги знае особините (карактеристиките)   
 за безбедна работа со дигалки –   
 безбедно кревање товар и употреба   
 на дигалка (висина на кревање,    
 брзина, дијаграм на носивост, режим   
 на работа);
•	 Ги знае сигурносните уреди на    
 дигалката и принципот на нивната   
 работа.

•	 Ја проверува работата на сопирачките   
 и другите хидраулични системи; 
•	 Ја проверува работата на    
 сигурносните уреди;
•	 Ја проверува работата на сигналните   
 уреди: светлосните и звучните уреди   
 (ротационите светла итн.);
•	 Го проверува работењето на опремата   
 за комуникација;
•	 Ги прегледува подвижните механизми   
 и тркалата;
•	 Ги прегледува челичните сајли и   
 намотките;
•	 Ги прегледува куките и висечката   
 опрема  (ленти, приврзувачи, краци,   
 спредер, итн.);
•	 Ја подготвува дигалката за    
 преместување; 
•	 Ја отсидрува дигалката и ги поставува   
 подвижните краци во правилна    
 положба;
•	 Го ограничува вртењето на вртливиот   
 дел на дигалката;
•	 Ја проверува работата на погонските   
 компоненти; 
•	 Ја поставува дигалката, односно   
 подвозјето на дигалката во    
 хоризонтално и безбедно лежиште;
•	 Ги знае техничките карактеристики на   
 одделните видови дигалки;  
•	 Ги знае упатствата за одржување на   
 дигалките;

•	 Превентивно  
 ја прегледува  
 дигалката пред  
 преместување.

Оперативни 
работи

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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•	 Ја избира работната опрема за    
 претовар и другите приклучни    
 средства за пренос на товар; 
•	 Ја подесува грабалката (затворање /   
 отворање на грабалката);
•	 Врши  преместување на грабалката;
•	 Врши  преместување на куката;
•	 Врши  преместување на спредерот;
•	 Избира висечки јажиња (ленти); 
•	 Ја оценува соодветноста на средствата  
 за пренос на товар;
•	 Ги знае основите на прикачување    
 товар; 
•	 Ги знае основите на опфаќање  товар;
•	 Ја знае опремата за прикачување.

•	 Управува со мостовската  дигалка од   
 земја и од кабина;
•	 Добива податоци за тежината на   
 товарот;
•	 Го следи прикачувањето и    
 затегнувањето на товарот;
•	 Го следи уредот за движење на    
 витлото; 
•	 Го крева, влече, смирува и следи   
 товарот при преместувањето односно   
 преносот;

•	 Избира и   
 преместува  
 соодветни   
 средства за  
 пренос на товар. 

•	 Управува   
 мостовскa   
 дигалкa (кран).

•	 Ги знае основните физички принципи   
 на хидрауликата на работните машини;
•	 Ја знае постапката на подготовка на   
 хидрауличните течности;
•	 Ги знае карактеристиките на работата   
 на пумпите и вентилите;
•	 Оптимално ги подесува и тековно ги   
 одржува пневматските системи;
•	 Ги препознава, локализира и ги    
 поправа дефектите; 
•	 Ги знае постапките за брза поправка;
•	 Ги познава електронските управувачи–  
 електричните уреди; 
•	 Безбедно ја поставува дигалката.

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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•	 Ги утврдува причините и презема   
 мерки при преоптоварување на   
 направите;
•	 Ги следи активностите на местото на   
 работа  (безбедно оставање на    
 товарот) при спуштање на товарот;
•	 Ги следи сигналите на сигналистот   
 (рачните сигнали, сигналите преку   
 соодветна комуникациска опрема)   
 во случаите кога нема прегледност над  
 товарот; 
•	 Внимава на евентуално оштетување на  
 товарот при прикачувањето, преносот  
 и оставањето на товарот; 
•	 Го следи извлекувањето на висечките   
 јажиња (ленти) под товарот;
•	 Ја поставува дигалката во првобитната  
 положба при завршување со работата;
•	 Ги познава средствата за кревање и   
 пренос на товар;
•	 Ги знае основите и прописите на   
 внатрешниот транспорт;
•	 Ја знае соодветноста на опремата за   
 претоварање на одделен вид товар;
•	 Ги познава правилните     
 приспособувања на опремата според   
 видот  товар.

•	 Управува портална и полупортална   
 дигалка (кран);
•	 Добива податоци за тежината на   
 товарот; 
•	 Ги следи прикачувањето и    
 затегнувањето на товарот    
 (заради рамномерно оптоварување на  
 лостовите, балансирање на товарот);
•	 Го крева, пренесува , смирува и го   
 претовара товарот и го следи при   
 преносот;
•	 Го почитува дијаграмот на носивост;
•	 Ја почитува кинетиката на дигалките;
•	 Постојано ги следи активностите на   
 местото на работа;

•	 Управува    
 портална и   
 полупортална   
 дигалка (кран).

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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•	 Управува подвижна или неподвижна    
 конзолна дигалка (кран);
•	 Добива податоци за тежината на   
 товарот и,   според потреба, го мери   
 товарот; 
•	 Го следи прикачувањето и    
 затегнувањето на товарот    
 (заради рамномерно оптоварување на  
 лостовите, балансирање на товарот);
•	 Го крева, влече, смирува и го следи   
 товарот при преместувањето, односно  
 преносот;
•	 Го почитува дијаграмот на носивост   
 според растојанието,односно според   
 работното поле на кранот;
•	 Постојано ги следи активностите на   
 местото на работа 

•	 Управува   
 подвижна   
 или неподвижна  
 конзолна дигалка  
 (кран).

•	 Ги следи и ги користи      
 комуникациските и сигналните уреди   
 (рачните сигналите, светлосните   
 сигнали и звучните сигнали);
•	 Ги утврдува причините и презема   
 мерки при преоптоварување на   
 направите (затрупување на грабалката,  
 заглавување на товарот…);
•	 Ги почитува упатствата за работа   
 заради влијанијата врз околината   
 (спуштање на товарот од соодветна   
 висина во коритото);
•	 При прикачување, пренос и оставање   
 на товарот внимава на евентуално   
 оштетување на товарот;
•	 Го следи извлекувањето на висечките   
 јажиња (ленти) под товарот;
•	 При завршување со работата ја    
 поставува дигалката во првобитната   
 положба;
•	 Ги  исклучува струјата и осветлувањето; 
•	 Ја усидрува и ја  заклучува дигалката;
•	 Ја знае соодветноста на опремата за   
 претоварање  одделен вид товар;
•	 Ги познава правилните подесувања на   
 опремата според видот  товар.
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•	 Ги следи и ги користи      
 комуникациските и сигналните уреди   
 (рачните сигнали, светлосните сигнали  
 и звучните сигнали);
•	 Ги утврдува причините и презема  
  мерки при преоптоварување на   
 направите (затрупување на грабалката,  
 заглавување на товарот…);
•	 Ги почитува упатствата за работа   
 заради влијанијата врз околината   
 (спуштање на товарот од соодветна   
 висина);
•	 При прикачувањето, преносот и   
 оставањето на товарот внимава на   
 евентуално оштетување на товарот.

•	 Управува подвижна и неподвижна   
 дигалка (кран) со столб или кула;
•	 Добива податоци за тежинатата на   
 товарот и,   според  потреба, го мери   
 товарот; 
•	 Ги следи прикачувањето и    
 затегнувањето на товарот    
 (заради рамномерно оптоварување на  
 лостовите, балансирање на товарот);
•	 Го крева, влече, смирува и го  следи   
 товарот при преместувањето, односно  
 преносот;
•	 Го почитува дијаграмот на носивост   
 според растојанието, односно според   
 работното поле на кранот;
•	 Постојано ги следи активностите на   
 местото на работа  ;
•	 Ги следи и ги користи      
 комуникациските и сигналните уреди   
 (рачните сигнали, светлосните сигнали  
 и звучните сигнали);
•	 Ги утврдува причините и презема   
 мерки при преоптоварување на   
 направите (затрупување на грабалката,  
 заглавување на товарот…);

•	 Управува    
 подвижна и   
 неподвижна   
 дигалка    
 (кран)    
 со столб    
 или кула.

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
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•	 Ја познава соодветната техничка и   
 деловна документација за дигалките   
 (матична и контролна книга);
•	 Води документација за преземање и   
 предавање на дигалката; 
•	 Води дневник за работата на дигалката; 
•	 Ги документира  евентуалните    
 недостатоци, дефекти за време на   
 работата;
•	 Ги знае видовите водење  одделни   
 евиденции при работата со дигалките;
•	 Знае да ја пополнува деловната    
 документација.

•	 Секојдневно ја проверува извршената   
 работа и во соработка со надлежните   
 во магацинот, ја споредува со    
 барањата што произлегуваат од   
 планот за работа на магацинот;
•	 Го проверува квалитетот на    
 извршената работа во соработка   
 со раководството на работното    
 место и истовремено ги отстранува   
 евентуалните неправилности; 
•	 Економично ги употребува уредите,   
 алатите, материјалите и енергијата;

•	 Води техничка  
 и деловна   
 документација за  
 дигалките.

•	 Ги контролира  
 квалитетот и  
 квантитетот на  
 работата   
 согласно со  
 нормативите и  
 другите прописи. 

•	 Ја преместува  
 дигалката   
 при вршење на  
 работниот   
 процес.

•	 Ги почитува упатствата за работа   
 заради влијанијата врз околината   
 (спуштање на товарот од соодветна   
 висина);
•	 При прикачувањето, преносот и   
 оставањето на товарот внимава на   
 евентуално оштетување на товарот.

•	 Ги почитува условите  и другите   
 барања за безбедно преместување;
•	 Ги знае прописите за внатрешниот   
 транспорт и сообраќајниот режим;
•	 Ја познава статиката на дигалката

Администра-  
тивни работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
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•	 Врши полесни сервисни работи   
 на дигалката според упатствата на   
 производителот;
•	 Се грижи за техничката состојба на   
 работните средства и недостатоците   
 им ги соопштува на надлежните;
•	 Ја известува службата за одржување   
 и соработува при отстранување на   
 дефектите;
•	 Ги знае основите на превентивното   
 одржување на дигалките, како и на   
 конструкциските и составните делови   
 на дигалките;
•	 Ги знае најчестите причини за    
 дефектите и оштетувањата на    
 дигалките;
•	 Ги препознава и ги локализира    
 дефектите.

•	 Користи  комуникациски и сигнални   
 уреди (рачни сигнали, светлосни   
 сигнали и звучни сигнали);

•	 Тековно   
 ги одржува  
 механизацијата и  
 опремата.

•	 Комуницира со  
 претпоставените  
 и со    
 соработниците. 

•	 Работата ја врши согласно со    
 системите за квалитет;
•	 Го следи развојот на струката и се   
 грижи за стручниот развој;
•	 Совесно и правилно ја врши работата,   
 согласно со технолошките постапки;
•	 Ги владее начините на дневна    
 проверка на извршената работа   
 и споредба на состојбата со планот за   
 работа;
•	 Ги знае начините на проверка на   
 квалитетот на извршената работа;
•	 Ги познава начините на оптимално   
 користење на дигалките, уредите,   
 материјалите и енергијата;  
•	 Ги познава системите за квалитет од   
 областа на својата работа.

Одржување и 
поправка 

Комуникација
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•	 Користи лични заштитни средства и   
 опрема; 
•	 Работите ги изведува согласно со   
 прописите за заштита и здравје при   
 работа;
•	 Ги почитува мерките за безбедност   
 и здравје  при работа, противпожарна   
 заштита и заштита на околината;
•	 Презема мерки за уреденост на   
 работното место и на дигалката;
•	 Известува за грешките, односно за   
 неправилностите при работата,    
 поради што би можело да настане   
 материјална или друга штета;
•	 Со опасните материи постапува, така   
 што,  што не ја оптоварува околината;

•	 Ги заштитува  
 работната   
 и животната  
 средина од  
 материјалите што  
 ги транспортира.

•	 Редовно комуницира со  сигналистот   
 и со менаџерот  во процесот на    
 претоварање (употреба на сигналните   
 уреди, радиостаниците, рачната   
 сигнализација);
•	 Известува во случај на активност што   
 може предизвикува штета; 
•	 Го известува надлежниот за    
 евентуалните дефекти на дигалката;
•	 Секојдневно го известува надлежниот   
 согласно со неговите упатства;
•	 Ги знае постапките и знаците на   
 сигнализација при подигнување,   
 подесување и пренос на товарот;
•	 Ги владее постапките на комуникација   
 со другите учесници во технолошкиот   
 процес;
•	 Ги знае постапките во случај на    
 активност што  може да предизвикува   
 штета;
•	 Ги знае начините на известување на   
 надлежниот за состојбата на работните  
 средства;
•	 Ја познава документацијата за    
 извештаите до претпоставениот   
 согласно со неговите упатства.

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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•	 Се грижи за сортирање на отпадот и   
 отпадната амбалажа;
•	 Ги знае важечките прописи со кои се   
 уредуваат општите мерки и нормативи  
 за заштита при работа со одделни   
 дигалки;
•	 Ги разбира прописите за употреба на   
 заштитните  и сигурносните средства   
 при работа;
•	 Ги почитува упатствата за заштитната   
 опрема на работните средства;
•	 Ги знае постапките на одржување на   
 уредноста на дигалките и на целото   
 работно место;
•	 Ги знае постапките на известување во   
 случај на неправилности при работата.

РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА

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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Азра Тутиќ, наставник, дипл. сооб. инж., СУГС „Владо Тасевски“ Скопје
2.  Николче Спасовски, наставник, дипл. сооб. инж., АСУЦ „ Боро Петрушевски“ Скопје
3.  м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4.  Никола Николовски, дипл. маш. инж., Фершпед АД Скопје
5.  Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., Центар за стручно образование
      и обука - Скопје
6.  Координатор: Клемент Дрофеник, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Ракувач  на  дигалка  го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Ракувач на виљушкар

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја  планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот;
•	Врши контрола на исправноста на виљушкарот;
•	Управува со гасните, моторните  и со електричните виљушкари;
•	Ја преместува стоката од едно до друго место;
•	Манипулира со опасните материи;
•	Ги одржува во исправна состојба виљушкарите;
•	Ги познава својствата на материјалите што ги транспортира;
•	Ги познава ознаките на амбалажата на стоката;
•	Ги почитува правилата за заштита при работа;
•	Ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт;
•	Комуницира со соработниците и претпоставените;
•	Ги користи компјутерската опрема и програмските алатки;
•	Ги заштитува работната и животната средина.

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Оперативни 
работи

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја планира и ја подготвува сопствената  
 работа;
•	 Ја организира сопствената работа и   
 работи во тим;
•	 Го анализира и го  организира  планот   
 за работа;
•	 Ги собира релевантните информации;
•	 Ја чита техничката документација.

•	 Ги почитува упатствата и     
 предупредувањата од работните   
 машини и механизацијата врз основа   
 на дозволената тежина и висина на   
 дигањето на товарот;
•	 Внимава на тежината на стоката и   
 спецификите на превозното средство   
 при товарење;
•	 Управува со гасните, моторните  и   
 електричните виљушкари;

•	 Ја организира   
 својата работа   
 во соработка со   
 претпоставените.

•	 Управува со   
 гасните, моторните   
 и со електричните  
 виљушкари.

•	 Ги прегледува  
 условите   
 за работа   
 и подготвува  
 соодветна   
 работна опрема.

•	 Го презема работниот налог;
•	 Избира соодветни работни машини и   
 механизација врз основа на: тежината,   
 големината и обемот на стоката,   
 видовите на манипулативните    
 единици, складиштата;
•	 Ги познава карактеристиките на   
 стоката што се транспортира;
•	 Ги врши сите потребни подесувања   
 за оптимално ергономско управување   
 на виљушкарот (седиштето, воланот,   
 ретровизорите,сигурносните појаси и   
 другите подесливи елементи);
•	 Го познава технолошкиот процес на   
 транспорт;
•	 Ги познава прописите за заштита при   
 работа.

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР
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•	 Ги познава предупредувањата и   
 упатствата  за употреба на    
 виљушкарите и механизацијата    
 согласно со општите     
 правила за безбедност во    
 работата при      
 управување со виљушкарот;
•	 Ги познава упатствата на     
 производителите на виљушкари за   
 безбедна и правилна работа;
•	 Ги применува соодветните средства за   
 осветлување при намалена видливост; 
•	 Ги применува соодветните средства   
 при неповолни временски услови;
•	 Ја познава транспортната    
 механизација;
•	 Ги познава различните видови     
 приклучоци за пренос  на товар.

•	 Ја презема и ја преместува стоката од   
 превозното средство;
•	 Ги познава современите     
 комуникациски системи за управување  
 со складиштата;
•	 Ги проверува   ознаките на амбалажата;
•	 Според  потреба, ја чисти добиената   
 стока;
•	 Ја складира веќе преземената стока   
 врз основа на документацијата;
•	 Ја  подредува стоката на товарни   
 единици за безбеден зафат на товарот   
 со виљушката;
•	 Ја  преместува стоката во складиштето;
•	 Врши меѓускладишна манипулација;
•	 Ја поместува, подига или ја спушта   
 стоката како дел од технолошкиот   
 процес;
•	 Ги поместува, дига или ги спушта   
 деловите  на конструкциите при   
 монтажа;
•	 Одвезува и  товари стока на    
 превозните  средства;
•	 Соработува со возачот при    
 товарењето;

•	 Избира и   
 преместува  
 соодветни   
 средства за  
 пренос на товар. 
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•	 Води евиденција за преземеното   
 количество  стока;
•	 Води евиденција за местото на    
 складирање на стоката;
•	 Ги забележува сите оштетувања на   
 стоката настанати меѓу транспортот   
 или при растоварувањето на стоката   
 и е должен истото да го пријави кај   
 одговорното лице;
•	 Води евиденција за количеството на   
 складираната стока;
•	 Прима налози за издавање на стоката;
•	 Води евиденција за количеството на   
 уништената стока.

•	 Работата ја врши согласно со    
 системите за квалитет;
•	 Врши визуелна контрола на состојбата  
 на виљушкарот;
•	 Визуелно ја контролира состојбата на   
 стоката;

•	 Ја пополнува  
 работната   
 документација.

•	 Визулена   
 контрола   
 на состојбата  
 на виљушкарот  
 и на стоката при  
 преземање и при  
 издавање.

•	 Ја вози  и ја растоварува стоката на   
 простор за уништување на стоката;
•	 Врши визуелна контрола на стоката; 
•	 Ги бележи оштетувањата на    
 преземената стока;
•	 Соодветно ја растоварува стоката,   
 ракува со неа и ја складира;
•	 Ги познава правилата за преземање и   
 преместување на стоката    
 од превозните средства од крајот на   
 производствениот технолошки процес  
 или по завршеното препакување;
•	 Ги бележи оштетувањата настанати   
 во  меѓутранспортот или при    
 манипулацијата со стоката;
•	 Ги  чита содржините на налозите за   
 издавање на стоката;
•	 Ја разликува отпадната стока и ја   
 одвезува на соодветен простор за   
 уништување.

Администра-  
тивни работи

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитетот
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•	 Ги забележува сите оштетувања при   
 преземањето на стоката;
•	 Информира за  забележаните     
 оштетувања и евентуалните     
 неисправности;
•	 Го следи развојот на средствата за   
 работа и стручно се усовршува.

•	 Ја контролира функцијата на гасните,   
 моторните и електричните виљушкари  
 и приклучната механизација;
•	 Го одржува  и го чисти виљушкарот;
•	 Врши  мали поправки и подмачкување  
 на виљушкарот;
•	 Ги пријавува поголемите     
 неправилности  на претпоставениот.

•	  Соработува со возачите на    
 превозните средства при    
 товарење и истоварување  на стоката;
•	 Соработува  со корисниците на    
 услугите.

•	 Ги почитува упатствата за брзината на   
 движење и употребата на заштитните   
 средства; 
•	 Ги применува опомените и упатствата    
 за употреба на виљушкарите и    
 механизацијата согласно со     
 општите правила за     
 безбедност во работата при    
 управување со виљушкарот;
•	 Ги сортира отпадоците и отпадната   
 амбалажа;
•	 Го почитува уредувањето на    
 внатрешниот транспорт;
•	 Ги почитува патно – сообраќајните   
 прописи;
•	 Ги познава спецификите на превозните  
 средства врз основа на заштитата при   
 работа;
•	 Ги познава правилата за ракување со   
 опасните  материи. 

•	 Одржување  
 на виљушкарот  
 и приклучната  
 механизација.

•	 Комуницира со  
 саработниците и  
 со клиентите.

•	 Ги заштитува  
 работната   
 и животната  
 средина од  
 материјалите што  
 ги транспортира.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата,  
здравјето   
и околината
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Азра Тутиќ, наставник, дипл. сооб. инж., СУГС „Владо Тасевски“ Скопје
2.  Николче Спасовски, наставник, дипл. сооб. инж., АСУЦ „ Боро Петрушевски“ Скопје
3.  м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4.  Никола Николовски, дипл. маш. инж., Фершпед АД Скопје
5.  Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., Центар за стручно образование 
     и обука - Скопје
6.  Координатор: Клемент Дрофеник, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Ракувач на виљушкар   го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 



1.  Азра Тутиќ, наставник, дипл. сооб. инж., СУГС „Владо Тасевски“ Скопје
2.  Николче Спасовски, наставник, дипл. сооб. инж., АСУЦ „ Боро Петрушевски“ Скопје
3.  м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., Македонски Железници Транспорт АД Скопје
4.  Никола Николовски, дипл. маш. инж., Фершпед АД Скопје
5.  Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., Центар за стручно образование 
     и обука - Скопје
6.  Координатор: Клемент Дрофеник, ЦПИ - Љубљана ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Кројач на конфекциски материјал

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја организира својата работа и  го контролира основниот  и помошниот   
 конфекциски материјал за кроење;
•	Крои;   
•	Шие;  
•	Ја пополнува техничко –технолошката документација и води евиденција;  
•	Го набавува основниот и помошниот материјал и формира цена на    
 конфекцискиот производ;
•	Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и    
 нормативите;
•	Врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на  
 машините и опремата;   
•	Комуницира со соработниците и се договара со клиентите;
•	Ја организира работата  на начин на кој не се загрозени безбедноста по   
 живот  и здравјето на работното место  и пошироката околина.

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја подготвува  документацијата врз   
 основа на спецификацијата;
•	 Го набавува  основниот и помошниот   
 материјал  согласно со работниот   
 налог;
•	 Ги планира потребните алатки за   
 кроење;
•	 Ја познава  постапката  за    
 организација      
 на внатрешниот транспорт;
•	 Соработува со работниот тим од    
 кројачница и работната група за   
 набавка;
•	 Поседува способност за тимска        
 работа;
•	 Ја  познава техничко-технолошката   
 документација, начинот на нејзино   
 пополнување и намена;
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Ја организира   
 својата работа   
 и го  контролира   
 основниот    
 и помошниот   
 конфекциски   
 материјал    
 за кроење.

•	 Ја подготвува  
 работата за  
 работното место.

•	 Зема мерки;
•	 Ги советува клиентите при избор на     
 материјалите и моделите;
•	 Ги подготвува шаблоните или сликите   
 за кроење;
•	 Го означува и го  црта кројот;
•	 Ги моделира  кројните делови;
•	 Ги сортира составните делови;
•	 Ги подготвува основните и помошните   
  материјали; 
•	 Ги подготвува машините и апаратите; 
•	 Го  утврдува технолошкиот редослед   
 на работните  фази; 
•	 Го познава технолошкиот редослед на   
 работните фази;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на основните и   
 помошните  текстилни   материјали   и   
 нивната компатибилност;

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Ги познава современите трендови на   
 материјали,  кроеви и бои;
•	 Го чита работниот налог;
•	 Ја познава  технологијата на изработка  
 на готовиот производ;
•	 -Ги обезбедува условите за  заштита  и  
безбедно работење

•	 Го става материјалот за кроење; 
•	 Го регулира затегнувањето  и    
 формирањето  кројна  наслојка;
•	 Поставува  кројна слика   или црта       
 кројни делови;
•	 Правилно и рационално ги користи     
 материјалите за кроење;
•	 Ја фиксира кројната слика, ја означува   
 и ја нумерира по партии;
•	 Поставува параметри на машината за   
 автоматско кроење;
•	 Крои по шаблони;
•	 Крои грубо и фино;
•	 Прави резови и ги означува составните  
 делови;
•	 Ги сортира составните делови и ги   
 комплетира согласно со технолошката   
 документација;
•	 Ја познава технологијата на кроење и   
 шиење;
•	 Ги познава машините, нивните    
 составни делови  и  начинот на    
 функционирање;
•	 Ги сортира кројните делови за    
 термофиксирање;
•	 Ги познава уредите за     
 термофиксирање, составните делови и  
 начинот на функционирање;
•	 Прави пробно термофиксирање;
•	 Термофиксира според зададени   
 параметри (температура, притисок,   
 време);
•	 Ги познава основите на     
 информатичката технологија.

•	 Крои  Оперативни 
работи

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Ги пополнува технолошката
•	 документација и обрасците  за    
 помошна евиденција;
•	 Ги внесува во компјутер податоците  за  
 анализа на работата;
•	 Ја надгледува употребата на    
 основниот и помошниот     
 материјал;
•	 Ја познава технолошката    
 документација за производство; 
•	 Ја познава  евиденцијата на залихите   
 на основниот и помошниот  материјал;,
•	 Континуирано ја бележи извршената   
 работа.

•	 Шие  

•	 Ја пополнува  
 техничко –  
 технолошката  
 документација и  
 води евиденција.  

•	 Пришива и зашива лента за    
 зацврстување,
•	 Ги зашива привремените  шевови;  
•	 Ги поврзува составните  делови;
•	 Прави пробен модел;
•	 Врши корекции во согласност со   
 моделот;
•	 Го порабува и го опшива производот     
 ( кроен дел);
•	 Нашива украсни шевови;
•	 Шие  шевови  за зацврстување  и      
 апликации;
•	 Шие џебови;
•	 Шие ракави и јаки;
•	 Ги составува другите кројни делови од   
 моделот;
•	 Рашива шевови според потреба;
•	 Врши меѓуфазно пеглање;
•	 Врши финално пеглање на    
 производите;
•	 Ја познава технологијата на шиење и   
 пеглање;
•	 Ги познава машините,нивните    
 составни делови и начинот на    
 функционирање;
•	 Ги познава технолошките параметри   
 за пеглање и  фиксирање,  и знае да ги   
 контролира.

Администра-
тивни работи 

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

284

•	 Врши набавка на основниот и    
 помошниот материјал;
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Формира цени;
•	 Ја промовира трговската марка;
•	 Знае елементи за пресметување на   
 цената;
•	 Знае за  улогата на маркетингот    
 во претставување на производот на   
 пазарот;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 процент на искористување на    
 материјал и   време.

•	 Ги поправа готовите производи според   
 потреба,
•	 Интервенира за навремено    
 отстранување на неисправноста на   
 машините и опремата;
•	 Врши основно одржување на    
 машините и опремата;
•	 Ги познава  основните начини за   
 одржување на машините  и опремата.

•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и подредените  во   
 производството;
•	 Прима упатство за работа од    
 претпоставените;

•	 Го контролира квалитетот на влезните   
 материјали и  репроматеријалот; 
•	 Ја проверува компатибилноста  на   
 материјалот со помошните материјали;
•	 Ги почитува упатствата и стандардите; 
•	 Ја следи работата на  машините и   
 алатките  за работа во текот на    
 процесот;   
•	 Го контролира одржувањето на    
 машините и алатите за работа;
•	 Ги познава  стандардите за квалитет на  
 основниот  и помошниот  материјал;
•	 Ги познава стандардите за означување  
 на производите.

•	 Набавува    
 основен и    
 помошен    
 материјал и   
 формира    
 цена на    
 конфекцискиот   
 производ.

•	 Врши поправка   
 на производите   
 и се грижи за   
 оптималната   
 исправност на   
 машините и   
 опремата.   

•	 Комуницира со   
 соработниците   
 и се договара со   
 клиентите.

•	 Го контролира  
 квалитетот  на  
 работата    
 согласно   
 со стандардите и  
 нормативите

Комерцијални  
работи

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Комуницира  со клиентите;
•	 Дава информации за завршената и   
 натамошната работа;
•	 Поседува работна култура;
•	 Поседува основи на работната    
 комуникација.

•	 Одржува ред и чистота на    
 работното место;
•	 Ги известува претпоставените  за   
 неправилностите  во работата што   
 влијаат врз безбедноста и      
 здравјето при работа;
•	 Применува  заштитни средства и   
  ХТЗ  опрема при работа;
•	 Ги контролира сортирањето,    
 пакувањето и складирањето на    
 отпадниот  материјал, придржувајќи се  
 кон соодветните стандарди и упатства;
•	 Ги почитува  правилата  и упатствата за   
 безбедност и здравје при работа;
•	 Ги користи апаратите и уредите  за ПП   
 заштита  во конфекциското    
 производство;
•	 Ги познава заштитните средства и ХТЗ   
 опремата при работа;
•	 Ги познава  апаратите и уредите за ПП   
 заштита;
•	 Ги познава стандардите за    
 отстранување на отпадниот материјал. 

•	 Ја организира  
 работата  на  
 начин на кој  
 не се загрозени  
 безбедноста  
 по живот  и  
 здравјето на  
 работното место   
 и пошироката  
 околина.

Заштита на 
работата, 
 здравјето и 
околината

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Катица Костова, ВСП, дипл. текстилен инженер,  наставник по стручни предмети 
     во СОУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип;
2.  Иван Граматиков, ВСП,  дипл. текстилен инженер, специјалист за управување
     со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА – Штип
3.  Лимонка Арминовска, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Кројач на конфекциски материјал  го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

КРОЈАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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1.  Катица Костова, ВСП, дипл. текстилен инженер,  наставник по стручни предмети 
     во СОУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип;
2.  Иван Граматиков, ВСП,  дипл. текстилен инженер, специјалист за управување
     со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА – Штип
3.  Лимонка Арминовска, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Кројач на обувки

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја организира својата работа и го  контролира основниот и помошниот   
 материјал за просекување на обувките; 
•	Го просекува материјалот за горните делови на обувките;
•	Самостојно шие обувки рачно и машински;
•	Ја пополнува производствената и технолошката документација и води   
 евиденција;  
•	Го набавува основниот и помошниот материјал и формира цена на    
 просечените делови  на обувките;
•	Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и    
 нормативите;
•	Врши поправка на полупроизводите и се грижи за оптималната    
 исправност на машините и опремата  во производството  на обувки;
•	Комуницира со соработниците и се договара со странките;
•	Ја  организира работата  на начин на кој не се загрозени безбедноста по   
 животот  и здравјето на работното место  и пошироката околина.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Изработува  колекција на модели на   
 обувки; 
•	 Ја подготвува   производствената и   
 технолошката  документација  врз   
 основа на  спецификацијата на    
 артиклот;
•	 Го транспортира основниот и    
 помошниот материјал во кројачница;
•	 Го распределува и го контролира    
 основниот и помошниот материјал   
 според добиениот работен налог;
•	 Презема  штанц ножеви според    
 работниот налог и артиклот;
•	 Го познава креирањето и    
 моделирањето  на обувките;
•	 Ја познава  производствената  и   
 технолошката документација според   
 нејзината намена,
•	 Ја пополнува производствената  и   
 технолошката документација; 
•	 Ги познава видовите     
 и карактеристиките  на основните    
 и помошните материјали за изработка   
 на обувки;
•	 Ја познава стручната терминологија;
•	 Го чита работниот налог;
•	 и познава видовите штанц ножеви;
•	 Ја познава  информатичката    
 технологија.

•	 Ја организира   
 својата работа   
 и го контролира   
 основниот    
 и помошниот   
 материјал за   
 просекување   
 на обувките. 

•	 Ја подготвува  
 работата за  
 работното место.

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Го поставува  материјалот  за горните    
 делови на обувките на работната   
 подлога;
•	 Ги поставува штанц ножевите за   
 просекување на материјалот  за   
 горните  делови на обувките според   
 сортиментот;
•	 Го поставува шаблонот за рачно   
 просекување;
•	 Го просекува  материјалот за горните   
 делови на обувките; 

•	 Го просекува  
 материјалот за  
 горните делови  
 на обувките. 

•	 Подготвува слики и шаблони за    
 кроење чевли, според потреба; 
•	 Ја познава  изработката на шаблоните   
 за просекување на деловите на   
 обувките;
•	 Црта и моделира видови  обувки;
•	 Копира калап за изработка на модел   
 на обувки; 
•	 Го познава  копирањето  на шаблоните  
 за деловите на обувките;
•	 Ги подготвува основните и помошните    
 материјали за просекување на    
 материјалот за горните  делови на    
 обувките;
•	 Ги познава основните и  помошните   
 материјали;
•	 Ги подготвува машините  и алатите за   
 просекување на материјалот за    
 горните делови на обувките;
•	 Ги познава машините , нивните    
 составни делови  и  начинот на    
 функционирање;
•	 Го утврдува редоследот на    
 технолошките  операции  за    
 просекување на  материјалот за   
 горните  делови на обувките;
•	 Го чита работниот налог;
•	 Ја  знае технологијата на изработка на   
 готовиот производ;
•	 Обезбедува услови за сигурно и      
 безбедно работење.  

Оперативни 
работи

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Ги крои деловите на обувките;
•	 Ги сложува просечените  горни  делови  
 на обувките според  сортиментот,
•	 Ги нумерира просечените  горни    
 делови на обувките според    
 сортиментот;
•	 Ги обележува рачно со шаблон    
 просечени делови на обувките;
•	 Ги изедначува просечените  горни    
 делови на обувките;
•	 Косо ги тенчи рабовите за украсно   
 обликување и составување на горните   
 делови на обувките;
•	 Налепува  лепенка на просечените   
 делови од обувките;
•	 Го обликува предниот  дел од обувките  
 според потреба;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на основните  и   
 помошните материјали и нивната   
 компатибилност;
•	 Правилно и рационално користи    
 материјал за просекување на  горните   
 делови на обувките;
•	 Ги познава машините за: просекување,  
 косо тенчење,  нумерирање, шпалтање  
 и предно обликување; 
•	 Ги разликува видовите  косо тенчење   
 на просечените  делови од обувките.

•	 Шие обувки •	 Го нанесува  лепилото; 
•	 Ги подвиткува  рабовите; 
•	 Врши составување;
•	 Ги шие  лепените делови; 
•	 Врши доработка; 
•	 Составува лице и постава ( рабно);
•	 Го контролира  полупроизводот   
 (горниште); 
•	 Ги разликува видовите лепила според   
 намената;
•	 Го познава  рачното и машинското   
 подвиткување на рабовите на    
 просечените делови; 

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Ја пополнува   
 производствената  
 и технолошката   
 документација и   
 води евиденција.  

•	 Набавува    
 основен и    
 помошен    
 материјал    
 и формира    
 цена. 

•	 Го контролира   
 квалитетот  на   
 работата  согласно  
 со стандардите и   
 нормативите.

•	 Ги  пополнува технолошката    
 документација и обрасците  за    
 помошна евиденција;
•	 Води евиденција за  основниот  и   
 помошниот материјал;
•	 Го пополнува и го  проследува    
 дневниот извештај;  
•	 Ја познава  евиденцијата на залихите   
 на основниот и помошниот материјал;
•	 Ја познава технолошката    
 документација за производство; 
•	 Континуирано ја бележи извршената   
 работа.

•	 Врши набавка на основниот и    
 помошниот материјал;
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Ги знае елементите  за пресметување   
 на цената;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на  процентот на искористување на   
 материјалот  и на времето.

•	 Го контролира квалитетот на влезните   
 материјали и  репроматеријали, ја   
 проверува компатибилноста на    
 материјалот со помошните материјали;
•	 Ги почитува  упатствата и стандардите   
 за работа; 
•	 Го контролира одржувањето на    
 машините и алатите за работа;
•	 Ја следи работата на машините и   
 алатките  за работа во текот на    
 процесот;   
•	 Ги познава  стандардите за квалитет на  
 помошниот и основниот материјал;
•	 Ги познава  стандардите за означување  
 на производите.

•	 Ги познава  подвиткувањето, шиењето,  
 распеглувањето и дупчењето;
•	 Ја познава   доработката според даден   
 модел.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Врши поправка   
 на производите   
 и се грижи за   
 оптималната   
 исправност   
 на машините   
 и опремата  во   
 производството.   

•	 Комуницира со   
 соработниците   
 и се договара со   
 странките.

•	 Ја  организира   
 работата  на   
 начин на    
 кој не    
 се загрозени   
 безбедноста по   
 живот  и здравје   
 на работното   
 место  и    
 пошироката   
 околина.

•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и подредените  во   
 производството; 
•	 Прима упатство за работа од    
 претпоставените;
•	 Комуницира  со клиентите;
•	 Дава информации за завршената  и   
 натамошната работа;
•	 Поседува работна култура;
•	 Знае да работи во тим;
•	 Поседува работна комуникација.

•	 Одржува ред и чистота на работното      
 место;
•	 Ги известува претпоставените  за      
 неправилностите  во работата што   
 влијаат врз безбедноста и здравјет  
 при работа;
•	 Ги применува  заштитните средства и  
  ХТЗ  опремата при работа;
•	 Ги контролира сортирањето,    
 пакувањето  и складирањето    
 на отпадниот материјал, придржувајќи  
 се кон соодветните  стандарди и   
 упатства;
•	 Ги почитува  правилата и упатствата  за    
 безбедност и здравје при работа;
•	 Ги користи апаратите и уредите за ПП   
 заштита во конфекциското    
 производство;

•	 Поправа  готови производи, според   
 потреба;
•	 Интервенира за навремено    
 отстранување на неисправноста на  
 машините и опремата;
•	 Врши основно одржување на    
 машините и опремата;
•	 Го познава основното  одржување на   
 машините и опремата;
•	 Ги разликува   машините за    
 производство на  обувки според   
 намената  и функцијата. 

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Ги познава заштитните средства и ХТЗ   
 опремата при работа;
•	 Ги познава уредите, апаратите и   
 уредите за ПП заштита;
•	 Ги познава стандардите за    
 отстранување на отпадниот материјал. 

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Снежана Трајановиќ,  ВСС, дипломиран  инженер, професор по стручни
    предмети  во СОУ  „Перо Наков“ - Куманово
2. Петровски Ивица, ССП, директор на компанија за обувки-  ГЛЕЧЕР -  Куманово
3. Миодраг Жибарс, ВСП,  дипл. инж.  технолог , директор на  компанија
    ЖИБ-АРС -Куманово
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Кројач на обувки  го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

КРОЈАЧ НА ОБУВКИ
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Составувач на горните  со долните делови на обувките

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја организира својата работа и го контролира основниот и помошниот   
 материјал за составување на горните со долните делови на обувките;
•	Врши обработка на долните делови на обувките;
•	Ги составува горните со долните делови на обувките;
•	Врши доработка на готовиот производ; 
•	Ги пополнува производствената и технолошката документација и води   
 евиденција;  
•	Ги набавува основниот и помошниот материјал и ја формира цена на   
 готовиот производ;
•	Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и    
 нормативите;
•	Врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на  
 машините и опремата  во производството на обувки;
•	Комуницира со соработниците и се договара со странките;
•	Ја  организира работата на начин на кој не се загрозени безбедноста по   
 живот  и здравје на работното место  и пошироката околина.

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги сортира калапите, горните  и    
 долните делови за даден модел,   
 според работниот налог;
•	 Го подготвува  потребниот алат за   
 навлекување на горништето на к  
 алапот;
•	 Го прима работниот налог,
•	 Ја познава производствената и    
 технолошката документација;
•	 Ги познава големината и обликот на   
 калапите;
•	 Ги разликува левите и десните    
 полупроизводи од горните и долните   
 делови на обувките;
•	 Ги познава потребните средства и   
 алати за навлекување на горништето   
 на обувките  на калапот;
•	 Ги поседува способностите за тимска   
 работа;
•	 Ја познава стручната  терминологија. 

•	 Ја организира   
 својата работа   
 и ги  контролира   
 основниот    
 и помошниот   
 материјал    
 за составување   
 на горните со   
 долните    
 делови на    
 обувките.

•	 Ја подготвува  
 работата за  
 работното место.

•	 Го чита работниот налог;
•	 Го сортира полупроизводот на    
 горниште, долниште ( ѓон) и калап   
 според работниот  налог;
•	 Ги подготвува машините и апаратите; 
•	 Ги познава техничко-технолошката   
 документација, начинот на нејзиното   
 пополнување и намена;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на калапот,    
 ѓоновите, табаните, топукот  и    
 лубовите,
•	 Го познава технолошкиот  редослед на  
 работните фази;
•	 Ги познава машините, нивните    
 составни делови  и  начинот на    
 функционирање;
•	 Ги познава техничко-технолошката   
 документација, начинот на нејзиното   
 пополнување и намената.

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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•	 Го прицврстува табанот за калапот,
•	 Го сместува  лубот во петниот дел;
•	  Машински пегла лубови;
•	 Термички го   активира  горништето во  
 предниот дел;
•	 Машински го  навлекува  предниот дел  
 на горништето;
•	 Нанесува  лепило на табанот и на   
 испустот од горништето на обувките;
•	 Машински ги  навлекува  внатрешната   
 и надворешната страна на обувките;
•	 Машински го  навлекува петниот дел   
 на горништето  од обувките; 

•	 Го чита работниот налог;
•	 Ги просекува  долните делови на   
 табанот, топукот и ѓонот; 
•	 Го налепува табанот со петното    
 појачување;
•	 Ги обликува  табанот, потпетиците  и   
 ѓонот;
•	 Врши фрезање (глодање) на рабовите   
 на ѓоновите и топукот;
•	 Ги доработува   топукот и ѓонот;
•	 Ги контролира обработените  долни   
 делови; 
•	 Ги сортира  долните делови на    
 обувките, според работниот, налог;
•	 Ги разликува видовите  на лепилата   
 според намената;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на  материјалите   
 за изработка на табанот и петното   
 појачување;
•	 Го познава редоследот  на операциите   
 за обработка на долните делови на   
 обувките; ( бојосување, воштење,   
 светнување);
•	 Ги познава карактеристиките на   
 средствата за доработка;
•	 Го познава сортиментот  на долните   
 делови, познава видови  долни делови  
 на обувки според намената.

•	 Врши обработка  
 на долните   
 делови на   
 обувките.

•	 Ги составува 
горните  со долните 
делови на обувките.

Оперативни 
работи

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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•	 Го суши  полупроизводот во комора на  
 определена  температура;
•	 Го пегла (амбусира)  навлечен    
 полупроизводот  на  горништето од   
 обувките;
•	 Машински ги  обликува наборите на   
 навлечениот полупроизвод во    
 предниот дел (шалување);
•	 Машински го обликува  петниот дел;  
•	 Машински го отстранува     
 површинскиот слој на навлечениот   
 полупроизвод;
•	 Нанесува лепило на навлечениот   
 полупроизвод и ѓон;
•	 Ги активира лепилото и ѓонот со   
 загревање; 
•	 Рачно составува полупроизвод со ѓон;
•	 Машински го пресува готовиот    
 производ; 
•	 Го вади калапот од готовиот  производ;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на  калапите,    
 табаните и лубовите;
•	 Ја познава машината за пеглање на   
 лубот;
•	 Ги познава функцијата и механизмот   
 на машината за пеглање на лубовите   
 и навлекувањето на  предниот дел,   
 страните и петниот дел на обувките;
•	 Ги разликува видовите  лепак според   
 намената;
•	 Ја познава технологијата  на сушење   
 на полупроизводот во комора;
•	 Ги познава алатите за пеглање    
 на навлечениот полупроизвод на    
 горништето од обувките;
•	 Ги познава технологијата, механизмот   
 и функцијата на машините за:    
 обликување на наборите,    
 обликување на петниот дел,    
 отстранување на  површински слој на   
 навлечениот полупроизвод и    
 машината за пресување на готовиот   
 производ;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на ѓонот.

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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•	 Ги отстранува лепакот и  конците од   
 готовиот производ;
•	 Го бои готовиот производ, според   
 потреба;
•	 Нанесува апретура на готовиот    
 производ, според потреба; 
•	 Го засенчува готовиот  производ,   
 според  потреба;
•	 Ја сместува пенестата гума во петниот   
 дел на табанот на готовиот  производ;
•	 Го нанесува лепилото на табанот на   
 готовиот производ; 
•	 Ја лепи табаницата;
•	 Го контролира и го  пакува готовиот   
 производ,
•	 Ги познава  видовите  бои;
•	 Ги познава карактеристиките и    
 намената  на основните и покривните   
 бои;
•	 Ги познава алатите  за засенчување на    
 готовиот  производ;
•	 Ја познава улогата на пенеста гума за   
 обувките;
•	 Го познава значењето на табаницата;
•	 Ги познава контролата и пакувањето   
 на готовиот  производ.

•	 Ги пополнува технолошката    
 документација и обрасците  за    
 помошната евиденција;
•	 Води евиденција за потрошениот   
 основен и помошен материјал;
•	 Континуирано ја евидентира    
 извршената работа;
•	 Го пополнува и го проследува    
 дневниот извештај;
•	 Врши студии на движења на работа   
 при извршувањето на технолошките   
 операции;
•	  Ја познава  евиденцијата на залихите   
 на основниот и помошниот материјал;
•	 Ја познава технолошката    
 документација за производство.                            

•	 Врши доработка на  
 готовиот производ  
 ( обувките).

•	 Ја пополнува   
 производствената  
 и технолошката   
 документација   
 и води евиденција.  

Администра-  
тивни работи 

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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•	 Врши набавка на долните составни   
 делови; 
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на цената;
•	 Ги формира цените;
•	 Ја промовира трговската марка;
•	 Знае за  улогата на маркетингот во   
 претставувањето на производот на   
 пазарот;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на процентот на искористување на   
 материјалот.

•	 Го контролира квалитетот  на влезните  
 материјали и  репроматеријали,   
 ја проверува компатибилноста на   
 материјалот со помошните материјали,
•	 Ги почитува  упатствата  и стандардите   
 за работа; 
•	 Го контролира одржувањето на    
 машините и алатите за работа,
•	 Ја следи работата на машините и   
 алатките за работа во текот на    
 процесот;   
•	 Ги познава  стандардите за квалитетот   
 на помошниот и основниот материјал,
•	 Ги познава  стандардите за означување  
 на производите.

•	 Ги набавува   
 основниот  и   
 помошниот   
 материјал и   
 формира цена.

•	 Го контролира   
 квалитетот  на   
 работата  согласно  
 со стандардите и   
 нормативите.

•	 Ги поправа готовите производи според  
 потреба;
•	 Интервенира за навремено    
 отстранување на неисправноста на   
 машините  и опремата, 
•	 Врши основно одржување на    
 машините и опремата,
•	 Ги познава  основните начини за   
 одржување на машините и опремата;
•	 Ги разликува   машините за    
 производство на  обувки според   
 намената и функцијата.

•	 Врши поправка  
 на производите  
 и се грижи за  
 оптималната  
 исправност  
 на машините и  
 опремата.  

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитетквалитет

Одржување и 
поправка 

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и подредените  во   
 производството; 
•	 Го прима упатството за работа од   
 претпоставените;
•	 Комуницира  со клиентите;
•	 Дава информации за завршената  и   
 натамошната работа;
•	 Поседува работна култура;
•	 Знае да работи во тим;
•	 Поседува работна комуникација.

•	 Одржува ред и чистота на работното    
 место;
•	 Ги известува претпоставените  за      
 неправилностите  во работата што   
    влијаат врз безбедноста и здравјето  
   при работа;
•	 Ги применува  заштитните средства и   
 ХТЗ  опремата при работа;
•	 Ги контролира сортирањето,    
 пакувањето и складирањето на    
 отпадниот материјал, придржувајќи се  
 кон соодветните стандарди и упатства;
•	 Ги почитуваат правилата и упатствата    
 за безбедност и здравје при работа;
•	 Ги користи апаратите и уредите за ПП   
 заштита  во конфекциското    
 производство;
•	 Ги познава заштитните средства и ХТЗ   
 опремата при работа;
•	 Ги познава уредите, апаратите и   
 уредите за ПП заштита;
•	 Ги познава стандардите за    
 отстранување на отпадниот материјал. 

•	 Комуницира со   
 соработниците   
 и се договара со   
 странките.

•	 Работата    
 ја  организира   
 на начин на кој   
 не се загрозени   
 безбедноста по   
 живот и здравјето   
 на работното   
 место  и    
 пошироката   
 околина.

Комуникација 

Заштита на 
работата,  
здравјето и 
околината

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Снежана Трајановиќ,  ВСП; дипломиран  инженер, професор по стручни           
     предмети  во СОУ,, Перо Наков,, - Куманово
2.  Ивица Петровски, ССП, директор на компанија за обувки-  ГЛЕЧЕР -  Куманово
3.  Миодраг Жибарс,ВСП,  дип. инж.  технолог, директор на  компанија
     ЖИБ-АРС -Куманово
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Составувач на горните со долните делови на 
обувките го усвои/донесе ____________________________________________ со 
решение бр. ___________ од ___________ година. 

СОСТАВУВАЧ НА ГОРНИТЕ СО ДОЛНИТЕ
ДЕЛОВИ НА ОБУВКИТЕ
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Шивач на конфекциски материјал

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја организира својата работа и ги  контролира  основниот и помошниот    
 материјал за шиење;
•	Крои;  
•	Шие;  
•	Ја пополнува техничко –технолошката документација и води евиденција;  
•	Го набавува основниот и помошниот материјал и формира цена на    
 конфекцискиот  производ;
•	Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и    
 нормативите;
•	Врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на  
 машините и опремата;   
•	Комуницира со соработниците и се договара со клиентите;
•	Ја организира работата  на начин на кој не се загрозени безбедноста по   
 живот  и здравје на работното место  и пошироката околина.

  ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Го набавува  основниот и помошниот     
 материјал  согласно со работниот   
 налог, 
•	 Ги планира потребните алатки за     
 шиење;
•	 Ја познава  постапката за организација  
 за внатрешниот транспорт;
•	 Соработува со работниот тим од   
 кројачницата;
•	 Ја поседува способноста за тимска        
 работа;
•	 Ги познава техничко-технолошката   
 документација,, начинот на нејзиното   
 пополнување и намена; 
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Ја организира   
 својата работа   
 и го контролира   
 скроениот    
 основен и    
 помошен     
 материјал за   
 шиење.

•	 Ја подготвува  
 работата за  
 работното место.

•	 Зема мерки;
•	 Ги советува клиентите при избор на     
 материјалите и моделите;
•	 Ги подготвува шаблоните или сликите   
 за кроење;
•	 Го означува и го  црта кројот;
•	 Ги моделира  кројните делови;
•	 Ги сортира составните делови;
•	 Ги подготвува основните и помошните   
  материјали; 
•	 Ги подготвува машините и апаратите; 
•	 Го  утврдува технолошкиот редослед   
 на работните  фази; 
•	 Го познава технолошкиот редослед на   
 работните фази;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на основните и   
 помошните  текстилни   материјали   и   
 нивната компатибилност;
•	 Ги познава современите трендови на   
 материјали,  кроеви и бои;

ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Го чита работниот налог;
•	 Ја познава  технологијата на изработка  
 на готовиот производ;
•	 Ги обезбедува условите за  заштита  и    
 безбедно работење.

•	 Го поставува материјалот за кроење;
•	 Ја поставува  кројната слика   или ги   
 црта кројните делови;
•	 Правилно и рационално ги користи     
 материјалите за кроење;
•	 Крои според шаблони;
•	 Прави резови и ги означува составните  
 делови;
•	 Термофиксира  (лепенка) според   
 зададените параметри (температура,   
 притисок, време);  
•	 Ги сортира составните делови и ги    
 комплетира согласно со технолошката   
 документација;
•	 Ја познава технологијата на кроење и   
 шиење;
•	 Ги познава основите  на     
 информатичката технологија.

•	 Ги зашива привремените  шевови;  
•	 Ги поврзува составните  делови;
•	 Прави пробен модел;
•	 Врши корекции во согласност со   
 моделот;
•	 Го порабува и го  опшива производот   
 (кроен дел);
•	 Ги нашива  украсните шевови;
•	 Ги шие шевовите  за зацврстување и   
 апликации;
•	 Ги шие џебовите;
•	 Ги шие ракавите и јаките;
•	 Ги составува другите кројни  делови од   
 моделот;
•	 Врши меѓуфазно пеглање;
•	 Врши финално пеглање на    
 производите;
•	 Ја познава технологијата на шиење и   
 пеглање;

•	 Крои  

•	 Шие 

Оперативни  
работи

  ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Ги познава машините, нивните    
 составни делови и начинот на    
 функционирање;
•	 Ги познава технолошките параметри   
 за пеглање и  фиксирање,  и знае да ги   
 контролира.

•	 Го контролира квалитетот на влезните  
  материјали и  репроматеријали   
 (нијанса, ширина и должина на    
 материјал, ткајачки грешки и сл.);
•	 Ја проверува компатибилноста  на   
 материјалот со помошните материјали;
•	 Ги почитува упатствата и стандардите;
•	 Ја  следи работата на машините и   
 алатките  за работа во текот на    
 процесот; 
•	 Го контролира одржувањето на    
 машините и алатите за работа;

•	 Ја пополнува   
 техничко –   
 технолошката   
 документација и   
 води евиденција.  

•	 Го набавува   
 основниот    
 и помошниот   
 материјал и  ја   
 формира цената   
 на производот.

•	 Го контролира   
 квалитетот  на   
 работата  согласно  
 со стандардите и   
 нормативите.

•	 Ги  пополнува технолошката    
 документација и обрасците  за    
 помошна евиденција;
•	 Ги внесува податоците за анализа на   
 работата во компјутер;
•	 Ја познава технолошката    
 документација за производство; 
•	 Ја познава  евиденцијата на залихи на   
 основен и помошен материјал;
•	 Континуирано ја бележи извршената   
 работа.

•	 Врши набавка на основниот и    
 помошниот  материјал;
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Формира цени;
•	 Ја промовира трговската марка;
•	 Ги знае елементите  за пресметување   
 на цената;
•	 Ја знае улогата на маркетингот во   
 претставување на производот на   
 пазарот;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на  процентот на искористување на   
 материјалот и  времето,.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Ги познава стандардите за квалитет на     
 основниот и помошниот    материјал;
•	 Ги познава стандардите за означување  
 на производите.

•	 Ги поправа готовите производи според   
 потреба;
•	 Интервенира за навремено    
 отстранување на неисправноста на   
 машините и опремата;
•	 Врши основно одржување на    
 машините и опремата;
•	 Ги познава основните начини за   
 одржување на машините и опремата

•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и подредените  во   
 производството;
•	 Го прима упатството за работа од   
 претпоставените;
•	 Комуницира  со клиентите;
•	 Дава информации за завршената и   
 натамошната работа;
•	 Поседува работна култура;
•	 Ги поседува основите на работната   
 комуникација.
•	
•	 Одржува ред и чистота на  работното   
 место;
•	 Ги известува претпоставените  за   
 неправилностите  во работата што   
  влијаат врз безбедноста и здравјето   
 при работа;
•	 Ги применува  заштитните средства и     
 ХТЗ  опремата при работа;
•	 Ги контролира сортирањето,    
 пакувањето  и складирањето на   
 отпадниот материјал, придржувајќи се  
 кон соодветните стандарди и упатства;
•	 Ги почитува  правилата и упатствата    
   за  безбедност и здравје при  работа;
•	 Ги користи апаратите и уредите за ПП   
 заштита  во конфекциското    
 производство;

•	 Врши поправка   
 на производите  
 и се грижи    
 за оптималната   
 исправност на   
 машините и   
 опремата.   

•	 Комуницира со   
 соработниците   
 и се договара со   
 клиентите.

•	 Ја организира   
 работата     
 а начин    
 а кој не се    
 загрозени    
 безбедноста по   
 живот  и    
 здравјето    
 на работното   
 место  и    
 пошироката   
 околина.

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата,  
здравјето и 
околината

  ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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•	 Ги познава заштитните  средства и ХТЗ   
 опремата при работа;
•	 Ги познава  апаратите и уредите за ПП   
 заштита;
•	 Ги познава стандардите за    
 отстранување на отпадниот материјал. 

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Катица Костова, ВСС, дипл. текстилен инженер,  наставник по стручни               
    предмети во СОУ ,,Димитар Мирасчиев’ ’- Штип;
2. Иван Граматиков, ВСП,  дипл. текстилен инженер, специјалист за управување   
    со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА – Штип
3.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
4.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Шивач на конфекциски материјал  го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

ШИВАЧ НА КОНФЕКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛ
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Шивач на обувки

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја организира својата работа и ги  контролира основниот и помошниот   
 материјал за шиење  обувки; 
•	Ги шие просечените делови на обувките;
•	Ја пополнува производствената и технолошката документација и води   
 евиденција;  
•	Ги набавува основниот и помошниот материјал и ја формира цената на   
 полупроизводот  на обувки;
•	Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и    
 нормативите;
•	Врши поправка на полупроизводите и се грижи за оптималната    
 исправност на машините и опремата  во шивалната;
•	Комуницира со соработниците и се договара со странките;
•	Ја  организира работата на начин на кој не се загрозени безбедноста по   
 живот  и здравјето на работното место  и пошироката околина.

ШИВАЧ НА ОБУВКИ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Оперативни 
работи

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги презема просечените   делови   за      
 шиење; 
•	 Ги планира потребниот материјал,  
  машините и алатите  за   шиење на   
 просечени делови од обувките;
•	 Ја познава  постапката за внатрешниот;  
 транспорт 
•	 Ги применува производствената и   
 технолошка документација,  
•	 Ги познава производствената и    
 технолошката документација;  
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Го нанесува  лепилото на  горните   
 делови;  
•	 Ги подвиткува  рабовите и    
 просечените делови; 
•	 Врши составување со лепење ;  
•	 Ги шие лепените делови;
•	 Врши доработка на горниот дел;

•	 Ја организира   
 својата работа   
 и ги контролира   
 основниот    
 и помошниот   
 материјал за   
 шиење  обувки.

•	 Шие 

•	 Ја подготвува  
 работата за  
 работното место.

•	 Ги подготвува основните  и помошните  
 материјали; 
•	 Ги подготвува   машините и алатите; 
•	 Го утврдува  технолошкиот редослед   
 на работните фази;
•	 Го чита работниот налог; 
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на  основните и   
 помошните материјали; 
•	 Го познава технолошкиот редослед на   
 работните фази; 
•	 Ги познава машините и нивните   
 составни делови  и  начинот  на    
 функционирање;
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на основните и   
 помошните материјали. 

ШИВАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Ги составува лицето и поставата   
 ( рабно);
•	 Го контролира  полупроизводот   
 (горниште);
•	 Ги разликува видовите  лепила според   
 намената;
•	 Ги познава  рачното и машинското   
 подвиткување на рабовите на    
 просечените делови;
•	 -  Ја познава  доработката според   
 дадениот модел.

•	 Ги пополнува технолошката    
 документација и обрасците  за    
 помошна евиденција;
•	 Води евиденција за потрошниот и   
 основниот материјал;
•	 Го пополнува и го проследува    
 дневниот извештај; 
•	 Ја познава  технолошката    
 документација за производство, 
•	 Ја познава  евиденцијата на залихите   
 на основниот  и помошниот материјал;
•	 Континуирано ја евидентира    
 извршената работа.

•	 Ги прима  просечените делови на   
 обувките според работниот налог;
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Ги формира цените; 
•	 Ги знае елементите  за пресметување   
 на цената; 
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 процент на искористување на    
 материјалот  и  времето. 

•	 Го контролира квалитетот на влезните   
 материјали и  репроматеријали,
•	 Ја проверува компатибилноста на   
 материјалот со помошните материјали;
•	 Ги почитува  упатствата и стандардите   
 за работа; 

•	 Ја пополнува   
 производствената  
 и технолошката   
 документација   
 и води евиденција.  

•	 Ги набавува   
 основниот и   
 помошниот   
 материјал и ја    
 формира цената.   

Администра-  
тивни работи 

Комерцијални 
работи

•	 Го контролира   
 квалитетот  на   
 работата  согласно  
 со стандардите и   
 нормативите.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

ШИВАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Го контролира одржувањето на    
 машините и алатите за работа;
•	 Ја следи работата на машините и   
 алатките  за работа во текот на    
 процесот;   
•	 Ги познава  стандардите за квалитет на  
 помошниот и основниот материјал,
•	 Ги познава  стандардите за означување  
 на производите.

•	 Одржува ред и хигиена на работното      
  место;
•	 Ги известува претпоставените  за     
 неправилностите  во работата што   
   влијаат врз безбедноста и здравјето   
 при работа;
•	 Ги применува  заштитните средства и   
 ХТЗ опремата при работа;

•	 Врши поправка   
 на производите   
 и се грижи за   
 оптималната   
 исправност   
 на машините и   
 опремата.   

•	 Комуницира со   
 соработниците   
 и се договара со   
 странките.

•	 Ја  организира   
 работата    
 на начин на кој   
 не се загрозени   
 безбедноста по   
 живот  и здравје   
 на работното   
 место  и    
 пошироката   
 околина.

•	 Ги поправа готовите производи,   
 според потреба;
•	 Врши основно одржување на    
 машините и опремата;
•	 Интервенира за навремено    
 отстранување на неисправноста на   
 машините и опремата;
•	 Ги познава  основните начини за   
 одржување на машините и опремата; 
•	 Ги разликува   машините за обувки   
 според намената и функцијата.

•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и подредените  во   
 производство; 
•	 Прима упатство за работа од    
 претпоставените;
•	 Комуницира  со клиентите;
•	 Дава информации за завршената  и   
 натамошната работа;
•	 Поседува работна култура;
•	 Знае да работи во тим;
•	 Поседува работна комуникација. 

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

ШИВАЧ НА ОБУВКИ
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•	 Ги контролира сортирањето,    
 пакувањето и складирањето на    
 отпадниот материјал,  придржувајќи се  
 кон соодветните стандарди и упатства;
•	 Ги почитува  правилата и упатствата  за    
 безбедност и здравје при работа;
•	 Ги користи апаратите и уредите за ПП   
 заштита во конфекциското    
 производство;
•	 Ги познава заштитните средства и ХТЗ   
 опремата при работа;
•	 Ги познава уредите, апаратите  и   
 уредите за ПП заштита;
•	 Ги познава стандардите за    
 отстранување на отпадниот материјал. 

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Снежана Трајановиќ,  ВСС; дипломиран  инженер, професор по стручни
    предмети  во СОУ  „Перо Наков“ - Куманово
2. Петровски Ивица, ССП, директор на компанија за обувки-  ГЛЕЧЕР -  Куманово
3. Миодраг Жибарс, ВСП,  дипл. инж.  технолог , директор на  компанија
    ЖИБ-АРС -Куманово
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Шивач на обувки го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

ШИВАЧ НА ОБУВКИ



1. Снежана Трајановиќ,  ВСС; дипломиран  инженер, професор по стручни
    предмети  во СОУ  „Перо Наков“ - Куманово
2. Петровски Ивица, ССП, директор на компанија за обувки-  ГЛЕЧЕР -  Куманово
3. Миодраг Жибарс, ВСП,  дипл. инж.  технолог , директор на  компанија
    ЖИБ-АРС -Куманово
4.  Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар
     за стручно  образование и обука – Скопје;
5.  Координатор:  Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА 
СТРУКА
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Слаткар

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	 Ја планира и ја организира сопствената работа;
•	 Ги почитува мерките за рационално користење  струја, материјал и време;
•	 Ја подготвува работната документација со користење информациско   
 комуникациски средства;
•	Комуницира со корисниците на услугите на еден странски јазик;
•	Комуницира со соработниците, применувајќи ги принципите на работната  
 култура;
•	Приготвува различни видови теста и маси (потквасено тесто, лиснато тесто,  
 потквасено - лиснато тесто, сукано тесто, деликатно тесто, мрсно тесто,   
 медено тесто, варено – парено тесто, макронски маси, бисквитни маси,   
 пенести);
•	Пече слатки и печива од различни видови теста и маси (фини пекарски   
 печива, штрудла, слатки; ролати, производи со полења; пржени печива;   
 кекси, чајни пецива, медењаци; крекери и солени печива; 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 печива (торти, слатки, ролати, десерти,   
 мињони);
•	произведува декоративни елементи од посебни маси (марципан,    
 перципан, нугат, тецинои 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 работната   
 средина и околина. 

СЛАТКАР
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги организира својата работа и    
 работата на тимот;
•	 Ја прегледува технолошката    
 документација (кодовите на    
 производите, рецептот, времето и   
 начинот на мешање и обликување); 
•	 Ги анализира суровините, упатствата   
 за работа и ги дефинира постапките за  
 работа,
•	 Ја разбира технолошката    
 документација;
•	 Ги толкува резултатите од анализата на  
 суровините;
•	 Ја познава прехранбената    
 микробиологија;
•	 Ги познава правилата и стандардите за  
 организација на работата.

•	 Ја прегледува   
 документацијата   
 и ја определува   
 постапката за   
 работа.

•	 Ја проследува и    
 води релевантна  
 документација.

•	 Подготвува  
 место за   
 работната   
 изведба.

•	 Ја собира потребната документација за  
 потеклото и квалитетот на суровините;
•	 Го следи движењето на суровините   
 во процесот на производството (од   
 приемот на суровините до    
 готовите производи);
•	 Го евидентира движењето  на    
 суровините низ производствениот   
 процес;
•	 Ги познава важечките  прописи за   
 критериумите за квалитет на влезните   
 суровини;
•	 Го познава системот на следење на   
 документите и неговото значење.

•	 Применува лична хигиена и хигиена на  
 работната средина;
•	 Носи пропишана заштитна работна   
 облека;

СЛАТКАР
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•	 Ги подготвува работното место и   
 средствата за работа (ги подготвува   
 материјалите, машините, уредите и   
 орудијата);
•	 Врши квантитативна и квалитативна   
 контрола на суровините;
•	 Ги познава хемиските и технолошките   
 својства на слаткарските суровини;
•	 Ги познава основите на личната    
 хигиена, хигиената на просторот и   
 хигиената на работните уреди;
•	 Ги знае хигиенските мерки; 
•	 Ги познава можните загадувања   
 што произлегуваат од неправилното    
 ракување со храната;
•	 Ги почитува ХАССП стандардите при   
 производството на полутрајни    
 печива, свежи      
 полнети печива, диететски слаткарски   
 производи и национални    
 слаткарски производи.

•	 Ги приготвува брашното, јајцата и   
 другите суровини потребни за секој   
 одделен вид тесто;
•	 Рачно или машински ги меша    
 суровините согласно со рецептот;
•	 Ги обработува суровините според   
 производствената спецификација;
•	 Рачно или машински ја меша, меси или  
 ја  мати масата; 
•	 Ги мери или ги дозира тестото или   
 масите;
•	 Подготвува модели; 
•	 Обликува тесто;
•	 Го полни тестото со филови; 
•	 Обликуваното тесто го става во модли   
 или во плехови; 
•	 Ја познава прехранбената    
 микробиологија;
•	 Ги познава карактеристиките и    
 основните компоненти на различните   
 видови теста и маси; 

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

Оперативни 
работи
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•	 Знае да ги пресмета количествата од   
 суровините потребни за приготвување  
 на различните видови теста и маси; 
•	 Правилно знае да ги приготви    
 состојките; 
•	 Знае термички и механички да ги   
 обработи суровините;
•	 Ги познава машините и уредите за   
 приготвувањеа теста и маси; 
•	 Ги познава технолошките постапки за   
 приготвување  одделни видови теста   
 или маси; 
•	 Ги познава процесите  што се    
 случуваат при месењето;
•	 Ги познава постапките за обликување   
 на тестата.

•	 Ја надгледува ферментацијата  на   
 квасеното тесто; 
•	 Приготвува формирани парчиња за   
 печење; 
•	 Пече, вари или пржи производи;
•	 Ги надгледува температурата и    
 времетраењето на печењето,    
 варењето или пржењето; 
•	 Го надгледува ладењето на    
 производите; 
•	 Го декорира производот;
•	 Ги познава машините и алатките за   
 термичка обработка на тестото;
•	 Знае да ги приготви производите за   
 печење;
•	 Ги познава ефектите од температурата   
 и од влагата врз процесот на печење;
•	 Ги познава процесите што се одвиваат   
 во тестото во текот на печењето;
•	 Знае да го определи времетраењето на  
 печењето; 
•	 Знае да го олади и да го складира   
 печивото. 

•	 Пече слатки  
 и печива   
 од различни  
 видови теста  
 и  маси (фини  
 пекарски печива,  
 штрудла, слатки;  
 олати,производи  
 со полнења;  
 пржени   
 пецива; кекси,  
 чајни печива,  
 медењаци;   
 крекери   
 и солени печива;  
 парено  тесто,  
 нарастки;   
 полупроизводи  
 од различни  
 теста).
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•	 Вари, меша, мати кремови, пудинзи; 
•	 Вари мармалади, џемови, желеа;
•	 Меша фил;
•	 Ги контролира времетраењето и   
 условите на чување на     
 полупроизводите; 
•	 Ги познава карактеристиките на   
 суровините и нивното приготвување;
•	 Ги познава машините и уредите за   
 приготвување  полнила и филови; 
•	 Ги познава технолошките постапки   
 за приготвување  различни видови   
 кремови, филови и други маси што се   
 употребуваат како полнила. 

•	 Го обликува тестото со сечење или со   
 помош на модли; 
•	 Ги премачкува, полни и ги  украсува со  
 шлаг, крем или со маса, со прелив или   
 ги глазира слаткарските производи;
•	 Го декорира печивото со овошје,   
 чоколадни орнаменти, со јаткасто   
 овошје со фигури или со други    
 декоративни материјали; 

•	 Приготвува суровини согласно со   
 рецептот; 
•	 Меша, вари и ја приспособува    
 температура на глазурата; 
•	 Ги контролира времетраењето     
 и условите за складирање на    
 полупроизводите; 
•	 Ги познава карактеристиките на   
 одделните видови премази (глазури) и  
 преливи; 
•	 Ги познава постапките за    
 приготвување  одделни видови    
 премази и преливи; 
•	 Ја познава постапката за     
 приспособување на температурата на   
 глазурата.

•	 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  
 печива (торти,  
 слатки, ролати,  
 десерти,   
 мињони).
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•	 Го надгледува ладењето; 
•	 Ги контролира времетраењето  и   
 условите на складирање при превоз;
•	 Ги познава карактеристиките  на   
 суровините за декорирање, како и   
 начинот на нивното приготвување; 
•	 Го познава технолошкиот процес за   
 приготвување на посебни маси; 
•	 Ги знае техниките за сечење,    
 обликување премачкување и    
 преливање; 
•	 Ја познава техниката за декорирање на  
 производите; 
•	 Ги познава техниките за вбризгување,   
 моделирање и составување     
 композиции.

•	 Произведува марципан, перципан,   
 нугат ;
•	 Ги обликува и ги  декорира    
 производите  со тие маси; 
•	 Ги познава карактеристиките на   
 суровините за производство на    
 десерти од посебни маси; 
•	 Знае да ги приготви суровините за   
 одделни производи; 
•	 Ја познава технолошката постапка за   
 производство на посебни маси; 
•	 Ги познава техниките за формирање и   
 декорирање со посебни маси .

•	 Ги приготвува суровините за    
 порциските десерти;
•	 Меша, мати и вари кремови; 
•	 Го става и го обликува кремот; 
•	 Ги декорира и ги  сервира порциските   
 десерти;
•	 Ги познава карактеристиките на   
 суровините за приготвување на   
 порциските десерти; 
•	 Ја познава технолошката постапка за   
 приготвување  мусови, панакоти и   
 крем моделиран во модли; 
•	 Ги познава техниките за декорирање и  
 сервирање на порциските десерти. 

•	 Произведува  
 декоративни  
 елементи од  
 посебни маси  
 (марципан,  
 перципан,   
 нугат, тецино и  
 гријаж).

•	 Приготвува  
 десерти во   
 порција:   
 мусови,   
 панакоти,   
 кремови   
 моделирани  
 во модли,   
 слатки   
 приготвени  
 за топло-ладно  
 бифе.

СЛАТКАР
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•	 Приготвува суровини согласно  со   
 рецептот; 
•	 Меси тесто или ги мати масите; 
•	 Приготвува филови; 
•	 Обликува печиво; 
•	 Го сфаќа значењето на националните    
 десерти и нивната разновидност;
•	 Го познава технолошкиот процес на   
 производство на национални десерти. 

•	 Ги мери суровините за чоколадната   
 смеса;
•	 Ја меша чоколадната смеса;
•	 Ја приготвува чоколадната смеса за   
 обликување;
•	 Приготвува полнења за чоколадните    
 производи;
•	 Растопува чоколадо, го обликува   
 во соодветен дизајн и го полни со   
 материјал за полнење (фил);
•	 Го контролира ладењето и  ги регулира  
 температурата и времето;

•	 Формира одделни делови; 
•	 Составува, бои и лакира; 
•	 Ги обликува, сече и ги составува   
 моделите;
•	 Ги вари шеќерните раствори и го   
 преработува шеќерот; 
•	 Моделира и изработува производи од   
 шеќер;
•	 Ги почитува естетските принципи во   
 слаткарството; 
•	 Ги познава техниките за варење на    
 шеќерните раствори за влечен, дуван   
 и растопен шеќер; 
•	 Знае да ги измери топлината и    
 густината на шеќерните раствори; 
•	 Ги познава техниките  за формирање    
 производи од светла и темна    
 карамела (влевање, влечење, дување,   
 кршење, добош, крокант, кандирање и  
 карамелизирање).

•	 Приготвува  
 национални  
 десерти. 

•	 Моделира   
 и изработува  
 производи од  
 шеќер (шеќерна  
 артистика).

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

СЛАТКАР



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

321

•	 Го вади производот  од модлите/  
 калапите; 
•	 Ги декорира производите;
•	 Ги познава суровините  за чоколадната  
 смеса;
•	 Знае да ги усогласува тежините на   
 суровините за чоколадната смеса; 
•	 Ја познава постапката за производство  
 на чоколадната смеса;
•	 Ги познава основните суровини   
 за производство на чоколадните   
 производи, нивните својства и    
 подготовка;
•	 Ги познава технолошките  процеси за   
 производство на одделни чоколадни   
 производи, 
•	 Ги знае постапката за     
 преткристализација на путерот од   
 какао и алатките што се користат;
•	 Ги познава соодветните постапки за   
 чување и ладење на производите.

•	 Ги мери суровините за сладоледната   
 маса согласно со рецептот; 
•	 Ги надгледува мешањето и ладењето   
 на сладоледната маса; 
•	 Го надгледува замрзнувањето; 
•	 Ги контролира времетраењето  и   
 условите за складирање на    
 производот;
•	 Ги познава основните состојки на   
 сладоледната маса и нивното влијание  
 врз квалитетот ;
•	 Ги разликува различнте видови    
 сладолед; 
•	 Ги познава карактеристиките  на   
 сладоледната мешавина и промените   
 низ кои минува сладоледната    
 мешавина во текот на преработката; 
•	 Ја познава постапката за преработка   
 на сладоледната мешавина; 
•	 Знае да направи сладолед;

•	 Произведува  
 различни   
 видови   
 сладолед и  
 производи од 
 сладолед   
 (млечни   
 и овошни   
 сладоледи;  
 сладоледни  
 десерти;   
 сладоледни  
 торти).

СЛАТКАР
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•	 Формира производи од сладоледната    
 маса и знае како да ги понуди; 
•	 Ја познава постапката за индстриско   
 приготвување на сладолед; 
•	 Ја познава постапка за смрзнување   
 и складирање на сладоледот и на   
 производите од сладолед;
•	 Ја сфаќа важноста на хигиенските   
 мерки при изработка на производите   
 од сладолед.

•	 Рачно или машински ги мери и ги    
 пакува производите;
•	 Ја проверува масата на пакуваните   
 производи;
•	 Ги декларира производите;
•	 Го контролира ладењето и     
 смрзнувањето на свежите десерти; 
•	 Ги познава правилата  и прописите за   
 пакување, декларирање и складирање  
 на производите;
•	 Ги познава машините и уредите за   
 пакување и чување на производите;
•	 Знае да ги контролира времето и   
 обемот на складирање.

•	 Води грижа за пријатниот и убаво   
 уредениот изглед на продавницата   
 (слаткарницата);
•	 Ги става печивата  во плехови;
•	 Ги става  производите во излогот   
 внимателно и привлечно;
•	 Ги чува и ги  организира производите    
 во продажните витрини;
•	 Ги почитува и се приспособува кон   
 барањата на клиентите;
•	 Со клиентите ги договара нарачките,   
 посебните барања, производите   
 приспособени согласно со потребите;
•	 Купува суровини и продава производи;
•	 Знае да ги изложи слаткарските   
 производи;

•	 Пакува и чува  
 производи

•	 Купува суровини  
 и продава   
 производи.

Комерцијални 
работи

СЛАТКАР
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•	 Знае на купувачите соодветно да им ги  
 претстави производите,
•	 Правилно знае да ги завитка    
 кондиторските производи;
•	 Ги познава основите на хигиената на   
 храната;
•	 Ја калкулира цената на производот;
•	 Ги познава основите на     
 претприемништвото; 
•	 Ја познава психологијата на    
 продажбата;
•	 Ги познава основните техники за   
 набавка;
•	 Знае да ги продава своите производи; 

•	 Ја пополнува деловната документација  
 и и ја евидентира употребата на   
 материјалот;
•	 Ги евидентира нарачаните и    
 произведени количества;
•	 Ги пополнува формуларите за следење  
 на производството и за прометот;
•	 Знае да работи на компјутер.

•	 Го контролира квалитетот на    
 финалниот производ;
•	 Го проверува рокот  на траење    
 на суровините и предупредува    
 за неправилностите кај суровините   
 (оштетувања на пакувањата, страни   
 материи, мирис);

•	 Ја координира својата 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 индивидуалните  задачи.

•	 Ги пополнува  
 работните   
 документи/  
 деловната   
 документација.

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

•	 Ја надгледува  
 работата   
 и раководи/  
 координира  со  
 помошниците.

Администра-  
тивни работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Надзор на 
работата

СЛАТКАР
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•	 Ги спроведува принципите за добрата   
 производствена  и хигиенска практика;
•	 Ги следи новините во професијата;
•	 Ги познава хигиенските 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;
•	 Ги познава методите за контрола на   
 квалитетот;
•	 Ги познава стандардите за квалитет.

•	 Ги чисти машините, уредите и    
 работната околина;
•	 Ја проверува работата на машините и   
 уредите;
•	 Врши ситни поправки и одржување;
•	 Ги познава постапките за чистење,   
 дезинфекција и стерилизација на   
 машините и уредите; 
•	 Го познава начинот на работа    
 на машините и опремата во    
 кондиторството.

•	 Комуницира со колегите, со    
 претпоставените  и со подредените   
 лица;
•	 Комуницира со купувачите и со    
 клиентите;
•	 Ги познава техниките и видовите   
 комуникација; 
•	 Знае коректно и одговорно да    
 комуницира со купувачите;
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавање на   
 проблемите и при извршување на   
 определени задачи;
•	 Знае да ги употребува современите   
 средства за комуникација; 
•	 Ја користи стручната терминологија;
•	 Работи тимски;
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Управува со  
 механичко и  
 рачно оперирани  
 машини и уреди

•	 Комуницира  
 со колегите и со  
 клиентите.

Одржување и 
поправка

Комуникација
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•	 Ги почитува пропишаните  правила за   
 заштитната опрема на работното   
 место;
•	 Ги почитува пропишаните  барања   
 и законските  прописи за безбедност   
 и здравје при работа, заштита на   
 околината и заштитата од пожари;
•	 Ги познава можните оштетувања што   
 се должат на неправилната употреба   
 на машините;
•	 Го познава деловното законодавство;
•	 Ги познава прописите за заштита при   
 работа.

•	 Го заштитува  
 здравјето   
 при работа на  
 работното   
 место.

Заштита на 
работната и 
на животната 
средина

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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Сташа Атанасоска, менаџер на Слаткарницата, Хотел „Александар Палас” - Скопје
2.  Биљана Зографска, менаџер,  Слаткарница „Моцарт” - Скопје
3.  Лимонка Арминовска, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно
     образование и обука – Скопје
5. Координатор:  Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Слаткар го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 
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ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Готвач

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	 Ја подготвува и ја  организира сопствената работа;
•	 Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и  
 времето;
•	 Ја подготвува работната документација со користење информациско   
 комуникациски средства;
•	Комуницира со корисниците на услугите на еден странски јазик;
•	Комуницира со соработниците, применувајќи ги принципите на работна   
 култура;
•	 Ја користи пропишаната работна облека;
•	 Ги составува листата на јадења и менијата за редовните и вонредните   
 оброци;
•	 Ги приготвува прехранбени продукти за финализирање на различните   
 видови готварски производи,
•	 Ги приготвува прехранбените продукти за финализирање на различните   
 видови готварски производи: ладни и топли предјадења, супи, чорби и   
 потажи, основни сосови и фондови, јадења од месо, риби, ракови и морски  
 плодови, прилози, вегетаријански јадења, салати, слаткарски производи,   
 национални јадења, правилна храна;
•	 Ги сервира, декорира и ги испорачува јадењата во соодветни садови;
•	 Ја води и ја  ажурира евиденцијата за работата во кујната;
•	Работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на   
 работата и услугите;
•	 Ги извршува работите во согласност со прописите за заштита на работната  
 средина и околината. 

ГОТВАЧ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

Оперативни 
работи

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги координира своите активности со   
 активностите на соработниците;
•	 Ги следи новитетите  и трендовите во   
 готварството;
•	 Ги подготвува менито и листата на   
 јадења во соработка со шефот на   
 кујната;
•	 Го познава системот  на работа во   
 угостителскиот објект;
•	 Го познава составот  на јадењата од   
 менијата и листата на јадења;
•	 Ги познава продуктите  што се    
 користат за подготовката  на    
 јадењата;
•	 Го познава редоследот на јадењата во   
 листата на јадења според групи;  
•	 Ги познава правилата за составување    
 листа на јадења и мени.

•	 Ги организира   
 работните    
 активности.

•	 Го подготвува  
 местото за   
 работна изведба

•	 Ги составува  
 листата на   
 јадења и   
 менијата   
 за редовните  
 и вонредните  
 оброци. 

•	 Го применува кодексот на облекување;
•	 Ја проверува исправноста на    
 инвентарот и опремата во кујната;
•	 Ги прегледува и се запознава со   
 работните задачи;
•	 Ги прегледува и се запознава со   
 менијата и листата на јадења;
•	 Ги вклучува уредите; 
•	 Ги познава видовите и     
 карактеристиките на прехранбените   
 продукти.

•	 Ги составува листата на јадења и   
 менијата за редовните и вонредните   
 оброци;
•	 Ја пресметува хранлива вредност на   
 продуктите, јадењата и оброците со   
 користење  компјутерска техника;

ГОТВАЧ
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•	 Ги подготвува нормативите;
•	 Го подготвува барањето за    
 прехранбени продукти;
•	 Ги познава стандардите за подготовка   
 на храна;
•	 Ги познава критериумите за квалитетот  
 и квантитетот/составот на храната;
•	 Го познава составот на менијата за   
 редовните оброци;
•	 Ги познава карактеристиките на   
 подготовката на вонредните оброци; 
•	 Го познава составот на менијата за   
 избор на вонредните менија;
•	 Ги класифицира класичните јадења во   
 листата на јадења;
•	 Знае  да ги комбинира прехранбените   
 продукти во листата на јадења или   
 менијата;
•	 Ја почитува сезоната на     
 прехранбените продукти;
•	 Ги почитува препораките за правилна   
 исхрана;
•	 Ја сфаќа важноста на хранливите   
 материи за луѓето и ефектите од   
 лошата исхрана ;
•	 Објаснува што се случува со храната во  
 гастроинтестиналниот тракт, како и на   
 метаболизмот;
•	 Ја познава хранливата вредност на   
 одделните прехранбени продукти и   
 начинот на употреба.

•	 Ги приготвува прехранбените    
 продукти; 
•	 Механички ги чисти прехранбените   
 продукти;
•	 Ги утврдува корисноста и квалитетот   
 на прехранбените продукти;
•	 Ја мери тежината на прехранбените   
 продукти;
•	 Ги сортира прехранбените продукти; 
•	 Ги складира прехранбените продукти;
•	 Користи инструменти за     
 конвертирање на мерните    
 единици;

•	 Приготвување   
 на прехранбените  
 продукти за  
 финализирање  
 на различни  
 видови готварски  
 производи
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•	 Термички ги  обработува    
 прехранбените продукти,    
 според потреба; 
•	 Ги оладува продуктите;
•	 Ги декорира прехранбените продукти/  
 храна;
•	 Го знае составот на индивидуалните-   
 посебните јадења;

•	 Употребува прехранбени продукти;
•	 Ги разбира значењето и употребата на   
 зачините и мирудиите;
•	 Ги знае правилата за механичка    
 преработка на прехранбените    
 продукти и ги зема  предвид;
•	 Ги познава алатките за машинска   
 обработка на прехранбените продукти  
 и знае како да ги користи;
•	 Ги познава машините за обработка на   
 прехранбените продукти и знае како   
 да ги користи;  
•	 Ја познава техниката  на механичката   
 обработка на определени    
 прехранбени продукти;
•	 Го вреднува изборот на призводите   
 на пазарот и нивното влијание врз   
 човековиот организам;
•	 Ја познава употребливоста на    
 прехранбените продукти и типичните   
 јадења од прехранбените продукти; 
•	 Го разликува чистењето на суво и со   
 вода;
•	 Ги познава овошјето и зеленчукот   
 што се лупат и што  не се лупат,    
 како и видовите што не     
 бараат лупење - предности    
 и слабости;
•	 Ги почитува еколошките стандарди и   
 прописи;
•	 Ја познава подготовката     
 на  прехранбените продукти за    
 класифицирање во капацитетите   
 за складирање.

•	 Приготвува ладни  
 предјадења. 
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•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти; 
•	 Ги познава прехранбените продукти   
 што се соодветни за подготовка на   
 ладни предјадења; 
•	 Ги познава  процедурите за термичка   
 обработка на прехранбените    
 продукти;
•	 Ги знае процедурите за одржување на   
 свежината на храната; 
•	 Ги познава правилата за комбинирање  
 на прехранбените продукти;
•	 Знае која е целта на адитивите  и   
 нивното влијание врз организмот;
•	 Ги познава принципите за чување и за   
 користење на неупотребената храна;
•	 Ја сфаќа важноста на ладните    
 предјадења.

•	 Термички ги  обработува    
 прехранбените продукти, според   
 потреба; 
•	 Ги оладува продуктите;
•	 Ги користи додатоците на основните   
 прехранбени продукти, за да се добие   
 хармонично јадење;
•	 Готви тестенини;
•	 Ги декорира  прехранбените продукти;
•	 Го знае составот на индивидуалните -   
 посебните јадења;
•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти; 
•	 Ги познава прехранбените продукти   
 што се соодветни за подготовка на   
 топли предјадења;  
•	 Ги познава  процедурите за термичка   
 обработка на прехранбените    
 продукти;
•	 Ја сфаќа важноста на топлите    
 предјадења;
•	 Ги знае принципите за чување и    
 користење на неупотребената храна.

•	 Приготвува топли  
 предјадења. 
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•	 Ги избира состојките за подготовка на   
 фондови; 
•	 До колку е потребно,термички ја    
 обработува храната; 
•	 Ги оладува намирниците;

•	 Ги применува постапките што    
 се користат со цел да се одржи    
 максималната хранлива вредност на   
 храната;
•	 Ги користи билките и мирудиите; 
•	 Ги оладува продуктите; 
•	 Ја замрзнува и ја  чува храната;
•	 Ги декорира прехранбените продукти;
•	 Знае да приготви супи, чорби, потажи;
•	 Знае да приготви додатоци за супи,   
 чорби, потажи;
•	 Го познава составот на     
 индивидуалните јадења;
•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти/храна; 
•	 Ги познава прехранбените продукти,    
 што се соодветни за приготвување   
 супи, додатоци за супа, чорби, потажи;
•	 Ги знае процедурите за термичка   
 обработка на прехранбените    
 продукти/храна;
•	 Ги почитува принципите за чување и    
 користење на неупотребената храна;
•	 Ги познава процедурите за термичка   
 обработка на различните видови   
 додатоци за супа;
•	 Ги познава процедурите како да се   
 одржи максималната хранлива    
 вредност на храната и знае да ги   
 користи;
•	 Ги познава билките и мирудиите и знае  
 како правилно да ги користи; 
•	 Знае да комбинира додатоци за супа со  
 соодветна супа;
•	 Ги познава различните видови теста за  
 подготовка на додатоците за супа.

•	 Приготвува  
 супи чорби и  
 потажи. 

•	 Приготвува  
 основни   
 фондови и   
 сосови. 
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•	 Комбинира сосови за јадења; 
•	 Брзо лади фондови и сосови;
•	 Употребува сосови со соодветни   
 јадења; 
•	 Знае соодветни прехранбени продукти  
 за приготвување  сосови и фондови; 
•	 Ги познава постапките за обработка   
 на прехранбените продукти и знае да   
 ги користи;
•	 Знае да ги  користи соодветните   
 фондови - бази во приготвувањето на   
 храната; 
•	 Ја сфаќа важноста на фондовите и   
 сосовите во а ла карт кујната.

•	 Ги применува постапките за термичка   
 обработка на месото каде што    
 загубите на хранливите  состојки   
 се минимизирани ;
•	 Ги оладува намирниците ;
•	 Ги користи фондовите и сосовите во   
 подготовката на месото;
•	 Ги користи билките и мирудиите за   
 подготовка на месото;
•	 Ги утврдува свежината и квалитетот на   
 месото;
•	 Додава мирудии на  месото    
 користејќи ги современите трендови   
 во подготовката на јадењата од месо; 
•	 Знае да го раздели месото на    
 соодветни делови и според     
 квалитетот;
•	 Ги познава ризиците при ладење на   
 прехранбените продукти; 
•	 Ги знае дополнителните процедури за   
 подготовка на месото; 
•	 Ја познава енергетската и хранливата   
 вредност на определените  видови    
 месо ;
•	 Ја познава подготовката     
 на сувомеснатите производи од    
 определени видови  месо;
•	 Ја знае  температурата на печење на   
 различни видови месо ;

•	 Приготвува  
 основни фондови  
 и сосови. 

•	 Приготвува  
 јадења од месо. 
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•	 Термички ги обработува     
 прехранбените продукти;
•	 Ги оладува продуктите;
•	 Ги комбинира прилозите со јадењата; 
•	 Ги декорира прехранбените продукти;
•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти/храна; 
•	 Ги познава прехранбените продукти,  
 што се соодветни за подготовка на   
 различни видови  прилози;

•	 Го знае времето на созревање на   
 определени типови  месо на различни   
 температури;
•	 Ги познава начините на сечење    
 сурово, варено и печено месо. 

•	 Ја утврдува свежината на рибите,   
 раковите и морските плодови;
•	 Ги користи начините за чистење на   
 рибите, раковите и  морските плодови;
•	 Ги користи фондовите  и сосовите   
 при подготовка на рибите, раковите и   
 морските плодови;
•	 Ги користи билките и мирудиите   
 при подготовка на месото од рибите,   
 раковите и морските плодови;
•	 Ги познава различните видови    
 слатководни и морски риби и ракови;
•	 Ги познава морските плодови;
•	 Ги познава начините на чистење на   
 рибите, раковите и морските плодови;
•	 Го знае составот на јадењата од риби,   
 ракови и морски плодови;  
•	 Знае да избере најсоодветна    
 процедура за термичка обработка,   
 а притоа да се зачува хранливата   
 вредност,
•	 Ги познава енергетската и хранливата   
 вредност на определени видови риби,  
 ракови и морски плодови.  

•	 Приготвува  
 јадења од риби,  
 ракови и морски  
 плодови . 

•	 Приготвува  
 прилози.
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•	 Ги познава и ги избира начините на   
 термичка обработка на прехранбените  
 продукти; 
•	 Знае да избере прилог соодветен на   
 јадењето;
•	 Ги познава различните видови  ориз,   
 компир, овошје и зеленчук и нивната   
 термичка обработка. 

•	 Приготвува  преливи за салати; 
•	 Приготвува салати;
•	 Приготвува бифе од различни видови    
 салати; 

•	 Термички ги  обработува    
 прехранбените продукти, до колку е   
 потребно; 
•	 Ги оладува продуктите; 
•	 Избира соодветна термичка обработка  
 на различните видови  зеленчук; 
•	 Ги декорира прехранбените продукти;
•	 Го знае составот на јадењата од    
 зеленчук;
•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти; 
•	 Ги познава прехранбените продукти за  
 подготовка на разни јадења    
 од зеленчук; 
•	 Ги познава процедурите за да се одржи  
 максималната хранлива вредност на   
 храната; 
•	 Знае како да се стават мирудиите во    
 јадењата; 
•	 Знае како да се приготват јадењата од   
 зеленчук, како што се ладното и   
 топлото предјадење;  
•	 Ја сфаќа важноста  на зеленчукот во   
 секојдневната исхрана; 
•	 Ги познава различните видови     
 производство на зеленчук - еко,   
 органски;

•	 Приготвува  
 јадења   
 од зеленчук -  
 вегетаријански  
 јадења.

•	 Приготвува  
 салати. 
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•	 Избира соодветен термички третман   
 на различните видови  прехранбени   
 продукти со цел одржување на    
 хранливата вредност на храната; 
•	 Комбинира  зеленчук со овошје; 
•	 Ги декорира прехранбените продукти,
•	 Ги познава работните алатки и    
 алатките за декоративна обработка на   
 прехранбените продукти; 
•	 Знае да комбинира салати со дресинг; 
•	 Знае како се чуваат салатите за да ја   
 задржат свежината;
•	 Ја сфаќа важноста на зеленчукот во   
 секојдневната исхрана ;
•	 Ги познава различните видови     
 производство на зеленчук - еко,   
 органски.

•	 Приготвува десерти од разни теста;  
•	 Приготвува кремови; 
•	 Приготвува парфеа; 
•	 Приготвува желеа; 
•	 Приготвува  глазури;
•	 Приготвува компоти и овошни салати;
•	 Избира соодветни состојки за да се   
 добие енергетски соодветен  десерт;  
•	 Ја спречува оксидацијата во    
 подготовката на овошниот десерт; 
•	 Ги применува новитетите во    
 подготовката на десертите;
•	 Прави креации од сладолед; 
•	 Ги знае основните состојки и    
 подготовка на различни видови  теста;
•	 Ги познава различните методи на   
 термичка обработка на теста и знае да   
 ги користи; 
•	 Ги познава постапките во подготовката  
 на десертите; 
•	 Ги познава  различните видови     
 брашно;  
•	 Знае како да ги декорира различните   
 типови  десерти. 

•	 Приготвува  
 слаткарски  
 производи. 
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•	 Ги составува листата и менијата на   
 јадења од националната кујна; 
•	 Ги подготвува националните јадења; 
•	 Ги сервира - служи националните   
 јадења; 
•	 Знае да употреби соодветни садови за   
 гарнирање на националните јадења и   
 ги користи; 
•	 Ги познава карактеристичните  јадења   
 на одделните региони.  

•	 Подготвува листа на јадења со    
 правилна храна; 
•	 Избира соодветни прехранбени   
 продукти за подготовка на правилна   
 храна;
•	 Знае да приготвува  правилна храна; 
•	 Знае да користи определени видови   
 продукти и да ги приготви како    
 правилна исхрана; 
•	 Ги познава јадењата за диета.

•	 Приготвува порции според нормативи; 
•	 Сервира јадења;
•	 Декорира чинии и овали;
•	 Издава храна врз основа на порачка;
•	 Го евидентира издавањето на храна; 
•	 Ги користи општите стандарди за   
 хигиена и ХАЦЦП во дистрибуцијата на  
 храна; 
•	 Ја користи соодветната декорација во   
 гарнирање на јадењата;
•	 Знае правила  и комбинации при   
 сервирање индивидуални јадења во   
 чинија;
•	 Знае да подготви мисе ен плаце место   
 за издавање  храна; 
•	 Знае да лади или да  загрева чинии за   
 сервирање  јадења;
•	 Ја сфаќа важноста на служењето и   
 транспортот на храната до гостинот. 

•	 Приготвува  
 правилна храна 

•	 Приготвува  
 национални  
 јадења .

•	 Сервира,   
 декорира и  
 испорачува  
 јадења во   
 соодветни   
 садови. 
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•	 Го чисти и го става на соодветно место   
 користениот инвентар; 
•	 Ги чисти работните маси; 
•	 Ги контролира машините за механичка  
 и термичка обработка на храната и   
 другите материјали     
 според принципите на безбедноста и   
 екологијата ;
•	 Го познава начинот на одржување на   
 хигиената на работната просторија и   
 инвентарот и потрошениот материјал ;
•	 Ги почитува општите хигиенски    
 стандарди и ХАЦЦП ;
•	 Правилно ги користи и  ги дозира    
 хемиските средства за чистење;
•	 Знае да ги  организира и да ги чисти   
 кујнските одделенија.

•	 Учествува во набавката на продукти со  
 одговорното лице;
•	 Подготвува пресметка за извршената   
 работа и потрошениот материјал;
•	 Ги познава основите на калкулациите   
 за јадења или менијата ;
•	 Ги подготвува елементите на    
 калкулација за приготвените јадења ;
•	 Ги познава видот  и структурата на   
 трошоците за материјалите што ги   
 употребува.

•	 Води евиденција за количеството на   
 искористените продукти; 
•	 Води евиденција за работните часови ;
•	 Подготвува извештај за потребните   
 продукти за работа (требување) ;
•	 Подготвува извештај за примените   
 продукти (приемница) ;
•	 Подготвува извештај за состојбата   
 на продуктите, инвентарот и опремата   
 (попис) ;
•	 Ги прима нарачките  од услужниот   
 персонал во печатена форма. 

•	 Одржува   
 хигиена и   
 уредност во  
 кујната. 

•	 Набавка на  
 продукти.

•	 Ја води   
 работната   
 документација.

Комерцијални 
работи

Администра-
тивни работи
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•	 Ги користи средствата за работа   
 според упатството на производителот;
•	 Ги користи прехранбените продукти   
 според упатството на производителот;
•	 Ги применува нормативите при    
 подготовка на јадењата;
•	 Го контролира квалитетот на    
 приготвените готварски производи;
•	 Ги контролира издадени јадења;
•	 Ги користи постапките и начините за   
 осигурување на рационално    
 користење на енергијата, материјалот   
 и времето;
•	 Ги контролира постапките на    
 подготовка на продуктите;
•	 Ја контролира термичката обработка   
 на продуктите ;
•	 Води евиденција според ХАЦЦП   
 нормативите;
•	 Ги познава стандардите за квалитет; 
•	 Ги познава методите за контрола на   
 квалитетот; 
•	 Ги познава системите на одржување на  
 квалитетот.

•	 Ги евидентира исправноста и    
 потребата од сервисирање на    
 опремата и инвентарот;
•	 Ги известува одговорните лица за   
 евентуалните дефекти;
•	 Го познава правилното     
 функционирање на опремата и    
 инвентарот.

•	 Комуницира со гостите на еден    
 странски јазик;
•	 Комуницира со соработниците; 
•	 Ги применува културата  на говор и   
 однесување;
•	 Оспособен е да ги советува гостите за   
 избор на јадења и пијалаци;

•	 Работи во   
 согласност со  
 нормативите,  
 упатствата  и  
 гарантира за  
 квалитетот на  
 сопствената  
 работа.

•	 Ја евидентира  
 исправноста  
 на средствата за  
 работа.

•	 Комуницира  
 со гостите и со   
 соработниците.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка

Комуникација

ГОТВАЧ
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•	 Мирно  реагира  во случај на    
 рекламации и конфликтни ситуации и   
 наоѓа соодветно решение;
•	 Знае да најде соодветен начин    
 на комуникација при решавање   
 на проблемите при организација на   
 работата и извршувањето  одделни   
 задачи;
•	 Користи стручна терминологија;
•	 Работи тимски;
•	 Ги познава основите на деловно   
 комуницирање;
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Ги применува заштитните мерки и   
 средства за работа;
•	 Ги користи предвидените правила и   
 прописи за заштита при работа;
•	 Ги применува упатствата за заштита   
 при работа;
•	 Ги применува санитарните хигиенски   
 прописи според ХАЦЦП нормативите;
•	 Ги познава прописите за заштита од   
 пожари ;
•	 Гипознава можните опасности од   
 неправилно користење на машините и  
 алатите. 

•	 Ги сортира отпадокот од хартија,   
 стакло,, отпадокот од храна;
•	 Ги складира отпадокот од хартија,   
 стакло,, отпадокот од храна, старо   
 употребено масло и др.;
•	 Ги познава правилата за складирање    
 отпадок.

•	 Ја заштитува  
 работната   
 средина.

•	 Ги сортира   
 и ги  складира  
 отпадоците.

Заштита на 
работната и 
на животната 
средина

ГОТВАЧ
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Љупчо Гиевски, менаџер на кујна,  Хотел „Александар Палас” - Скопје
2.  Дејан Трајковиќ, менаџер,  Градска кафана „Идадија М” - Скопје
3. м-р Небојша Вуковиќ, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно
     образование и обука – Скопје
5. Координатор:  Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Готвач го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

ГОТВАЧ
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1.  Љупчо Гиевски, менаџер на кујна,  Хотел „Александар Палас” - Скопје
2.  Дејан Трајковиќ, менаџер,  Градска кафана „Идадија М” - Скопје
3. м-р Небојша Вуковиќ, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно
     образование и обука – Скопје
5. Координатор:  Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана

КЕЛНЕР

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Келнер

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	 Ја планира и ја  организира сопствената работа;
•	 Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и   
 времето;
•	 Ја подготвува работната документација со користење информатичко   
 комуникациски средства;
•	Комуницира со корисниците на услугите на два странски јазика;
•	Комуницира со соработниците, 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;
•	Работи во точилница;
•	Врши пресметка на услугите;
•	 Ги испраќа гостите; 
•	Работи во согласност со нормативите и гарантира за квалитетот на   
 работата и услугите;
•	Врши работи во согласност со прописите за заштита на работната средина  
 и околина. 
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата

Подготовка 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја анализира дневната понуда: листа   
 на јадења, карта на пијалаци, мени,   
 винска карта, барска карта, карта за   
 појадок;
•	 Го познава составот на јадењата од   
 листата на јадења и менито; 
•	 Ги следи новитетите во однос на   
 исхраната;
•	 Ги применува стандардите за правилна  
 исхрана;
•	 Го чита налогот за работниот ден.

•	 Ги организира   
 работните    
 активности.

•	 Го подготвува  
 местото за   
 работна изведба

•	 Го применува кодексот на облекување  
 – униформа (за редовна  работа и   
 свечени приеми);
•	 Ги проверува картите за избор на   
 угостителските услуги;
•	 Го полира – одржува потребниот   
 инвентар за сервирање;
•	 Го разликува инвентарот  за    
 послужување и сервирање на гости;
•	 Ги порамнува ресторанските  маси;
•	 Распостила чаршафи;
•	 Поставува ситен инвентар;
•	 Поставува декорации на масите,
•	 Ги сервира ресторанските маси со   
 прибор за јадење;
•	 Ја подготвува келнерската работна   
 маса;
•	 Ги подготвува  банкетските маси за   
 свечени приеми,
•	 Ги подготвува  сервирните колички за:   
 транжирање, филирање, фламбирање,  
 филетирање;
•	 Ги знае употребата и намената на  
  масата за сервирање за различни   
 пригоди во салата за послужување;

КЕЛНЕР
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•	 Ги пречекува гостите;
•	 Ги поздравува гостите;
•	 Ги сместува гостите и избира маса   
 според желба на гостите; 
•	 Ја познава работата  со резервации;
•	 Владее со основите на бонтонот и ги   
 применува; 
•	 Воспоставува контакт и комуникација   
 со гостинот;
•	 Комуницира со гостинот на два    
 странски јазика;
•	 Правилно знае да ја понуди, претстави  
 и да ја  опише поединечната понуда;
•	 Користи пишани и непишани правила   
 на деловно комуницирање;
•	 Знае да воспостави правилен контакт   
 и комуникација со гостите; 
•	 Знае да комуницира со гостите на два   
 странски јазика;
•	 Знае пишани и непишани правила;на   
 деловната комуникација.

Оперативни 
работи

•	 Ја знае употребата на помошната   
 масичка или сервирната количка   
 согласно со начинот на сервирање;
•	 Знае да го избере соодветниот    
 инвентар, согласно со изборот на   
 јадењето и пијалаците; 
•	 Знае да подготви декоративен  куверт   
 за јадење за редовни и вонредни   
 гости.

•	 Поднесува карти за избор на    
 угостителските услуги;
•	 Разговора со гостинот во однос на   
 изборот  на јадењето и пијалаците   
 (давање  сугестии);
•	 Нуди и ги поврзува вината и другите   
 пијалаци со јадењата;
•	 Ја пишува порачката;
•	 Ги применува знаењата од    
 психологијата на гостите;

•	 Прима гости.

•	 Прима порачки.

КЕЛНЕР
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•	 Ги познава цените  во угостителскиот   
 објект;
•	 Ја блокира порачката;
•	 Дава блокирана порачка на    
 производствените одделенија;
•	 Поседува знаење за јадењата и    
 пијалаците што  им ги препорачува на   
 гостите;
•	 Ги знае правилата при препорачување  
 на пијалаците со одделни видови   
 храна; 
•	 Знае да ги употреби сите правила   
 на добар продавач при земањето на   
 нарачката, и притоа умее да биде вешт  
 и тактичен во комуникацијата, 
•	 Ги знае техниките за прием на    
 нарачката и нејзино проследување до   
 соодветното одделение;
•	 Знае да ракува со основната    
 програмска опрема што се употребува  
 при проследување на нарачката; 
•	 Ги знае тековните цени во локалот.

•	 Презентира, отвора и точи пијалаци; ;
•	 Меша пијалаци и ги послужува во   
 соодветни чаши со декорација,
•	 Приготвува пијалаци;
•	 Избира соодветен инвентар за    
 различни видови  пијалаци;
•	 Ја почитува важноста на     
 температурата на послужените    
 пијалаци;
•	 Го почитува рокот на важност на   
 послужените пијалаци;
•	 Послужува пијалаци на барскиот пулт   
 или гостинската маса;
•	 Ја познава важноста на инвентарот и   
 негова намена за определени видови   
 пијалаци;
•	 Ја познава и ја користи техниката   
 за презентирање, отворање и точење    
 одделни видови вино;
•	 Ги познава алкохолните  и    
 безалкохолните пијалаци;

•	 Приготвува  
 и послужува  
 отворени,  
 флаширани и  
 мешани пијалаци.

КЕЛНЕР
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•	 Презема порачани јадења и пијалаци,
•	 Ги послужува гостите според    
 утврдените  угостителски стандарди на  
 послужување; 
•	 Доготвува јадење во присуство на   
 гостите (транжирање, филирање,   
 фламбирање и филетирање;
•	 Декантира и фрапира вина;
•	 Ги послужува гостите според бонтон   
 правилата;
•	 Применува банкетско послужување;
•	 Послужува редовни и вонредни   
 оброци надвор од матичната куќа;
•	 Десервира;
•	 Применува различни начини на   
 послужување;
•	 Знае да се приспособи на    
 специфичните начини на послужување  
 на пансионските и а ла карт гости;
•	 Познава вонредни оброци и знае   
 стручно да ги послужи;
•	 Ги почитува правилата за редослед   
 на послужувањето на јадењата и   
 пијалаците;
•	 Познава и разликува јадења што треба  
 да ги преземе од кујната.

•	 Ги познава основните барски пијалаци  
 и нивната намена;
•	 Ја познава техниката на мешање на   
 основните барски пијалаци, изборот   
 на соодветна чаша и нивно правилно   
 послужување на барскиот пулт или на    
 гостинската маса;
•	 Го знае правилниот начин на    
 складирање на одделните видови   
 пијалаци;
•	 Ја познава техниката на приготвување   
 на топли напивки и нивно    
 послужување;
•	 Ги познава нормативите за одделни   
 видови  пијалаци и нивните додатоци.

•	 Ги послужува  
 гостите,   
 на редовни    
 и вонредни 
  оброци. 
 

КЕЛНЕР
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•	 Послужува отворени и флаширани   
 пијалаци;
•	 Приготвува и послужува топли    
 напивки;
•	 Требува и презема материјали од   
 магацин;
•	 Води соодветна документација врз   
 основа на која требува материјали од   
 централниот магацин или добавувачот;
•	 Ги познава машините, уредите и   
 нивното правилно користење, се   
 придржува кон упатствата за нивното    
 правилно користење;
•	 Познава и применува техники за   
 приготвување  различни топли     
 напивки  и нивно послужување,
•	 Ги познава постапките за правилно   
 чување и складирање на пијалаците.

•	 Составува сметка за извршената   
 услуга;
•	 Ја принесува сметката до гостинот,
•	 Ја наплатува сметката на различни   
 начини (готовинско или     
 безготовинско);
•	 Изработува пресметка за дневниот   
 пазар и потрошените материјали;
•	 Ги познава цените, нормативите на   
 јадењата и пијалаците што ги    
 послужува;
•	 Ја познава основната  примена на   
 компјутерската техника.

•	 Го испраќа и го отпоздравува гостинот   
 со примена на бонтон правилата;
•	 Знае да избере и да користи правилен   
 пристап и начин на збогување.

•	 Го подига употребениот инвентар;
•	 Го предава инвентарот во соодветните  
 одделенија;
•	 Го класифицира инвентарот; 
•	 Го враќа инвентарот  на своето место.

•	 Работи во   
 точилница.

•	 Врши пресметка  
 на услугите.

•	 Ги  испраќа  
 гостите.

•	 Изведба на   
 завршните    
 работи    
 во салата за   
 послужување.

КЕЛНЕР
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•	 Учествува во пресметките за    
 извршените угостителски услуги;
•	 Ги води резервациите;
•	 Ги познава техниките на водење на   
 резервациите.

•	 Комуницира со гостите на два    
 странски јазика;
•	 Комуницира со соработниците; 
•	 Ја применува културата на говор и   
 однесување;
•	 Ги познава основите на деловното   
 комуницирање;

•	 Финансиски и материјално се    
 раздолжува;
•	 Го предава дневниот пазар;
•	 Подготвува извештај за примен и   
 издаден инвентар (приемница);
•	 Подготвува извештај за состојбата на   
 инвентарот и опремата (попис);
•	 Го составува записникот за   
  направената штета, и ги евидентира   
 најдените предмети.

•	 Врши пресметка  
 на извршените  
 услуги.

•	 Комуницира  
 со гостите и со  
 соработниците.

•	 Финансиски   
 и материјално   
 се задолжува   
 и ја  пополнува   
 документацијата.

•	 Води грижа за опремата и за    
 инвентарот;
•	 Ги применува нормативите  за храна и   
 пијалак;
•	 Го контролира квалитетот на својата   
 работа;
•	 Економично ги користи материјалите,   
 времето и енергијата;
•	 Ги споделува искуството и знаењето,   
 самокритично со своите соработници.

•	 Ги евидентира исправноста и    
 потребата од сервисирање на    
 опремата и инвентарот;
•	 Ги известува одговорните лица за   
 евентуалните  дефекти;
•	 Го познава  правилното     
 функционирање на опремата  и    
 инвентарот.

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

•	 Ја евидентира  
 исправноста   
 на средствата  
 за работа.

Комерцијални 
работи

Комуникација

Администра-
тивни работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка

КЕЛНЕР
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•	 Оспособен е да ги советува гостите за   
 избор на јадења и пијалаци;
•	 Мирно реагира во случај на    
 рекламации и во конфликтни ситуации  
 наоѓа соодветно решение;
•	 Знае да најде соодветен начин    
 на комуникација за решавање    
 на проблемите      
 при организацијата  на     
 работата и извршувањето    
 на одделните задачи;
•	 Ја користи стручната терминологија;
•	 Тимски работи;
•	 Ја познава стручната терминологија.

•	 Ги применува хигиенско- техничките   
 заштитни мерки и средства за работа;
•	 Ги користи предвидените правила и   
 прописи за заштита при работа; 
•	 Ги почитува и ги спроведува ХАЦЦП   
 стандардите;
•	 Ги одржува личната хигиена и    
 хигиената во просториите каде што   
 работи,
•	 Го почитува законот за точење     
 алкохолни пијалаци;
•	 Води грижа за здравјето на гостите;
•	 Ги познава хигиенско - техничките 
заштитни мерки и средствата за работа;
•	 Ги познава ХАЦЦП стандардите;
•	 Ги познава прописите за заштита при   
 работа.

•	 Го складира отпадокот хартија, стакло,   
 отпадокот  од храна,  употребеното   
 масло и др.,
•	 Го разликува правилното од    
 неправилното складирање  отпадок.

•	 Ја заштитува  
 работната   
 средина.

•	 Ги сортира   
 и ги  складира  
 отпадоците.

КЕЛНЕР

Заштита на 
работната и 
на животната 
средина
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Оливер Стојчевиќ, менаџер,  Хотел „Александар Палас” - Скопје
2.  Зоран Милковски, менаџер,  Ресторан „Кај Гино” - Скопје
3. Спиро Спасески, дип. ек. по тур. и уг., наставник, СУГС „Лазар Танев” - Скопје
4.  Координатор: м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно
     образование и обука – Скопје
5. Координатор:  Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана

Овој стандард е ревизија на Стандардот за занимање што е подготвен 2011 година 
во рамките на Проектот тур. рег, финансиран од Австриската развојна соработка, а 
имплементиран од Култур контакт Австрија. 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Келнер го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

КЕЛНЕР



ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА
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ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА
ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Конфекционер на месо

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира својата работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;
•	Ги чува здравјето и околината; 
•	Комуницира со соработниците; 
•	Го гарантира квалитетот на прехранбените производи;
•	Ги  користи информациско комуникациските помагала;
•	Го расекува, обескостува, обработува и го категоризира месото;
•	Го лади и го замрзнува месото;
•	Го прима, складира и го пакува месото и месните производи;
•	Ги води основните евиденции;
•	Управува со механички подесливите и рачно управувачките машини и   
 уреди.

КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја организира својата работа и работи   
 во групи;
•	 Ги прегледува упатствата  и ја    
 определува постапката за работа;
•	 Ги почитува ветеринарно –    
 санитарните прописи при    
 подготовката за работа и при самата   
 работа; 
•	 Ги почитува основите на безбедноста и  
 заштитата  при работа;
•	 Совесно ги исполнува  начелата   
 на добрата хигиенска практика и   
 HACCP системот што се однесува   
 на производствениот      
 дел што го врши и редовно и    
 целосно пополнува обрасци;
•	 Го познава системот на следење и   
 неговото значење;
•	 Ги познава основите на исхраната со   
 микробиологија на свежото месо.  

•	 Ја прегледува   
 документацијата   
 и ја определува   
 постапката за   
 работа.

•	 Ги подготвува  
 условите за  
 вршење на   
 работата.

•	 Се грижи за личната хигиена и    
 хигиената на работната средина; 
•	 Ја носи пропишаната работна    
 заштитна облека; 
•	 Ги подготвува работното место и   
 средствата за работа (работните алати,  
 машините, суровините за работа); 
•	 Има знаења за оптимално одржување   
 на личната хигиена, хигиената на   
 погоните, машините и уредите; 
•	 Ги знае можните зарази од неправилно  
 постапување со месото како суровина;
•	 Ги знае значењето и намената    
 на работната облека, обувките и   
 безбедносните заштитни средства.

КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО
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•	 Расекува делови од целината на   
 половинки (свински и говедски) на   
 различни делови и на основни делови   
 за продавање и преработка;
•	 Ги обескостува, обработува и ги   
 обликува деловите на месото (свинско  
 и говедско); 
•	 Го категоризира свинското и    
 говедското месо за продажба и    
 преработка; 
•	 Рачно ја расекува   живината на    
 основни делови; 
•	 Ги обликува парчињата месо од кози,   
 зајаци или дивеч;  
•	 Ги знае критериумите за     
 определување      
 на квалитетот и рандманот;
•	 Ги знае начините на расекување и   
 распарчување на говедата и свињите   
 за продажба; 
•	 Знае да ги именува деловите на месото  
 и да ја наведе нивната примена; 
•	 Ги разликува и ги разложува    
 погонското и машинското расекување;
•	 Ги знае различните начини на    
 распарчување за продажба    
 (говедска предна и задна четвртина,   
 свинска половина, свински милански и  
 француски рез, говедски     
 милански рез); 
•	 Ја познава анатомијата на животните   
 за колење; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 обескостување на живината; 
•	 Знае да обескости коза, зајак и дивеч; 
•	 Ги знае просториите, уредите и    
 опремата за примарна соработка. 

•	 Го расекува,  
 обескостува,  
 обработува и  
 го категоризира  
 месото.

КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО

•	 Го подготвува месото за ладење; 
•	 Го надгледува ладењето на месото; 
•	 Ги пополнува пропишаните обрасци за  
 следење на температурата во    
 коморите; 

•	 Го лади и   
 го замрзнува  
 месото.

Оперативни 
работи
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КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО

•	 Ги знае постапките на ладење на   
 месото; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 ладење; 
•	 Знае да ги заштити производите од   
 расипување; 
•	 Ги знае условите за ладење. 

•	 Правилно врши прием на месо,    
 месни делови и ги бележи потребните   
 параметри; 
•	 Ги складира месото и месните    
 производи при соодветни услови; 
•	 Подготвува и обликува делови од   
 месото за пакување; 
•	 Ги мери и ги пакува рачно или    
 машински производите во продажна и  
 транспортна амбалажа; 
•	 Управува со машините/лентите за   
 пакување; 
•	 Става декларација на пакуваните   
 производи,
•	 Ја контролира тежината на пакуваните  
 делови од месото и
•	 Oбезбедува соодветен транспорт, 
•	 Го знае правилниот режим на    
 складирање одделни видови месо и   
 месни делови; 
•	 Го знае значењето за следење на   
 параметрите на складирање; 
•	 Ги знае техниките на обликување на   
 месото за пакување; 
•	 Ги знае машините и уредите за    
 пакување  месо;
•	 Го знае значењето и видовите     
 амбалажни материјали; 
•	 Ги знае прописите за пакување,    
 декларирање и складирање на месото; 
•	 Ги препознава знаците на расипување   
 на пакуваните производи; 
•	 Ги знае прописите за складирање   
 и транспорт на месото и месните   
 производи.

•	 Го прима,   
 складира   
 и го пакува  
 месото   
 и месните   
 производи.
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•	 Ги пополнува деловните налози и   
 технолошките листи;
•	 Соработува при водење на налозите и   
 водење на инвентарот; 
•	 Ги знае основите на хигиената на   
 прехранбените производи; 
•	 Ги знае основите на     
 претприемништвото; 
•	 Знае да ги користи  современите   
 комуникациски средства.

•	 Ги води   
 основните   
 евиденции.

КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО

•	 Ги проверува параметрите и ги    
 пополнува пропишаните обрасци за   
 време на технолошкиот процес според  
 HACCP –плановите; 
•	 Соработува при проверка на    
 квалитетот на месото; 
•	 Ги спроведува начелата на добрата   
 производствена и хигиенска практика; 
•	 Ги чисти и ги дезинфицира опремата   
 и уредите во погонот за преработка на  
 месо; 
•	 Постапува согласно  со законските и   
 интерните прописи; 
•	 Ги следи новините на     
 професионалното подрачје;
•	 Ги знае основите на хигиената на   
 просториите и машините; 
•	 Го знае значењето на темелното   
 чистење и дезинфекција во    
 прехранбената индустрија; 
•	 Знае правилно да постапува со    
 суровините, полупроизводите и   
 крајните производи; 
•	 Ги знае методите на контрола на   
 квалитетот; 
•	 Ги знае прописите што важат во месно- 
 преработувачката индустрија; 

•	 Го гарантира  
 квалитетот на  
 прехранбените  
 производи.

Административ-
ни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
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КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО

•	 Ги знае стандардите за квалитет; 
•	 Ги знае најчестите заразни болести   
 на животните за колење и начините   
 на спречување на заразните болести   
 од животните.

•	 Се грижи за чистотата во работната   
 средина, ги чисти и ги дезинфицира   
 машините и уредите со кои управува; 
•	 Ја проверува работата на машините и   
 уредите;
•	 Врши помали поправки и одржување,а  
 за недостатоците го известува    
 овластениот сервисер; 
•	 Ги знае постапките на чистење,    
 дезинфекција и стерилизација на   
 машините и уредите; 
•	 Знае правилно да ги состави и да ги   
 одржува машините и уредите што ги   
 користи при работата.

•	 Комуницира со соработниците,    
 претпоставените и  подредените; 
•	 Ги користи  современите     
 информациско-комуникациски    
 помагала;
•	 Ги знае техниките и видовите на   
 комуницирање; 
•	 Користи стручна терминологија на   
 мајчин и странски јазик;
•	 Постапува во согласност со работната   
 етика;
•	 Ги знае основите на деловната    
 комуникација; 
•	 Знае да ги користи современите   
 комуникациски средства; 
•	 Го знае значењето на современите   
 комуникациски средства и знае да ги   
 користи.

•	 Управува   
 со механички  
 подесливите  
 и рачно   
 управувачките   
 машини и   
 уреди.

•	 Комуницира со  
 соработниците  
 и со странките.

Одржување и 
поправка 

Комуникација
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•	 Користи пропишана заштитна опрема   
 на работното место; 
•	 Ги почитува барањата и законските   
 прописи за заштита и здравје при   
 работа, заштита на околината и    
 заштита од пожар; 
•	 Ги знае опасностите и можните    
 повреди од неправилно ракување со   
 машините, 
•	 Го познава деловното законодавство;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа; 
•	 Ги познава прописите за заштита на   
 животната средина.

•	 Го штити   
 здравјето   
 при работа на  
 работното место.

КОНФЕКЦИОНЕР НА МЕСО

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Раде Младенов, МИК Свети Николе
2. Татјана Митевска, СОУ „Киро Бурназ“, Куманово
3. Боривоја Ѓорѓиевски, Косиљак, Куманово
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Конфекционер на месо го усвои/донесе                    __
__________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Млекар

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, изведува и  ја контролира сопствената работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;       
•	Ги штити здравјето и околината;
•	Комуницира со странки; 
•	Гарантира квалитет во производството;
•	Ги користи информациско комуникациските помагала;
•	Го подготвува животното за молзење и го молзи;
•	Ја чисти и ја дезинфицира опремата за молзење;
•	Го лади млекото,
•	Го подготвува млекото за транспорт.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Го планира и го организира молзењето  
 на животните;
•	 Ја планира испораката на млекото;
•	 Ја организира сопствената работа и   
 работата на другите вработени;
•	 Знае да подготви план за молзење на   
 животните;
•	 Знае да ги толкува податоците од   
 матичното сточно книговодство.

•	 Ја планира и  
 ја организира  
 работата.

•	 Ги подготвува  
 машините,   
 апаратите,   
 алатите и   
 средствата за  
 работа.

•	 Ги подготвува  
 животните за  
 молзење.

•	 Се грижи за личната хигиена и    
 хигиената на работната средина;
•	 Ги подготвува машините, апаратите и   
 алатите за работа;
•	 Врши количински преглед на    
 потребните средства за работа.

•	 Ги храни животните пред молзење;
•	 Ги подготвува животните за молзење;
•	 Ги чисти и ги дезинфицира вимињата   
 пред молзење;
•	 Презема мерки при воспаление на   
 вимето на кравите за молзење;
•	 Го стимулира вимето;
•	 Го измолзува млекото;
•	 Ги знае својствата на  добиточната   
 храна и нејзиното значење; 
•	 Ги знае основите на приготвување   
 оброк од добиточна храна;
•	 Знае да храни животни; 
•	 Ја подготвува опремата за молзење;
•	 Ги знае основите на општата и личната   
 хигиена пред молзење;
•	 Ги знае можностите за зараза со   
 микроорганизми за време на    
 молзењето; 

МЛЕКАР
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•	 Знае правилно да ги подготви    
 животните за молзење;
•	 Го знае значењето на измолзувањето   
 на првите млазови млеко од вимето;
•	 Знае да го исчисти вимето пред    
 молзење; 
•	 Го знае значењето на стимулацијата на  
 вимето;
•	 Ги познава различните форми на   
 воспаленија на вимето,
•	 Го знае значењето на превентивата од   
 воспаленија на вимето;
•	 Ја знае правилната постапка на    
 преземање мерки при појава на   
 воспаление;
•	 Знае за опасноста од остатоци од   
 штетни материи во млекото.

•	 Рачно молзе;
•	 Го дезинфицира вимето по молзењето;
•	 Машински молзе на платформа    
 (молзење во сад, молзење со    
 млеководен систем),    
•	 Машински молзе во молзилиште со   
 млеководен систем; 
•	 Знае рачно да молзе,
•	 Знае да го дезинфицира вимето по   
 молзењето со соодветни помагала;
•	 Ги познава составните делови и    
 постапката на молзење во сад;
•	 Ги познава составните делови на   
 млеководниот систем и работните   
 постапки при молзење со млековод на  
 платформа;
•	 Ги познава системите на молзилиштата  
 и правилните работни постапки во   
 молзилиштето.

•	 Ја чисти и ја дезинфицира опремата   
 за молзење во сад со комбинирано   
 средство;

•	 Ги молзе   
 животните.

•	 Ја чисти и ја  
 дезинфицира  
 опремата за  
 молзење.
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•	 Редовно ја чисти и ја дезинфицира   
 опремата за молзење со млеководен   
 систем:
•	 Автоматизирано,
•	 Перење на молзните единици во   
 систем на поврзано одгледување;
•	 Правилно ги  толкува и ги спроведува   
 препораките од производителите на   
 опрема и хемиски средства за чистење  
 и дезинфицирање;  
•	 Ги познава својствата на     
 препорачаните детергенти и    
 дезинфекциони средства за чистење   
 на млеководите, нивната    
 концентрација, оптималната    
 температура на водата     
 и времетраењето на чистење и    
 дезинфекција,
•	 Го знае значењето на соодветната   
 концентрација на користениот    
 детергент, температурата на водата за   
 чистење и времето за дезинфекција;
•	 Знае на различни  начини да ја исчисти  
 и да ја дезинфицира опремата; 
•	 Го знае значењето на темелното   
 плакнење на опремата; 
•	 Знае да ги  расклопува, чисти и да ги    
 дезинфицира молзните единици,
•	 Ги познава стандардните процедури    
 за чистење, дезинфицирање и    
 расклопување на молзните единици;
•	 Знае правилно да ја одржува и да се   
 грижи за опремата; 
•	 Го знае значењето на прегледот на   
 молзните единици и знае да ги замени   
 цревата за вшмукување;

•	 Го лади млекото (компресорски или   
 директно;)
•	 Го испорачува млекото;
•	 Го знае значењето на ладењето на   
 млекото веднаш по молзењето и знае   
 да го олади млекото на различни   
 начини;

•	 Го лади и   
 го  подготвува  
 млекото за   
 испорака.

МЛЕКАР
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•	 Ги знае изворите на зарази при    
 ладењето на млекото;
•	 Знае да ги исчисти и да ги     
 дезинфицира разладните уреди;
•	 Знае да ракува и да ја одржува    
 опремата за ладење и да врши    
 испорака на млекото.

•	 Води евиденција за потрошената храна  
 за животните;
•	 Води евиденции согласно со HAC  
 CP принципите, односно добрата   
 производствена и  хигиенска практика;
•	 Ги знае обрасците за водење на    
 одделните видови евиденции и знае да  
 ги пополни.

•	 Ги утврдува потребите на пазарот;
•	 Одговара на посебните барања на   
 пазарот;
•	 Се договара со странките за нарачките;
•	 Ја пресметува сопствената цена;
•	 Го продава млекото;
•	 Ја познава конкуренцијата;
•	 Ги знае основите на калкулациите;
•	 Ја познава деловната документација;
•	 Ги знае видовите и структурата на   
 трошоците од работата и материјалот   
 што  го употребува.

•	 Го гарантира квалитетот на    
 сопствената работа;
•	 Го гарантира квалитетот на суровините  
 и млекото;
•	 Ги спроведува начелата на добра   
 хигиенска практика
•	 Ги знае стандардите за квалитет;
•	 Ги знае методите на контрола на   
 квалитетот;
•	 Ги познава системите на гарантирање   
 на квалитетот;
•	 Знае да го контролира квалитетот на   
 суровините и  млекото.

•	 Води   
 евиденции.

•	 Го пласира   
 млекото.

•	 Го гарантира  
 квалитетот на  
 млекото.

Административ- 
ни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување 
квалитетt
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•	 Ги одржува апаратите, машините и   
 инвентарот;
•	 Ги знае постапките на чистење и   
 дезинфекција на машините, апаратите   
 и инвентарот.

•	 Ги одржува контактите со странките;
•	 Се однесува согласно со деловниот   
 бонтон;
•	 Соработува со стручните служби и   
 институции;
•	 Го знае значењето на основите на   
 вербална и невербална комуникација;
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавање на   
 проблемите, организацијата и    
 работите  во извршувањето одделни   
 задачи;
•	 Ја користи стручната терминологија на  
 мајчин и странски јазик;
•	 Постапува во согласност со работната   
 етика;
•	 Знае да ја користи современата    
 информатичка технологија.

•	 Ги почитува барањата и законските   
 прописи за заштита на здравјето   
 при работа, заштита на околината и   
 противпожарната заштита;
•	 Ги знае можните повреди од    
 неправилно ракување со машините;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа;
•	 Ги знае санитарно-хигиенските    
 прописи и постапува според нив;
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината,
•	 Ги знае прописите за дополнителните   
 дејности.

•	 Ги одржува  
 машините,   
 апаратите и  
 алатите.

•	 Комуницира со  
 странките.

•	 Ги штити   
 здравјето и  
 околината.

МЛЕКАР

Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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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 РАБОТНА ГРУПА

1. Петар Коцарев, дипл. инг. агр. Интегрирани системи за квалитет, соработник
    на Национална асоцијација на прехранбена индустрија на Македонија.
2. Билјана Јанкуловска, наставник, СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје 
3. Петко Јовчевски, дипл. прехранбен инженер технолог, Бучен Козјак –   
    Куманово
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Млекар го усвои/донесе             
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

МЛЕКАР
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ПРЕРАБОТУВАЧ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Преработувач на месо и месни производи

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира сопствената работа;
•	Внимава на континуитетот и води соодветна документација;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;
•	Ги чува здравјето и околината;
•	Го гарантира квалитет во прехранбеното производство;
•	Комуницира со соработниците и со клиентите;
•	Ги користи информациско комуникациските помагала;
•	Произведува свежи месни производи, производи од основните делови на  
 месото и готови јадења;
•	Произведува пастеризирани месни производи;
•	Произведува стерилизирани месни производи;
•	Произведува сушени месни производи;
•	Разладува, лади и замрзнува месни производи;
•	Складира и пакува месни производи и обезбедува транспорт;
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја организира својата работа и    
 работата на групата; 
•	 Ги прегледува технолошката    
 документација и упатствата за    
 работа и ја определува     
 постапката за работа; 
•	 Ги почитува ветеринарно-санитарните  
 прописи при подготовката за работа и   
 при самата работа; 
•	 Ги почитува основите на безбедност   
 и заштита при работа и доследно ги   
 почитува упатствата; 
•	 Совесно ги исполнува  начелата   
 на добрата хигиенска практика и   
 HACCP-системот, што се однесува на   
 производствениот дел што го врши, и   
 редовно и целосно пополнува    
 обрасци; 
•	 Го проверува квалитетот на    
 суровините (миризбата, бојата,    
 изгледот); 
•	 Ја разбира технолошката    
 документација; 
•	 Го познава системот на следење и   
 неговото значење; 
•	 При преземањето знае сензорски   
 да ја оценува  преземената суровина   
 и да ги   измери температурата и рН-  
 вредноста на месото од придружната   
 документација за помошни суровини; 
•	 Знае да ги утврди технолошки    
 значајните податоци; 
•	 Ги знае основите на исхраната  со   
 микробиологија на     
 прехранбените производи; 
•	 Ги знае основните правила и    
 стандарди за организација на    
 работата. 

•	 Ја прегледува   
 документацијата   
 и ја определува   
 постапката за   
 работа.
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•	 Ја собира пропишаната документација  
 за потеклото и квалитетот на увозните   
 суровини; 
•	 Го означува и го следи движењето   
 на суровините во производствениот   
 процес (од приемот на суровините до   
 крајните производи); 
•	 Води документација за движењето   
 на суровините во производствениот   
 процес;
•	 Ги знае барањата на законодавството   
 за критериумите за квалитет на    
 увозните суровини; 
•	 Го познава системот за следење и   
 неговото значење.

•	 Ги подготвува алатите, уредите    
 и машините за производство на   
 производи; 
•	 Ги подготвува соодветната суровина,   
 зачините и адитивите за одделен   
 производ; 

•	 Се грижи за личната хигиена и    
 хигиената на деловното подрачје; 
•	 Ја носи пропишаната работна    
 заштитна облека; 
•	 Ги подготвува работното место и   
 средствата за работа (работните алати,  
 машините и суровините за работа);
•	 Ги знае хемиските и технолошките   
 карактеристики на суровините во   
 месната индустрија;
•	 Ги знае основите на микробиологијата,  
 хемијата и исхраната; 
•	 Има знаења за оптимално одржување   
 на личната хигиена, хигиената на   
 погоните, машините и уредите; 
•	 Ги знае можните зарази од неправилно  
 постапување со прехранбените    
 производи;
•	 Ги знае значењето и намената    
 на работната облека, обувките и   
 безбедносните заштитни средства. 

•	 Внимава на  
 континуитетот  
 и води соодветна  
 документација.

•	 Ги подготвува  
 условите за  
 вршење на   
 работата.

•	 Произведува  
 свежи месни  
 производи,  
 производи од  
 основните делови  
 на месото и  
 готови јадења.

Подготовка на 
работата и на 
работното
место

Оперативни 
работи
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•	 Ги подготвува маринадата, зачините   
 и адитивите според пропишаните   
 рецептури за одделен производ; 
•	 Соли, зачинува, маринира, панира,   
 зрее и формира одделни производи; 
•	 Според технолошкото упатство ги   
 произведува свежите месни    
 производи: раженчиња,     
 зачинето месо, расолено    
 месо, маринирано месо,     
 панирано месо, зреено месо,    
 производи од мелено месо (ќебапи,   
 нарезоци), намази (татарски бифтек); 
•	 Според технолошкото упатство    
 произведува производи од основните   
 делови на месото; 
•	 Според технолошкото упатство    
 произведува приготвени јадења и ги   
 подготвува за термичка обработка; 
•	 Ги знае посебностите во технолошките  
 постапки на производство на свежи   
 месни производи: раженчиња,    
 зачинето месо, саламурено    
 месо, маринирано месо, панирано   
 месо, зреено месо, производи од   
 мелено месо (ќебапи, нарезоци), месни  
 намази (татарски бифтек); 
•	 Ги знае посебностите во технолошките  
 постапки на производство на    
 производи од основните делови на   
 месото и на приготвените јадења; 
•	 Знае да го пресмета количеството сол   
 и другите додатоци;
•	 Ги познава машините и уредите за   
 производство.

•	 Ги подготвува машините за    
 производство на пастеризирани месни  
 производи; 
•	 Одбира правилна - соодветна    
 суровина за одделен производ; 
•	 Ги подготвува суровините за    
 расекување и мраз;

•	 Произведува  
 пастеризирани  
 месни   
 производи.
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•	 Подготвува мешавини од зачини и   
 адитиви; 
•	 Подготвува мешавина од сол или   
 саламура; 
•	 Подготвува обвивки,;
•	 Го ситни месото со помош на   
 машина за мелење месо,волк, кутер и   
 микрокутер; 
•	 Прави масна емулзија, месно тесто и   
 суспензија од кожа; 
•	 Полни фил во разни обвивки (во   
 зависност од видовите производи); 
•	 Формира, односно витка полнети   
 колбаси; 
•	 Соодветно обликува суровини за   
 производство на чадено и    
 конзервирано месо; 
•	 Правилно ја подесува програмата   
 за термичка обработка и чадење во   
 коморите;
•	 Термички ги обработува производите; 
•	 Чади и термички обработува сланина   
 според посакуваниот производ; 
•	 Топи маст според сува и водена    
 постапка; 
•	 Произведува џимиринки со термичка   
 обработка;
•	 Го познава просторното уредување во   
 објектите за преработка; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 преработка на месо (колоидна    
 мелница, машина за сечење во коцки,   
 машини за расолување) и принципот   
 на работа;
•	 Го знае дејството на коморите за   
 чадење; 
•	 Ги знае видовите природни и вештачки  
 обвивки  и нивните специфични   
 карактеристики; 
•	 Ги знае видовите зачини и адитиви за   
 месните производи и знае правилно да  
 ги користи; 
•	 Ја знае технолошката постапка на   
 производство на месна емулзија; 
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•	 Ја знае технолошката постапка на   
 производство на трајните производи   
 (чајна, зимска, кулен);
•	 Ја знае технолошката постапка    
 на производство  на колбаси во   
 непропустливи обвивки (париска,   
 посебна, шункарица); 
•	 Ја знае технолошката постапка    
 на производство на колбаси во    
 пропустливи обвивки и природни   
 црева; 
•	 Ја знае технолошката постапка    
 на производство на чадено месо и   
 конзервирано месо; 
•	 Ги знае начините на чадење, ги знае   
 видовите и квалитетот на чад; 
•	 Ги знае различните производи од   
 маст и технолошките постапки    
 на производство на производи од   
 маст и разликите помеѓу нив (домашна  
 свинска маст,свинска маст, џимиринки). 

•	 Ја избира соодветната суровина; 
•	 Ги подготвува суровините за изработка  
 на фил; 
•	 На лентите за дозирање полни фил во   
 лименки или алу-фолии; 
•	 Стерилизира во стерилизатор    
 (автоклав) ги полни лименките/   
 садовите и работите  според дадената   
 процедура;
•	 Ги означува и ги  пакува готовите   
 производи; 
•	 Ги знае видовите стерилизирани месни  
 производи; 
•	 Ги знае машините и уредите за    
производство на стерилизирани месни   
 производи; 
•	 Ги знае технолошките постапки за   
 производство на стерилизирани месни  
 производи. 

•	 Произведува  
 стерилизирани  
 месни   
 производи.
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•	 Рачно или машински ги толчи деловите  
 за употреба; 
•	 Ги соли и ги пресолува деловите за   
 употреба, 
•	 Ги обликува деловите за употреба; 
•	 Ги зрее и ги суши деловите за    
 употреба; 
•	 Ги знае карактеристиките на    
 суровините и знае да ја определи   
 вистинската за одделен вид  производ; 
•	 Ја знае технолошката постапка на   
 производство на сушено месо; 
•	 Ги знае начините на чадење; видовите   
 и квалитетот на чадот; 
•	 Го знае дејството на коморите за   
 чадење и сушење; 
•	 Знае правилно да ги пакува    
 производите. 

•	 Ги подготвува месото и месните    
 производи за ладење, замрзнување и/  
 или одмрзнување; 
•	 Ја лади и ја замрзнува термички   
 обработената храна;
•	 Ги надгледува ладењето и    
 замрзнувањето на месото и месните   
 производи; 
•	 Ги пополнува пропишаните обрасци за  
 следење на температурата во    
 коморите; 
•	 Ја знае постапката на  ладење на   
 месните производи по     
 термичката обработка, на ладење,   
 замрзнување, моментално    
 замрзнување и одмрзнување на   
 месото и месните производи; 
•	 Ги знае спецификите на ладење и   
 замрзнување на приготвената храна; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 ладење и замрзнување; 
•	 Знае да ги заштити производите од   
 расипување; 
•	 Го разбира значењето на следењето на  
 параметрите за складирање .

•	 Произведува  
 сушено месо.

•	 Ги разладува,  
 лади и ги   
 замрзнува   
 месните   
 производи.
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•	 Одбира соодветни амбалажни    
 материјали според начинот на    
 пакување и складирање; 
•	 Ги мери и ги пакува рачно или    
 машински производите во продажна   
 или транспортна амбалажа; 
•	 Управува со машините за пакување; 
•	 Ја контролира тежината на пакуваните  
 производи;
•	 Правилно ги декларира  одделните  
 месни производи според видот  месо; 
•	 Правилно ги складира производите     
 според работните упатства  и соодветно  
 ги транспортира; 
•	 Ги контролира условите за време на   
 складирањето; 
•	 Ги знае значењето и видовите    
 амбалажни материјали; 
•	 Знае да ги насече и да ги спакува   
 месните производи; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 пакување  месо и месни производи;
•	 Ги знае прописите за пакување,    
 декларирање и складирање на месото   
 и месните производи; 
•	 Ги знае условите за складирање на   
 производите и приготвената храна и   
 нивните специфики; 
•	 Ги препознава знаците на расипаност   
 на спакуваните производи;
•	 Го користи системот прв влез прв излез.

•	 Ги пополнува деловните налози и   
 технолошките листи; 
•	 Соработува при водењето на залихите   
 и водењето на инвентарот. 

•	 Ги складира и  
 ги пакува   
 месните   
 производи   
 и обезбедува  
 транспорт.

•	 Ја пополнува  
 деловната.   
 документација.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи
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•	 Ги проверува параметрите според   
 HACCP-плановите и ги пополнува   
 пропишаните обрасци за време на   
 самиот технолошки процес;
•	 Соработува при проверка на крајниот   
 квалитет на производите;
•	 Постојано го проверува квалитетот   
 на суровините за време на самиот   
 технолошки процес; 
•	 Го контролира крајниот квалитет на   
 производот,ги спроведува начелата   
 на добрата производствена и    
 хигиенска практика; 
•	 Ги чисти и ги дезинфицира опремата и   
 уредите во погонот за преработување   
 на месо; 
•	 Постапува согласно со законските и   
 интерните прописи; 
•	 Ги следи новините на     
 професионалното подрачје; 
•	 Ги знае основите на хигиената на   
 просториите и машините; 
•	 Ја знае постапката на чистење    
 и дезинфекција на погонот за    
 преработување  месо; 
•	 Го знае значењето на темелното   
 чистење и дезинфекција во    
 прехранбената индустрија; 
•	 Знае правилно да постапува со    
 суровините, полупроизводите и   
 крајните производи; 
•	 Ги знае методите на контрола на   
 квалитетот;
•	 Ги знае прописите за преработка на   
 месо; 
•	 Ги знае стандардите за квалитет. 

•	 Го гарантира  
 квалитетот на  
 производите.

•	 Управува   
 со механички  
 подесливите и  
 рачно   
 управувачки  
 машини и уреди.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка 

•	 Се грижи за чистотата во работната   
 средина, ги чисти и ги дезинфицира   
 машините и уредите со кои управува; 
•	 Ја проверува работата на машините и   
 уредите;
•	 Врши помали поправки и одржување,а  
 за недостатоците го известува    
 овластениот сервисер; 
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•	 Ги знае постапките на чистење,    
 дезинфекција и стерилизација на   
 машините и уредите; 
•	 Знае правилно да ги состави и да ги   
 одржува машините и уредите што ги   
 користи при работата.

•	 Комуницира со соработниците, со   
 претпоставените и со подредените, 
•	 Користи  современи информациско-  
 комуникациски помагала;
•	 Ги знае техниките и видовите на   
 комуницирање, 
•	 Користи стручна терминологија на   
 мајчин и странски јазик,
•	 Постапува во согласност со работната   
 етика;
•	 Знае да ги користи современите   
 комуникациски средства; 
•	 Го знае значењето на современите   
 комуникациски средства и знае да ги   
 користи. 

•	 Користи пропишана заштитна опрема   
 на работното место; 
•	 Ги почитува барањата и законските   
 прописи за заштита и здравје при   
 работа, заштита на околината и заштита  
 од пожар; 
•	 Ги знае опасностите и можните повреди  
 од неправилно ракување со машините; 
•	 Го познава деловното законодавство;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа; 
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината.

•	 Kомуницира со  
 соработниците  
 и со странките.

•	 Го штити   
 здравјето   
 при работа на  
 работното   
 место.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

375

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Раде Младенов, МИК Свети Николе
2. Татјана Митевска, СОУ „Киро Бурназ“, Куманово
3. Боривоја Ѓорѓиевски, Косиљак, Куманово
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Преработувач на месо и месни производи го усвои/
донесе  ____________________________________________ со решение бр. 
___________ од ___________ година. 

ПРЕРАБОТУВАЧ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ
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ПРОДАВАЧ/ПРОДАВАЧКА НА МЕСО
И НА МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Продавач/продавачка на месо и месни производи

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира својата работа;
•	Внимава на континуитетот и води соодветна документација;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;
•	Ги чува здравјето и околината;
•	Го гарантира квалитетот на прехранбените производи;
•	Комуницира со соработниците и клиентите;
•	Ги користи информациско комуникациските помагала;
•	Го расекува,  обескостува,  обработува и го категоризира месото;
•	Ги оладува, лади и ги замрзнува полупроизводите и производите;
•	Ги подготвува и ги пакува производите;
•	Набавува, презема, складира и го обезбедува транспортот;
•	Ги продава производите.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја организира својата работа и    
 работата на групата;
•	 Ги прегледува технолошката    
 документација и упатствата за работа   
 и ја определува постапката    
 за работа;
•	 Ги почитува начелата на ветеринарно-  
 санитарните прописи при    
 подготовката на работата и при самата  
 работа; 
•	 Ги почитува основите на заштитата   
 при работа и доследно ги почитува   
 упатствата;
•	 Совесно ги исполнува начелата на   
 добрата хигиенска практика; 
•	 Редовно и целосно ги исполнува   
 обрасците;
•	 Го проверува квалитетот на    
 суровините (миризбата, бојата и   
 изгледот);
•	 Ја разбира технолошката    
 документација;
•	 Го познава системот на следење и   
 неговото значење;
•	 Знае сензорски да ја оцени    
 преземената суровина при    
 преземањето, да ги измери    
 температурата и pH-вредноста на   
 месото; 
•	 Знае да ги утврди технолошки    
 значајните податоци од придружната   
 документација за помошни суровини; 
•	 Ги знае основите на исхраната со   
 микробиологија на прехранбените   
 производи; 
•	 Ги знае основните правила и    
 стандарди за организација на    
 работата.

•	 Ја прегледува   
 документацијата   
 и ја определува   
 постапката за   
 работа.
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•	 Ја собира пропишаната документација  
 за потеклото и квалитетот на увозните   
 суровини; 
•	 Го означува и го следи движењето на   
 суровините во производствениот   
 процес (од приемот на суровините до   
 крајните производи); 
•	 Ги знае барањата на законодавството   
 за критериумите за квалитет на    
 увозните суровини; 
•	 Го познава системот за следење и   
 неговото значење.

•	 Ги обескостува свинските и говедските  
 парчиња на основните делови за   
 продавање;
•	 Го категоризира месото за продажба;
•	 Ги обескостува, обработува и ги   
 обликува деловите на месото;
•	 Ги знае различните начини на    
 расекување и распарчување на месото  
 за продажба;

•	 Се грижи за личната хигиена и    
 хигиената на деловното подрачје; 
•	 Ја носи пропишаната работна заштитна  
 облека; 
•	 Ги подготвува работното место и   
 средствата за работа (работните алати,  
 машините и, суровините за работа); 
•	 Ги знае хемиските и технолошките   
 карактеристики на суровините во   
 месната индустрија;
•	 Ги знае основите на микробиологијата,  
 хемијата и исхраната, 
•	 Има знаења за оптимално одржување   
 на личната хигиена, хигиената на   
 погоните, машините и уредите; 
•	 Ги знае можните зарази од неправилно  
 постапување со прехранбените    
 производи;
•	 Ги знае значењето и намената    
 на работната облека, обувките и   
 безбедносните заштитни средства.

•	 Внимава на  
 континуитетот  
 и води   
 соодветна   
 документација

•	 Ги подготвува  
 условите за  
 вршење на   
 работата.

•	 Го расекува,  
 обескостува,  
 обработува  
 и го    
 категоризира  
 месото.

Подготовка на  
работата и на 
работното место

Оперативни 
работи
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•	 Знае да ги именува деловите на месото  
 и да ја наведе нивната употреба.

•	 Ги подготвува месото и месните    
 производи за ладење или    
 замрзнување;
•	 Ги надгледува ладењето и    
 замрзнувањето на месото и месните   
 производи; 
•	 Ги пополнува пропишаните обрасци за  
 следење на температурата    
 во коморите; 
•	 Го складира замрзнатото месо во   
 замрзнувач за чување;
•	 Ја знае постапката на ладење,    
 замрзнување, моментално    
 замрзнување и одмрзнување на   
 месото и месните производи; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 ладење и замрзнување; 
•	 Знае да ги заштити производите од   
 расипување; 
•	 Го разбира значењето на следењето на  
 параметрите за складирање.

•	 Одбира соодветни амбалажни    
 материјали според начинот на    
 пакување и складирање; 
•	 Го дели на порции и го пакува    
 подготвениот производ; 
•	 Ги мери и рачно или машински  ги   
 пакува производите во продажна или   
 транспортна амбалажа; 
•	 Управува со машините за пакување; 
•	 Става декларација на пакуваните   
 производи; 
•	 Ја контролира тежината на пакуваните  
 производи;
•	 Знае да ги насече и да ги  спакува   
 месните производи; 
•	 Ги познава машините и уредите за   
 пакување  месо и месните производи; 
•	 Ги знае прописите за пакување,    
 декларирање и складирање на месото   
 и месните производи; 

•	 Ги разладува,  
 лади и ги   
 замрзнува   
 месото, месните  
 полупроизводи и  
 производите. 

•	 Ги подготвува  
 и ги  пакува  
 производите.
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•	 Ги знае условите за ладење и    
 складирање; 
•	 Ги препознава знаците на расипаност   
 на спакуваните производи.

•	 Ги подготвува излозите со месо и   
 деликатесните излози за продажба;
•	 Го прима купувачот, советува и го   
 услужува;
•	 Правилно ги чува и ги класифицира   
 производите во продажните излози   
 според ветеринарно- санитарните   
 прописи, естетиката, температурниот   
 режим, пропишан за одделни    
 производи;
•	 Се грижи за пријатниот и убаво уреден  
 амбиент во продавницата    
 (месарницата);
•	 Се договара со странките за нарачки;
•	 Ја знае категоризацијата на месото за   
 продажба;

•	 Води евиденции согласно со HAC  
 CP принципите, односно добрата   
 производствена и  хигиенска практика;
•	 Ги знае обрасците за водење на    
 одделните видови евиденции и знае да  
 ги пополни.

•	 Ги контролира условите за време на   
 складирањето;
•	 Ги пополнува деловните налози и   
 технолошките листи; 
•	 Соработува при водењето на залихите   
 и водењето на инвентарот; 
•	 Знае да ги пласира своите производи;
•	 Ги знае основите на     
 претприемништвото;
•	 Знае да се користи со современите   
 комуникациски средства;
•	 Ги знае прописите за складирање   
 и транспорт на месото и месните   
 производи.

•	 Води   
 евиденции.

•	 Набавува,   
 презема,   
 складира и го 
  обезбедува  
 транспортот.

•	 Ги продава   
 производите.

Администра- 
тивни работи 

Комерцијални 
работи



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

381
ПРОДАВАЧ/ПРОДАВАЧКА НА МЕСО
И НА МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

•	 Знае да советува за употребата на   
 разни делови од различни видови   
 месо за подготовка на различни   
 видови јадења;
•	 Ја знае постапката на одржување    
 ладен синџир во продавницата;
•	 Знае правилно да им ги понуди    
 производите на странките;
•	 Знае да определи цена на производот;
•	 Ги знае основите на психологијата во   
 продажбата,
•	 Ги знае прописите за класична    
 продавница и за самопослуга.

•	 Ги проверува параметрите и ги    
 пополнува пропишаните обрасци за   
 време на самиот технолошки процес   
 според HACCP ;
•	 Соработува при проверка на крајниот   
 квалитет на производите; 
•	 Постојано го проверува  квалитетот   
 на суровините за време на самиот   
 технолошки процес; 
•	 Го контролира крајниот квалитет на   
 производот;
•	 Ги спроведува начелата на добра   
 производствена и хигиенска практика; 
•	 Ги  чисти и ги дезинфицира опремата   
 и уредите во продавницата за месо и   
 месни производи;
•	 Постапува согласно со законските и со  
 интерните прописи; 
•	 Ги следи новините на     
 професионалното подрачје; 
•	 Ги знае основите на хигиената на   
 просториите и машините; 
•	 Ја знае постапката на чистење и   
 дезинфекција на месарницата;
•	 Го знае значењето на темелното   
 чистење и дезинфекција во    
 прехранбената индустрија; 
•	 Знае правилно да постапува со    
 суровините;, полупроизводите и   
 крајните производи; 
•	 Ги знае стандардите за квалитет.

•	 Го гарантира  
 квалитетот на  
 производите.

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
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•	 Ги знае методите на контрола на   
 квалитетот; 
•	 Ги знае прописите за преработка на   
 месо;

•	 Ја користи пропишаната заштитна   
 опрема на работното место; 
•	 Ги почитува барањата и законските   
 прописи за заштита и здравје при   
 работа, заштита на околината и заштита  
 од пожар; 
•	 Ги знае опасностите и можните повреди  
 од неправилно ракување со машините; 
•	 Го познава деловното законодавство;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа;
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината.

•	 Комуницира со соработниците, со   
 претпоставените и со подредените; 
•	 Комуницира со странките и    
 нарачателите;
•	 Ги користи  современите     
 информациско-комуникациски    
 помагала;
•	 Ги знае техниките и видовите    
 комуницирање; 
•	 Ги познава основите на деловното   
 комуницирање;
•	 Користи стручна терминологија на   
 мајчин и странски јазик;
•	 Постапува во согласност со работната   
 етика;
•	 Знае коректно и одговорно да    
 комуницира со купувачите;
•	 Ја познава стручната терминологија на  
 странски јазик; 
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавање на   
 проблемите и извршување на    
 одделните задачи; 
•	 Го знае значењето на современите   
 комуникациски средства и знае да ги   
 користи.

•	 Комуницира со  
 соработниците  
 и со клиентите.

•	 Го штити   
 здравјето   
 при работа на  
 работното   
 место.

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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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 РАБОТНА ГРУПА

1. Раде Младенов, МИК Свети Николе
2. Татјана Митевска, СОУ „Киро Бурназ“, Куманово
3. Боривоја Ѓорѓиевски, Косиљак, Куманово
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Продавач/продавачка на месо и месни производи  
го усвои/донесе  ____________________________________________ со решение 
бр. ___________ од ___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
Производител на млеко и млечни производи

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Го чита и го толкува работниот налог; 
•	Ја планира и ја организира сопствената работа во согласност со барањата  
 од работниот налог;
•	Ги обезбедува  потребните услови за почеток со работа;  
•	Рационално ги користи средствата за работа, енергијата, материјалите и   
 времето;
•	Комуницира со соработниците,  почитувајќи ги  принципите на работната  
 култура;
•	Ги користи информациско комуникациските помагала;
•	Ја подготвува суровината и ги обезбедува неопходните репроматеријали; 
•	Го започнува, спроведува, надгледува и го приспособува     
 производствениот процес за преработка на  млеко;
•	Ги проверува  меѓупроизводот и производот согласно со дадените   
 процедури;
•	Презема корективни активности како одговор на производствените   
 неусогласености; 
•	Ги презема активностите за прекин со работа на опремата во итни случаи  
 што влијаат врз безбедноста и здравјето при работа;
•	Води записи за текот на производствениот процес; 
•	Ги пакува, складира и ги проверува спакуваните готови производи; 
•	Ги презема активностите за  рутинско одржување на опремата;
•	Ги чисти и ги дезинфицира алатот, работните површини и опремата   
 согласно со зададените упатства;
•	Ги познава, почитува и ги спроведува националните стандарди за квалитет  
 и безбедност на храната и гарантира квалитет во производството;
•	Презема активности за минимизирање на штетните влијанија врз    
 животната средина, уважувајќи ја грижата за заштита на човековата   
 околина и општото здравје.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја почитува политиката на работење   
 на организацијата; 
•	 Ја познава организацијата на    
 производството;
•	 Ја чита и ја толкува техничко-   
 технолошката документација;
•	 Го познава технолошкиот процес;
•	 Ги применува стандардите во     
 прехранбената индустрија согласно со  
 легислативата;
•	 Ги применува стандардните процедури  
 за преработка на млекото; 
•	 Ги познава методите за надгледување   
 на процесите за преработка на    
 млекото.

•	 Ја проверува опремата по однос на   
 хигиената и соодветната поврзаност; 
•	 Ја проверува поставеноста и    
 интактноста (неоштетеноста)    
 на филтрите во системот за    
 транспорт на млекото; 
•	 Ги обезбедува неопходните суровини   
 и алати за работа;  
•	 Има основни знаења за хигиената на   
 храната, личната хигиена и хигиената   
 на опремата; 
•	 Ги познава можните извори за    
 контаминација на производите од   
 неправилно ракување.

•	 Ги подесува параметрите за    
 преработка на млекото во зависност   
 од планираното производство; 
•	 Ги регулира условите за пастеризација  
 и ладење на млекото (температура   
 на пастеризацијата, задршката    
 и температурата на млекото) по   
 пастеризацијата; 

•	 Ја анализира,   
 планира и    
 ја организира   
 работата согласно   
 со стандардите   
 и стандардните   
 оперативни   
 процедури.

•	 Ја подготвува   
 и ја проверува    
 исправноста на   
 опремата  за   
 работа.

•	 Задава параметри  
 во зависност   
 од планираното   
 производство.
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•	 Ги задава и ги контролира параметрите  
 за сепарација на млечната маст; 
•	 Има познавања за перформансите на   
 опремата за обработка на млекото. 

•	 Ја проверува органолептички    
 суровината (млекото); 
•	 Ги изведува теренските анализи за   
 определување на квалитетот на   
 млекото; 
•	 Проценува и донесува одлука за прием  
 или одбивање на млекото на терен;
•	 Води евиденција за применото млеко; 
•	 Го прима и го складира суровото млеко; 
•	 Зема мостра за анализа , ја евидентира  
 и ја упатува за лабораториска анализа; 
•	 Ги прима и соодветно  ги складира   
 репроматеријалите  (материјалите   
 за пакување, материјалите за    
 работа, стартер културите,    
 дополнителните суровини, зачините,   
 адитивите и хемиските средства);
•	 Ги познава барањата на постојното   
 законодавство за критериумите   
 за квалитетот на млекото; 
•	 Ги познава хемиските и технолошките   
 својства на млекото;  
•	 Го познава системот за следливост и   
 неговата важност.

•	 Го чита  работниот  налог за    
 производство и постапува согласно со  
 истиот;
•	 Го одбира млекото согласно со    
 работниот налог;
•	 Ги спроведува процесите на     
 подгревање, деаерација,    
 стандардизација (сепарација),    
 бактофугирање, хомогенизација,   
 пастеризација,. ладење и складирање   
 на млекото во танкови; 
•	 Ги контролира процесите и води   
 евиденција за истите; 

•	 Набавува и   
 прима  млеко и   
 репроматеријали. 

•	 Подготовка   
 на млекото за   
 понатамошна   
 преработка. 

Оперативни 
работи
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•	 Ги познава постапките за    
 стандардизација на млекото; 
•	 Ги познава процесите на сепарација,   
 пастеризација и хомогенизација;
•	 Ги познава факторите што влијаат врз   
 квалитетот на производите. 

•	 Изработува различни кисело-млечни   
 производи согласно со зададените   
 рецептури; 
•	 Го загрева  и го подготвува  млекото   
 за инокулација (додавање) со стартер   
 култура;  
•	 Го полни млекото во танкови за    
 ферментација; 
•	 Соодветно ја подготвува и ја дозира   
 стартер културата; 
•	 Соодветно ги подготвува дозира и ги   
 додава  потребните додатоци;

•	 Ги мери, дозира и ги додава    
 потребните додатоци (како, витамини   
 и сл.); 
•	 Го стерилизира и го лади млекото (за   
 стерилно млеко); 
•	 Го полни обработеното млекото во   
 танкови за термички обработено   
 млеко;  
•	 Ја подготвува машината за полнење и   
 пакување  млеко; 
•	 Ги задава и ги контролира    
 параметрите за      
 означување на      
 пакувањата на производите; 
•	 Го контролира процесот на полнење; 
•	 Го проверува пакувањето на готовиот   
 производ; 
•	 Ја води документацијата за текот на   
 процесот и ги евидентира потребните   
 параметри;
•	 Ги познава процесите на термичката   
 обработка на млекото; 
•	 Знае различни начини на пакување на   
 млекото.

•	 Произведува  
 пастеризирано и  
 стерилно млеко.

•	 Произведува  
 кисело-млечни  
 производи. 
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•	 Ги подготвува коморите и садовите за   
 ферментација; 
•	 Ги задава и ги контролира потребните   
 параметри  за ферментација (рН   
 температура и време) согласно    
 со видот на производот и    
 утврдената      
 технолошка постапка; 
•	 Го утврдува крајот на процесот на   
 ферментација; 
•	 Го лади ферментираниот производ; 
•	 Ги подготвува машините за полнење и   
 пакување и го контролира процесот на  
 пакување;
•	 Води евиденција за параметрите на   
 производството; 
•	 Знае сензорно да го оцени готовиот   
 производ;
•	 Има познавања за адитивите и    
 додатоците што се додаваат во млекото  
 и нивното значење;
•	 Ги познава технолошките процеси   
 за производство на кисело-млечни   
 производи;
•	 Ги познава факторите што влијаат врз   
 текот на ферментацијата; 
•	 Знае да го определи крајот на    
 ферментацијата; 
•	 Ја познава правилната постапка за   
 ладење на коагулумот.  

•	 Ја води потребната документација за   
 технолошката постапка и ги евидентира  
 потребните параметри; 
•	 Го  подготвува  млекото на потребната   
 температура за потсирување; 
•	 Го префрла млекото во кади за сирење; 
•	 Соодветно ги подготвува и ги    
 дозира стартер културата,  сирилото и   
 потребните додатоци;
•	 Ги контролира температурата и  рН   
 вредноста на производот  во текот на   
 потсирувањето; 

•	 Произведува   
 сирења (тврди,   
 полутврди, меки,   
 меки во солило,   
 албумински   
 сирења).
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•	 Ги подготвува алатот и опремата за   
 обработка на сирната маса; 
•	 Ја обработува сирната маса (сечење,   
 мешање, подгревање, солење, цедење,  
 пресување) во  зависност од видот на   
 сирењето;   
•	 Ја калапи, пресува и ја соли сирната   
 маса;
•	 Ја подгрева и ја меси сирната маса    
 (баскија) за изработка на кашкавал и   
 моцарела; 
•	 Го подготвува солилото/саламурата   
 согласно со рецептурата; 
•	 Го соли сирењето со сува сол или во   
 солило/саламура; 
•	 Ги задава, контролира и ги евидентира  
 параметрите и условите за зреење;
•	 Го контролира, соли и го превртува    
 сирењето за време на зреењето;
•	 Ја загрева сурутката за производство   
 на урда; 
•	 Ја цеди, соли и ја складира изварката   
 (урдата); 
•	 Правилно зема мостри за анализа на   
 сирењето;
•	 Ги познава технолошките  процеси   
 за производство на различни видови   
 сирења;
•	 Ги знае значењето и улогата на   
  микроорганизмите за производство   
 на сирење и нивната правилна    
 употреба; 
•	 Ги познава биохемиските промени   
 во текот на технолошкиот процес   
 на производството и зреењето на   
 сирењето; 
•	 Ги познава машините и алатите за   
 производство на сирење; 
•	 Ги познава постапките за земање   
 мостра за анализа;
•	 Ги распознава недостатоците на   
 сирењето и нивните причинители.
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•	 Ја издвојува  млечната маст (павлака); 
•	 Ја обработува павлаката; 
•	 Ги подесува и ги контролира    
 потребните параметри;    
•	 Ја пастеризира павлаката; 
•	 Соодветно ги подготвува и ги дозира   
 потребните додатоци;
•	 Ги задава и ги контролира потребните   
 параметри  за зреење (производство на  
 ферментиран путер);
•	 Ја контролира ферментацијата на   
 павлаката (производство на    
 ферментиран путер);
•	 Го контролира термичкиот третман на   
 павлаката пред матењето;
•	 Го контролира матењето на павлаката; 
•	 Го контролира процесот на доработка   
 на путерот и отстранувањето на   
 матеницата; 
•	 Го познава технолошкиот процес на   
 производство на путер;
•	 Ги познава машините и алатите за   
 производство на путер.

•	 Ги подготвува материјалите за    
 пакување; 
•	 Ги мери и ги пакува производите рачно  
 и машински;
•	 Ги означува производите; 
•	 Го контролира пакувањето на    
 производите;
•	 Соодветно ги складира производите   
 во магацинот и коморите за готови   
 производи; 
•	 Ги контролира спакуваните    
 производите и ја спроведува     
 ротацијата на производите; 
•	 Ги подготвува производите за    
 дистрибуција; 
•	 Ги води записите и евиденцијата; 
•	 Ја контролира масата на спакуваните   
 производи; 
•	 Ги познава машините и материјалите за  
 пакување на производите; 

•	 Произведува   
 путер.

•	 Пакува и    
 складира.
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•	 Ги познава правилата за складирање    
 прехранбени производи.

•	 Поседува техничка и работна    
 писменост;
•	 Ги пополнува записите за определени   
 параметри од технолошкиот процес   
 (температура, рН, време, количества);
•	 Според потреба, подготвува извештаи   
 за производството; 
•	 Води евиденции согласно со    
 HACCP принципите, односно добрата   
 производствена и  хигиенска практика;
•	 Знае да користи современа    
 информатичка технологија.

•	 Ги утврдува потребите на пазарот;
•	 Одговара на посебните барања на   
 пазарот;
•	 Се договара со странките за нарачките;
•	 Ја пресметува сопствената цена;
•	 Ги продава производите;
•	 Ја познава конкуренцијата;
•	 Ги знае основите на калкулациите;
•	 Ја познава деловната документација;
•	 Ги знае видовите и структурата на   
 трошоците од работата и материјалот   
 што го употребува.

•	 Ги контролира суровината во    
 различните фази на производство и   
 финалните производи; 
•	 Работи во согласност со законските и   
 интерните прописи; 
•	 Ги применува начелата и одредбите за   
 спроведување на добра производстве- 
 на и хигиенска практика; 
•	 Го започнува, спроведува, надгледува   
 и го приспособува производствениот   
 процес за добивање  стандарден и   
 квалитетен производ;

•	 Ја пополнува  
 работната   
 документација.

•	 Врши набавка на  
 репроматеријали  
 и ги пласира  
 производите.

•	 Го контролира  
 квалитет  во  
 согласност со  
 стандардите  
 и стандардните  
 процедури.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет
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Одржување и 
поправка 

Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•	 Ги оценува сензорните особини  на   
 суровините, меѓупроизводите и   
 произво-дите;
•	 Презема корективни активно-сти   
 како одговор на производствените   
 неусогласености; 
•	 Зема мостри за контрола на квалитетот  
 на суровините, меѓупроизводот и   
 производот;
•	 Знае да ракува со суровините и    
 готовите производи; 
•	 Ги познава методите за контрола на   
 квалитетот; 
•	 Ги познава стандардите за квалитет.

•	 Ги одржува апаратите, машините и   
 инвентарот;
•	 Ги знае постапките на чистење и   
 дезинфекција на машините, апаратите и  
 инвентарот;
•	 Ги познава и ги спроведува    
 процедурите за чистење     
 и дезинфекција на опремата, алатите   
 и работните површини согласно со   
 зададените упатства.

•	 Соработува со работниците од    
 претходната и наредната операција; 
•	 Соработува со раководителот;
•	 Поседува работна култура;
•	 Ја познава и ја применува техничко-  
 технолошката терминологија на мајчин  
 и странски јазик;
•	 Постапува во согласност со работната   
 етика.

•	 Ги почитува барањата и законските   
 прописи за заштита на здравјето   
 при работа, заштита на околината и   
 противпожарната  заштита;

•	 Ги одржува   
 машините,    
 апаратите и   
 алатите.

•	 Комуницира со   
 соработниците

•	 Ги штити здравјето  
 и околината .
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•	 Ги знае можните повреди од    
 неправилно ракување со машините;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа;
•	 Ги знае санитарно-хигиенските    
 прописи и постапува според нив;
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината;
•	 Ги знае прописите за дополнителните   
 дејности.

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 РАБОТНА ГРУПА

1. Петар Коцарев, дипл. инж. агр. Интегрирани системи за квалитет, соработник
    на Национална асоцијација на прехранбена индустрија на Македонија. 
2. Билјана Јанкуловска, наставник, СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје 
3. Петко Јовчевски, дипл. прехранбен инженер технолог, Бучен Козјак 
    Куманово
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Производител на млеко и млечни производи  го 
усвои/донесе  ____________________________________________ со решение бр. 
___________ од ___________ година. 



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

394
ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
    Хемиски процесен оператор

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја  планира, подготвува, извршува и ја  контролира својата работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето; 
•	Ги чува здравјето и околината; 
•	Комуницира со соработниците; 
•	Ја користи информатичко-комуникациската технологија;
•	Работи според стандардите за квалитет;
•	Управува со  машините и уредите во производствениот процес; 
•	Учествува во изработувањето на хемиските производи по налог;
•	Ги полни, амбалажира и ги етикетира, хемиските производи;
•	Ги складира и ги  транспортира суровините и хемиските  производи;
•	Одговорно постапува  со хемикалиите и отпадот;
•	Набавува суровини и врши продажба. 
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја почитува политиката на работење   
 на организацијата; 
•	 Ја познава организацијата на    
 производството;
•	 Соработува при воведувањето на   
 технолошките постапки и новите   
 технологии и опрема; 
•	 Ја следи потрошувачката и состојбата   
 на залихи, суровини и материјали; 
•	 Ги знае начините на планирање и   
 организирање на сопствената работа; 
•	 Ги знае основните принципи на    
 технолошките процеси;
•	 Ги применува стандардите во     
 хемиската индустрија согласно со   
 правилниците за квалитет;
•	 Ги знае постапките и начините за   
 рационална употреба на енергијата и   
 материјалите. 

•	 Врши рутинска проверка на условите   
 за работа пред почетокот на работата;
•	 Ги обезбедува неопходните суровини   
 и инструменти за работа;  
•	 Ја презема деловната документација; 
•	 Го чита  работниот налог за    
 производство и постапува согласно  со  
 истиот;
•	 Ја проверува работата на уредите и   
 другата опрема; 
•	 Ги нагодува мерните инструменти   
 врз основа на упатствата за работа од   
 претпоставеното  лице;
•	 Ги познава суровините за работа;
•	 Ги прегледува и ги подесува    
 параметрите за водење и следење на   
 одделен процес; 
•	 Ја знае важноста на параметрите за   
 водење и следење на одделен процес.

•	 Ја планира и ја   
 организира   
 својата работа.

•	 Обезбедува   
 услови    
 за работа.

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР
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Оперативни 
работи

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР

•	 Ги познава производствените линии и   
 системи;
•	 Управува со уредите во     
 производствениот процес; 
•	 Ги следи параметрите во текот на   
 процесот; 
•	 Ги евидентира и ги отстранува    
 неправилностите во работењето на   
 уредите и застоите при работата; 
•	 Ги знае основите на хемиската    
 процесна техника и машинството; 
•	 Знае да работи со машинската и   
 програмската опрема;
•	 Учествува во ремонтите.

•	 Изработува различни хемиски    
 производи согласно  со зададените   
 рецептури по налог (киселини, бази,   
 соли, ѓубрива,сапуни, детергенти и сл.) ;
•	 Соодветно ги подготвува, дозира и ги   
 додава  потребните додатоци по налог;
•	 Ги задава  и ги контролира потребните  
 параметри  при производството (рН,   
 темпертура, притисок, време),    
 согласно со видот на     
 производот и утврдената технолошка   
 постапка по налог;
•	 Води разни технолошки постапки   
 со употреба на опрема и машини   
 (гранулирање, ситнење, дозирање,   
 мешање, хомогенизирање, пресување,  
 сеење, капсулирање, таблетирање,   
 преварување, концентрирање и сл.); 
•	 Води евиденција за параметрите на   
 производство;
•	 Знае сензорно да го оцени готовиот   
 производ;
•	 Ги познава гасовитите, течните,    
 полуцврстите и цврстите форми на   
 хемиските производи;
•	 Ги познава видовите  хемиски    
 производи (киселини, бази, соли,    
 ѓубрива, сапуни, детергенти и сл.); 

•	 Управува    
 со машините   
 и уредите во   
 производствениот  
 процес.

•	 Изработува   
 хемиски    
 производи.
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•	 Ги познава составните компоненти за   
 различните видови     
 хемиски производи;
•	 Ги познава својствата на составните   
 компоненти за хемиските производи  
  (физички, хемиски, механички);
•	 Ги познава својствата и      
 карактеристиките на различните   
 видови хемиски производи.

•	 Зема примероци за проверка на   
 квалитетот и корекција на процесот;
•	 Ги заведува примероците за    
 лабораториска  анализа; 
•	 Ги спроведува примероците во    
 лабораторија за анализа; 
•	 Врши едноставни мерења на    
 параметри (рН, температура, сува   
 материја и др.);
•	 Ги познава процесите, местата и   
 методите на земање мостри од цврсти,  
 течни и гасовити примероци; 
•	 Го знае значењето на правилното   
 заведување на примероците за    
 анализа;
•	 Знае да ги мери основните параметри   
 при изведување на процесите (рН,   
 температура, притисок и др.).

•	 Избира соодветна амбалажа за    
 различните видови хемиски    
 производи;
•	 Ги познава машините и материјалите за  
 пакување и етикетирање;
•	 Ја подготвува амбалажата за пакување;
•	 Ги подесува машините за дозирање,    
 полнење и пакување, по налог;
•	 Ги мери и ги пакува производите   
 рачно и машински;
•	 Ги означува и ги етикетира различните  
 видови козметички производи според   
 интерните упатства;

•	 Врши едноставни  
 рутински   
 (анализи) работи.

•	 Полни,   
 амбалажира и  
 етикетира.

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР
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ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

•	 Го контролора пакувањето на    
 производите;
•	 Ги палетизира производите; 
•	 Знае да ги подесува машините за   
 дозирање,  полнење и пакување.

•	 Ги складира суровините и производите  
 според видот и квалитетот ;
•	 Ги знае условите за правилно    
 складирање на хемиските производи   
 (температура, влажност, светлина);
•	 Ги подготвува производите за    
 дистрибуција; 
•	 Води записи и евиденција за прием и   
 испорака на суровините  и    
 производите;
•	 Ја познава работната документација во  
 складот за суровини и производи.

•	 Го собира, сортира и го отстранува   
 отпадот; 
•	 Ги евидентира количествата отпад; 
•	 Знае безбедно да ги собира, сортира и   
 да ги  отстранува хемикалиите.

•	 Ја договара набавката на суровини; 
•	 Ги продава производите; 
•	 Знае да формира цена на производ;
•	 Ги познава основите на маркетингот и   
 промоцијата на производот.

•	 Ја пополнува потребната    
 документација за работа;
•	 Води евиденција во текот на    
 работењето; 
•	 Води и записи од извршените  анализи  
 во текот на производството;
•	 Ги проследува податоците за    
 извршените анализи; 
•	 Ги подготвува извештаите за работа,   
 според потреба;
•	 Поседува техничка, информатичко- 
комуникациска и работна писменост.

•	 Складира и   
 транспортира.

•	 Се справува со   
 отпадот.

•	 Набавува    
 репроматеријали   
 и  врши продажба.

•	 Ги води    
 потребните записи  
 за работата.
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•	 Работи во согласност со интерните и   
 екстерните прописи; 
•	 Започнува, спроведува, надгледува   
 и го приспособува производствениот   
 процес за добивање  стандарден и   
 квалитетен производ;
•	 Врши проверки и сензорно оценување  
 на суровините, меѓупроизводите и   
 производите;
•	 Презема корективни активности при   
 неправилностите во     
 производствениот процес; 
•	 Ги познава стандардите за квалитет. 

•	 Соработува со работниците од    
 претходната и наредната операција; 
•	 Соработува со раководителот;
•	 Поседува работна култура;
•	 Ја познава и ја применува техничко-  
 технолошката терминологија на мајчин  
 и на странки јазик ;
•	 Ги познава основите на деловната   
 комуникација.

•	 Ги познава значењето и потребите   
 од перманентното и редовното     
 одржување на опремата, уредите и   
 системите; 
•	 Ги чисти опремата, уредите и    
 работните површини согласно со   
 зададените упатства;
•	 Врши превентивни сервисни работи на  
 уредите и инструментите; 
•	 Ги известува претпоставените за   
 дефектите; 
•	 Учествува при сервисно-ремонтните   
 работи; 
•	 Ги познава прописите и стандардите за  
 одржување и работа на системите; 
•	 Ги познава минималните стандарди за   
 одржување на хигиената на опремата   
 и просториите.

•	 Работи според  
 стандардите за  
 квалитет

•	 Комуницира со  
 соработниците

•	 Води грижа за  
 одржувањето  
 на просториите и  
 опремата.

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Комуникација

Одржување и 
поправка 
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ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•	 Ги познава прописите  за безбедност и   
 заштита при работа; 
•	 Ги управува машините и уредите   
 правилно, безбедно и во согласност со  
 упатствата;  
•	 Правилно и безбедно ги користи   
 суровините; 
•	 Користи средства и опрема за лична   
 заштита при работата; 
•	 Ја чисти и ја  уредува работната   
 средина согласно со упатствата и   
 прописите;
•	 Ги познава прописите за безбедност,   
 заштита при работа, заштита од пожар и  
 мерките за лична безбедност;
•	 Известува за неправилностите што   
 влијаат врз безбедноста, здравјето и   
 околината;
•	 Го знае значењето на безбедноста при   
 работа со хемикалии, машини, апарати  
 и електрични уреди. 

•	 Ја штити потесната и пошироката   
 околина од негативните влијанија на   
 суровините и средствата за работа;
•	 Го отстранува отпадот согласно со   
 прописите и упатствата за заштита на   
 животната средина;   
•	 Ги познава прописите од областа на   
 заштитата  на  животната средина;
•	 Ги почитува прописите и упатствата за   
 заштита на животната средина.

•	 Се грижи за   
 здравјето и   
 безбедноста при   
 работа.

•	 Ја заштитува    
 животната    
 средина.
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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 РАБОТНА ГРУПА

1. Медијана Николовска, СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп
2. Никола Ефтимов,  Алкалоид - АД - Скопје
3. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
4. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Хемиски процесен оператор го усвои/донесе
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР
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ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
    Oператор во фармацевтската индустрија

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира својата работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето; 
•	Ги чува здравјето и околината; 
•	Комуницира со соработниците; 
•	Ја користи информатичко-комуникациската технологија;
•	Работи според стандардите за квалитет;
•	Помага во процесот на стерилизација  на материјалот и полупроизводите, 
•	Учествува  при подготовката на  стерилните фармацевтски форми    
 (раствори за инјектирање/инфузија, стерилни очни масти); 
•	Помага при полнењето на  стерилните фармацевтски форми;
•	Помага при процесот на подготовка на  гранулати, смеси за таблетирање и  
 капсулирање; 
•	Помага при процесот на таблетирање и капсулирање;
•	Учествува во подготовката на  суспензии/раствори за обложување; 
•	Учествува во обложувањето; 
•	Помага при  подготовката на полуцврсти фармацевтски форми (масти,   
 креми, гелови, шампони); 
•	Учествува во процесот на обликување на вагиналетите и вагинаториите; 
•	Учествува во  подготовката на течните нестерилни фармацевтски форми   
 (сирупи, суспензии, емулзии, раствори, капки, екстракти); 
•	Помага во  пакувањето; 
•	Ја пополнува потребната документација. 
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и 
организација 
на работата

Подготовка 
на работата, 
односно на 
работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја осмислува и ја  планира сопствената  
 работа; 
•	 Ги знае основните правила на    
 организација на работата и на    
 организацијата. 

•	 Користи работна облека; 
•	 Ги подготвува заштитните средства; 
•	 Ги чисти технолошката опрема и   
 просториите  за време на работата и   
 по завршената  изработка на серијата;
•	 Ги подготвува средствата за чистење;
•	 Ги означува просторијата и опремата   
 според степенот на хигиена и степенот  
 на изработка на продуктот;
•	 Ги следи климатските барања    
 (температура, релативна влажност,   
 натпритисок),
•	 Сортира опасен и останат отпад и   
 празни амбалажни единици;
•	 Ја одржува микробиолошката  хигиена  
 на цевките и одводните места за   
 фармацевтската вода (пречистена   
 вода, вода за инјекции);
•	 Подготвува, според налог,    
 ,дезинфекциски средства;
•	 Ги познава  стандардните  оперативни   
 постапки;
•	 Ги владее постапките на чистење;
•	 Го познава упатството за користење    
 заштитни средства; 
•	 Знае да ги чисти производствената   
 опрема и просториите согласно со   
 постапките;
•	 Ги познава и ги почитува правилата   
 за влез и излез на персоналот и    
 материјалите во производствените   
 простории, според степенот на    
 хигиена;

•	 Ja oрганизира   
 сопствената   
 работа.

•	 Ја подготвува   
 и ја средува   
 просторијата   
 и го  одржува   
 редот.

ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА
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ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА

Оперативни 
работи

•	 Ги познава и ги почитува постапките    
 за обезбедување хигиена на опремата и  
 просторијата. 

•	 Ја презема документацијата;
•	 Ги презема и ги  проверува доставените  
 суровини по налог;
•	 Ги проверува вагите;
•	 Ги мери суровините по налог  според   
 определена рецептура;
•	 Ги означува амбалажните единици со   
 етикети (мера и остаток);
•	 Ги реди амбалажните единици на   
 определен простор;
•	 Ги чисти помагалата;
•	 Ги познава  стандардните  оперативни   
 постапки,
•	 Ја познава работата на мерење  маса и  
 знае да  измери, 
•	 Ги знае упатствата за постапување со   
 опасни материи,
•	 Ги препознава суровините и ги знае   
 нивните основни карактеристики,
•	 Го познава  начинот  на означување   
 на суровините и знае да ги означува   
 амбалажните единици по налог;
•	 Ги владее постапките на чистење;
•	 Знае да ги складира амбалажните   
 единици според упатствата.

•	 Ги подготвува материјалите и    
 меѓупроизводите за стерилизација;
•	 Знае да стартира стерилизатор;
•	 Го надгледува текот на     
 стерилизацискиот циклус и    
 алармира при определени    
 неправилности (температура, притисок,  
 време на стерилизација);
•	 Го празни  стерилизаторот;
•	 Го реди стерилниот материјал на   
 определено место за чување;
•	 Ги познава  стандардните  оперативни   
 постапки за работа;

•	 Подготвува   
 средства и    
 суровини за   
 мерење.

•	 Помага во    
 процесот    
 на стерилизација    
 на материјалот и   
 полупроизводите.
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•	 Ги знае и  ги почитува правилата   
 и постапките за влез и излез    
 на персоналот и материјалите    
 во просториите за производство   
 на стерилни фармацевтски    
 форми;
•	 Го знае и го почитува  значењето на   
 дезинфекцијата  и стерилизацијата     
 при производствениот процес;
•	 Ја познава   работата со     
 стерилизаторот;
•	 Ги познава  стандардните постапки за   
 стерилизација.

•	 Ги подготвува суровините за    
 подготовка на стерилните    
 фармацевтски форми по налог;
•	 Ги мери и ги полни суровините и   
 меѓупроизводите  во соработка со   
 претпоставениот;
•	 Ги подесува технолошките параметри   
 по налог (температура, брзина и   
 време на мешање, притисок,    
 создавање гасовита состојба со    
 технички гасови);
•	 Ги следи достигнатите вредности на   
 технолошките параметри;
•	 Ги предава меѓупроизводите за    
 контрола на процесот;
•	 Ги подготвува и ги означува    
 стерилните садови за     
 чување на филтратот;
•	 Ги следи  притисокот, протокот и   
 исполнетоста на садовите со стерилен   
 филтрат;
•	 Ги затвора наполнетите садови по   
 асептична постапка;
•	 Врши  чистење и стерилизација на   
 техничката опрема со системот ЦИП/  
 СИП;
•	 Ги подготвува измиените машински   
 делови за стерилизација;
•	 Ги знае стандардните постапки на   
 стерилизација;

•	 Учествува  при  
 подготовката   
 на  стерилните  
 фармацевтски  
 форми (раствори  
 за инјектирање/ 
 инфузија,   
 стерилни очни  
 масти).
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•	 Ги знае и ги почитува правилата    
 и постапките за влез и излез во    
 просториите за производство на   
 стерилни фармацевтски форми;
•	 Свесен  е за значењето на    
 дезинфекцијата и стерилизацијата при  
 производствениот процес и го    
 почитува нивното значење;
•	 Знае да постапува со одводните   
 места и со флексибилните цевки за   
 фармацевтската вода (вода за    
 инјекции).

•	 Ја  презема и ја проверува амбалажата;
•	 Ги контролира параметрите пред   
 вклучување на машината за перење и   
 стерилизацискиот тунел по налог; 
•	 Помага во текот на миењето,    
 стерилизацијата и депирогенацијата на  
 ампулите  и инјекциските/инфузиските  
 шишиња;
•	 Ја чисти машината согласно со    
 постапките при прекин со работа;
•	 Приклучува гасови на машината за   
 полнење;
•	 Го приклучува и го надгледува    
 приклучокот на садовите со стерилен   
 филтрат;
•	 Составува стерилни машински делови   
 по асептична постапка;
•	 Ги подесува технолошките параметри   
 по налог (полнење,  висина на    
 растопување);
•	 Помага при земање   примерок од   
 меѓупроизводот;
•	 Го следи текот на полнење на    
 инјекциите;
•	 Ги  реди  наполнетите инјекции во   
 касети и истите ги реди на количката за  
 стерилизација,
•	 Ја чисти машината и ги затвора    
 медиумите за создавање гасовита   
 состојба на производот, како и за   
 запалив гас согласно со постапките при  
 прекин со работа;

•	 Помага при   
 полнењето     
 стерилни    
 фармацевтски   
 форми.
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•	 Ги знае и  ги почитува правилата   
 и постапките за влез и излез    
 на персоналот и материјалите    
 во просториите за производство   
 на стерилни фармацевтски    
 форми;
•	 Го знае и го почитува  значењето на   
 дезинфекцијата  и стерилизацијата     
 при производствениот процес;
•	 Ја познава   работата со     
 стерилизаторот;
•	 Ги познава  стандардните постапки за   
 стерилизација.
•	 Контролира дали се затворени    
 медиумите по завршената работа;
•	 Измиените машински делови ги   
 подготвува за стерилизација;
•	 Му помага на фармацевтскиот    
 техничар  при микробиолошката   
 контрола на воздухот;
•	 Ги познава  стандардните оперативни   
 постапки;
•	 Ги знае и ги  почитува правилата   
 и  постапките за влез и излез во    
 просториите за производство на   
 стерилни фармацевтски форми;
•	 Свесен е за значењето на    
 дезинфекцијата, стерилизацијата   
 и депирогенизацијата     
 при производствениот процес и ја   
 почитува постапката;
•	 Ги знае постапките за чистење    
 на производствената опрема и    
 просториите,
•	 Ја познава работата со машините за   
 миење и стерилизациските машини за   
 ампули и инјекциски шишенца;
•	 Ги подесува машините за полнење по   
 налог;
•	 Ја познава  постапката  на миење и   
 стерилизација;
•	 Знае да постапува со одводните   
 места и со флексибилните цевки за   
 фармацевтска вода (вода за инјекции).

ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА
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•	 Нарачува измерени суровини за   
 подготовка на смеси за капсулирање   
 и го следи транспортот во соработка со  
 претпоставениот по налог;
•	 Ги мери и ги полни суровините и   
 меѓупроизводите  по  налог;
•	 Ја подготвува технолошката опрема   
 (гранулатори, сита);
•	 Помага при процесот на подготовка на  
 гранулатите; 
•	 Зема примероци од меѓупроизводите   
 за контрола на процесот по налог;
•	 полни меѓупроизводи /полупроизводи  
 во контејнери и помага при    
 означувањето;
•	 Ги познава  упатствата за работа со   
 технолошката опрема и со апаратурите  
 за вршење  контрола на процесот;
•	 Знае да ги препознае измерените   
 суровини пред полнење;
•	 Помага при означување на    
 меѓупроизводите, полупроизводите и   
 производствените линии;
•	 Знае да постапува со одводните места и  
 со флексибилните цевки за    
 фармацевтска вода; 
•	 Ги знае постапките на чистење на   
 производствената опрема.

•	 Помага при   
 процесот    
 на подготовка на    
 гранулатите,   
 смесите    
 за таблетирање и   
 капсулирање.

•	 Нарачува меѓупроизвод (смеса за   
 таблетирање или капсулирање) и ги   
 презема празните капсули по налог;
•	 Ја подготвува апаратурата за вршење    
 процесна контрола на таблетирање,   
 капсулирање;
•	 Помага при земање примероци    
 од меѓупроизводите за контрола на   
 процесот;
•	 Ги полни меѓупроизводите /   
 полупроизводите  во контејнери и   
 помага при  означување;
•	 Знае и ги почитува правилата на влез на  
 меѓупроизвод во таблетирање, односно  
 капсулирање;

•	 Помага при   
 процесот    
 на таблетирање и   
 капсулирање.
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•	 Ги знае упатствата за работа со    
 технолошката опрема и со    
 апаратурите за вршење      
 контрола на процесот;
•	 Знае да земе примероци и да изврши   
 рутинска контрола на процесот на   
 таблетирањето и капсулирањето по   
 налог;
•	 Ја владее постапката на чистење   
 на машините за таблетирање, за   
 капсулирање и на апаратурите;
•	 Знае да постапува со одводните   
 места и со флексибилните цевки за   
 фармацевтска вода.

•	 Ги мери и ги полни суровините и   
 меѓупроизводите  во соработка со   
 претпоставениот по налог;
•	 Ја подготвува техничката опрема   
 (мешалки);
•	 Го подготвува количеството суспензии/ 
 раствори за одделната фаза на    
 обложување по налог;
•	 Знае да постапува со одводните   
 места и со флексибилните цевки за   
 фармацевтска вода; 
•	 Ги знае постапките на чистење на   
 производствената опрема.

•	 Ја подготвува техничката опрема   
 (уредите за обложување);
•	 Зема примероци за потребите на   
 процесната контрола по налог;
•	 Ги полни меѓупроизводите /   
 полупроизводите  во контејнери и   
 помага при  означувањето;
•	 Знае да постапува со одводните   
 места и со флексибилните цевки за   
 фармацевтска вода; 
•	 Ги знае постапките на чистење на   
 производствената опрема.

•	 Учествува во  
 подготовката  
 на  суспензии/ 
 раствори за  
 обложување.

•	 Учествува во  
 обложување.

ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА
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•	 Помага при    
 подготовката   
 на полуцврсти   
 фармацевтски   
 форми (масти,   
 креми, гелови,   
 шампони).

•	 Учествува во   
 процесот    
 на обликување    
 вагиналети и   
 вагинатории.

•	 Помага во     
 пакувањето.

•	 Учествува во    
 подготовката на   
 течни нестерилни  
 фармацевтски   
 форми (сирупи,   
 суспензии,    
 емулзии,    
 раствори,    
 капки, екстракти).

•	 Ја подготвува техничката опрема   
 (мешалки, помошни садови, сита...);
•	 Помага при земањето примероци за   
 вршење контрола на процесот;
•	 Ги пренесува полупроизводите во   
 садови за чување;
•	 Ги означува и ги складира    
 полупроизводите по налог;
•	 Ја познава техничката опрема за   
 изработка на полуцврсти фармацевтски  
 форми.

•	 Ја подготвува просторијата;
•	 Презема  амбалажа и полупроизводи   
 по налог;

•	 Ја подготвува техничката опрема   
 (мешалки, мелници, сита...);
•	 Ги подесува технолошките параметри,   
 ги следи достигнатите вредности; 
•	 Зема примероци за вршење контрола   
 на процесот по налог;
•	 Ги означува и ги складира    
 полупроизводите по налог;
•	 Знае да постапува со одводните места и  
 со флексибилните цевки за    
 фармацевтска вода ;
•	 Ги знае постапките на чистење на   
 производствената опрема.

•	 Ја подготвува техничката опрема   
 (мешалки, помошни садови, сита...);
•	 Зема примероци за вршење контрола   
 на процесот по налог;
•	 Ги складира полупроизводите по налог;
•	 Пресипува полупроизводи на лента за   
 полнење по налог;
•	 Ги познава филтрите и знае да ги   
 состави;
•	 Знае да постапува со одводните места и  
 со флексибилните цевки за    
 фармацевтска вода. 
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•	 Ја следи потрошувачката на    
 амбалажните материјали;
•	 Ги проверува празните амбалажи и   
 полупроизводот од машината;
•	 Подготвува пратки за враќање на   
 амбалажните материјали по налог;
•	 Ја надгледува и ја  контролира    
 хигиената  на машината;
•	 Ги  контролира редот и хигиената во   
 просторијата за пакување;
•	 Ја знае пропишаната постапка на   
 пакување и знае да ја изведе.

•	 Ги проследува податоците за    
 извршената работа;
•	 Подготвува, според потреба, извештаи  
 за сопствената работа;
•	 Поседува информатичко-    
 комуникациска писменост.

•	 Ги известува  претпоставените за   
 дефектите;
•	 Врши чистење на опремата по    
 завршените сервисни работи и врши   
 контрола на истите;

•	 Работи во согласност со законските и   
 интерните прописи;
•	 Врши проверки и визуелна процена   
 на суровините, меѓупроизводите   
 и производите и ги отстранува    
 неправилностите;
•	 Ги контролира  и ги оценува    
 резултатите од сопствената работа;
•	 Ги препознава отстапките од    
 пропишаниот квалитет и знае да   
 презема соодветни мерки; 
•	 Ги познава  стандардите за квалитет;
•	 Ги познава  основите на обезбедување  
 на квалитетот  на извршената работа; 
•	 Знае постапки и начини за    
 гарантирање на рационалната    
 потрошувачка на енергија, материјали   
 и време.

•	 Ја пополнува  
 потребната  
 документација.

•	 Ја одржува и ја  
 чисти опремата.

•	 Го обезбедува  
 квалитетот  на  
 извршената  
 работа. 

Администра-  
тивни работи

Одржување и 
поправки

Обезбедува 
квалитет
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Комуникација

Заштита на 
здравјето и 
околината

•	 Комуницира   
 со колегите и со   
 претпоставените.

•	 Ги штити здравјето  
 и околината.

•	 Го разбира работењето на уредите и   
 значењето на квалитетното одржување.

•	 Соработува со претпоставените и со   
 другите соработници; 
•	 Ја користи стручната терминологија;
•	 Знае да одбере соодветен начин на   
 комуникација при решавање     
 проблеми, организација на работата и   
 извршување  одделни задачи; 
•	 Ја познава стручната терминологија;
•	 Ги знае правилата на тимската работа; 
•	 Знае да ја користи современа    
 информатичка технологија.

•	 Ја врши работата со употреба на   
 заштитни средства и опрема согласно   
 со прописите за заштита и здравје при   
 работа; 
•	 Ги почитува упатствата за безбедна   
 работа; 
•	 Правилно и безбедно ги  употребува   
 средствата за чистење;
•	 Одвоено го собира, сортира и го   
 отстранува отпадот во согласност со   
 прописите за заштита на околината;
•	 Ги знае прописите за заштита и здравје  
 при работа;
•	 Ги знае прописите за противпожарна   
 заштита; 
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината.
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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 РАБОТНА ГРУПА

1. Никола Ефтимов,  „Алкалоид- АД” – Скопје
2. Василка Динева,  СОУСГ„Др. Панче Караѓозов” - Скопје
3. спец. д-р Лидушка Василевска, Центар за стручно образование
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Оператор во фармацевтската индустрија  го усвои/
донесе
 ____________________________________________ со решение бр. ___________ 
од ___________ година. 

ОПЕРАТОР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
   Oператор на фармацевтски активни супстанции

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира својата работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето;
•	Ги чува здравјето и околината; 
•	Комуницира со соработниците; 
•	Ја користи информатичко-комуникациската технологија;
•	Работи според стандардите за квалитет;
•	Учествува во подготвувањето  и полнењето  суровини; 
•	Учествува при спроведувањето на  биосинтезискиот ферментацискиот   
 процес ;
•	Помага при спроведувањето на процесот на изолација и/или сушење;
•	Помага при управувањето и  контролата на автоматизираната лента во   
 хемиската синтеза; 
•	Помага при  пакувањето на  производите; 
•	Врши меѓуфазно складирање; 
•	Ја пополнува производствената документација; 
•	Го обезбедува  квалитетот на извршената работа. 

ОПЕРАТОР НА ФАРМАЦЕВТСКИ 
АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Оперативни 
работи

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ја организира сопствената работа; 
•	 Ги познава  основните правила    
 на организација на работата и на   
 претпријатието.

•	 Ги презема и ги проверува    
 доставените суровини по налог;
•	 Ги мери   суровините по налог; 
•	 Растворува  според рецептура по   
 налог;

•	 Користи  работна облека; 
•	 Ги подготвува заштитните средства; 
•	 Го контролира работењето  на клима-  
 уредите; 
•	 Ги контролира вшмукувањето и    
 уредите  за апсорпција /адсорпција; 
•	 Ги мери помалку сложените    
 процесни контролни инструменти   
 (pH-електродите); 
•	 Ги подесува технолошките параметри   
 на процесите по налог;
•	 Ги познава основните стандардни   
 оперативни постапки; 
•	 Ги владее постапките на чистење ;
•	 Го знае упатството за користење на   
 заштитните средства; 
•	 Знае да ги чисти производствената   
 опрема и просториите согласно со   
 пропишаните правила;
•	 Ги препознава основните постапки   
 за проверка, контрола, вклучување,   
 мерење и означување на опремата;
•	 Знае да ги контролира системите за   
 разладно/грејните медиуми, мешање,   
 дихтување; 
•	 Го знае работењето  на клима-уредите   
 и системите за снабдување со вода, со   
 пара и со други процесни медиуми.

•	 Ја организира   
 сопствената   
 работа.

•	 Учествува во   
 подготвувањето    
 и полнењето    
 суровини.

•	 Ги подготвува   
 просторијата и   
 опремата.
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•	 Учествува при   
 спроведувањето   
 на      
 биосинтезискиот   
 ферментациски   
 процес.

•	 Ја  пресипува подготвената култура во   
 биореакторот/и; 
•	 Учествува во  мерењето и подготовката  
 на суровините (сортирање и отворање   
 амбалажа, мерење) по налог;
•	 Ги владее постапките на отстранување  
 и рециклирање на отпадните материи; 
•	 Учествува  при  подготвувањето    
 реагенс во сите фази (затворање   
 на отворите за полнења, подесување   
 на локалното вшмукување) според   
 упатствата;
•	 Ги знае постапките на чистење    
 меѓу серии и при премин на друг вид   
 производ; 
•	 Знае да го подеси и да го вклучи   
 греењето/ладењето;
•	 Ја владее употребата на регулаторите; 
•	 Ги препознава начините  на механичко  
 одвојување на смесите;
•	 Ги владее постапките  за вклучување,   
 работење и надзор на уредите за   
 микрофилтрација;
•	 Помага  при земањето меѓупроцесни    
 примероци и на едноставната    
 аналитика по налог;
•	 Ги владее постапките на чистење на   
 опремата меѓу серии и по завршената   
 серија, како и при премин на друг вид   
 течност; 
•	 Ги знае постапките  за подготовка и  
 вклучување на уредите за    
 реверзибилна осмоза. 

•	 Правилно реагира при вонредни   
 случки (на пр., прекин на електричната  
 енергија итн.); 
•	 Предава ферментациска течност во   
 изолација; 
•	 Ги совладува основите на асептичната   
 работа; 
•	 Ги знае основните услови  за    
 стерилизација; 
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•	 Ги презема суровините и бактериските  
 култури по налог;
•	 Помага при стерилизацијата на    
 биореакторот и другата опрема; 
•	 Ги познава основните  мерки при   
 предвидливите  грешки; 
•	 Помага во пренесувањата на    
 биолошкиот материјал и соработува   
 при преносот; 
•	 Знае да ја исчисти опремата по    
 завршената серија и при премин   
 на друг вид препарат. 

•	 Ја прима обработената фермантациска  
 течност по налог;
•	 Помага при сепарирањето со    
 центрифугирање по налог;
•	 Помага при сепарирањето  со    
 таложење по налог;
•	 Помага при сепарирањето  со    
 декантирање по налог;
•	 Помага  при сепарирањето  со    
 хроматографија по налог;
•	 Суши со вакуумски сушачи по налог;
•	 Суши  со распрскувачки сушач по   
 налог;
•	 Пакува; 
•	 Ги знае помагалата и опремата за   
 вршење  одвојување; 
•	 Ги знае постапките за вклучување,   
 работење и сопирање на лентата за   
 екстракција;
•	 Способен е за преземање на    
 основните мерки при грешка; 
•	 Помага  при меѓупроцесното земање   
 примероци  по налог;
•	 Ги познава постапките  на    
 отстранување на екстрахираниот   
 материјал.

•	 Помага при  
 спроведувањето  
 на процесот на  
 изолација и/или  
 сушење.
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•	 Помага при   
 управувањето    
 и  контролата на   
 автоматизираната  
 лента во хемиската  
 синтеза.

•	 Помага во додавањето на  реагенсите и  
 растворите според упатство;
•	 Правилно реагира при вонредни   
 ситуации (на пр., прекин на    
 електричната енергија итн.); 
•	 Растворува по налог;
•	 Екстрахира серии  производи по налог;
•	 Помага при континуирано    
 екстрахирање  по налог;
•	 Помага при сепарирање со    
 кристализација по налог;
•	 Помага при сепарирање со таложење   
 по налог;
•	 Помага при сепарирање со    
 декантирање по налог;
•	 Помага при сепарирање со    
 филтрирање по налог;
•	 Помага при сепарирање со    
 хроматографија по налог;
•	 Помага при сепарирање со дестилација  
 по налог;
•	 Помага при сепарирање со    
 центрифугирање по налог;
•	 Помага при хомогенизирање по налог;
•	 Суши вакуумски по налог;
•	 Суши во флиудитирно поле по налог;
•	 Пакува; 
•	 Ги знае помагалата и опремата за   
 изведба на одвојување;
•	 Ги знае постапките за вклучување,   
 работење и сопирање на    
 екстракциската лента; 
•	 Оспособен е да ги презема основните    
 мерки при грешки; 
•	 Помага  при земањето на    
 меѓупроцесните примероци и на    
 едноставната аналитика по налог;
•	 Помага при механичко одвојување на   
 смесите; 
•	 Ја владее подготовката на суровините и  
 уредите за микрофилтрација; 
•	 Ги владее постапките  за вклучување,   
 работење и надзор на уредите за   
 микрофилтрација; 
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•	 Помага при меѓупроцесното земање     
 примероци и на едноставната анализа   
 по налог;
•	 Знае да ја исчисти опремата по    
 завршената серија и при премин   
 на друг вид препарат; 
•	 Ги познава постапките  на подготовка   
 на чиста вода со адсорпциска  техника; 
•	 Знае да подготви записи за    
 одвивањето на серијата; 
•	 Ги знае основите на дестилација; 
•	 Ги разликува уредите според видот на   
 дестилација; 
•	 Знае да ги подеси и да ги вклучи   
 мешањето (варијатори, фреквентни   
 регулатори), греењето , ладењето; 
•	 Знае да ги користи регулаторите и   
 регулационата техника за мерење;
•	 Ја надгледува работата  на    
 дестилационите уреди и ги    
 контролира реакциските услови;

•	 Знае да ги подеси условите и да ги   
 вклучи мешањето, греењето и    
 ладењето; 
•	 Ги знае постапките за подготовка   
 и работење  на      
 уредите за електродијализа;  
•	 Ги знае постапките за подготовка на   
 условите  за кристализација    
 (подесување и вклучување, греење/  
 ладење, употреба на регулатори ); 
•	 Реагира при неправилностите    
 во процесот на  кристализација и   
 прекристализација; 
•	 Одвојува  цврста од течна материја по   
 налог;
•	 Ги знае видовите  и карактеристиките   
 на пумпите; 
•	 Ги владее правилата на безбедна   
 работа со пумпи;
•	 Ги владее постапките на регулирање   
 на протокот, плакнењето и празнењето  
 при центрифугирање; 
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•	 Помага при    
 пакување на    
 производите.

•	 Врши меѓуфазно   
 складирање.

•	 Ги знае постапките  за тестирање на   
 интегритетите на филтрите и    
 постапките на чистење на филтрите; 
•	 Ги знае постапките за подготовка на   
 лиофилизаторот; 
•	 Ги контролира условите на околината; 
•	 Знае да ја набљудува работата на   
 уредите и да ги следи температурата,   
 притисокот и брзината на    
 сублимацијата; 
•	 Знае  да ги  вклучи  уредите и да врши   
 контрола на нивната работа.

•	 Го евидентира материјалот; 
•	 Го сортира и го реди; 
•	 Издава материјал во натамошниот   
 процес; 
•	 Ги знае постапките за внатрешен   
 транспорт на суровините,    
 полупроизводите и обвивките;
•	 Ги знае општите постапки за водење на  
 магацинот; 
•	 Ги  знае основите на работење со   
 различни материјали.

•	 Помага при контролирање на  условите  
 за пакување (инертизација); 
•	 Ги контролира климатските услови   
 (температурата, релативната влажност,  
 натпритисокот); 
•	 Помага при полнењето на     
 пропишаните обвивки; 
•	 Помага при проверувањето на  вагите   
 (со контролни тасови); 
•	 Помага при мерењето  и пакувањето по  
 налог;
•	 Ги складира полупроизводите;
•	 Ја познава работата на автоматските   
 мерни системи;
•	 Помага при контрола на вагите; 
•	 Знае да ги чисти опремата и приборот   
 за време на работа и по завршената   
 изработка на серијата.
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•	 Ги проследува податоците за    
 извршената  работа;
•	 Подготвува,според, потреба, извештаи  
 за сопствената работа;
•	 Поседува информатичко-    
 комуникациска писменост.

•	 Ги расклопува одделните делови на   
 опремата; 
•	 Ги чисти одделните компоненти на   
 опремата; 
•	 Соработува во сервисно-ремонтните   
 работи;
•	 Ги разбира работата на уредите и   
 значењето на квалитетното    
 одржување; 
•	 Знае да расклопи обични процесни   
 уреди, да ги исчисти и повторно да ги   
 состави;
•	 Ги познава постапките  на чистење   
 на процесната опрема и основите на   
 одржување на опремата.

•	 Работи во согласност со законските и   
 интерните прописи;
•	 Врши проверки и визуелна процена   
 на суровините, меѓупроизводите   
 и производите и ги отстранува    
 неправилностите;
•	 Ги контролира  и ги оценува    
 резултатите од сопствената работа;
•	 Ги препознава отстапките од    
 пропишаниот квалитет и знае да   
 презема соодветни мерки; 
•	 Ги познава  стандардите за квалитет; 
•	 Ги познава  основите на обезбедување  
 на квалитетот на извршената работа; 
•	 Ги познава постапките  и начините   
 за обезбедување на рационална   
 потрошувачка на енергетски материјал  
 и време.

•	 Ја пополнува   
 производствената  
 документација.

•	 Обезбедува    
 квалитет на   
 извршената   
 работа.

•	 Ја одржува и ја   
 чисти опремата.

Администра-
тивни работи 

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка 
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Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

•	 Комуницира   
 со колегите и со   
 претпоставените.

•	 Ги  штити    
 здравјето    
 и околината.

•	 Соработува со претпоставените  и со   
 другите  соработници; 
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавањето на   
 проблемите, организацијата на    
 работата и извршувањето на    
 одделни задачи; 
•	 Користи  стручна терминологија; 
•	 Ги знае правилата на тимската работа; 
•	 Знае да ја користи основната    
 информациска технологија.

•	 Работата ја врши со употреба на   
 заштитни средства и опрема согласно   
 со прописите за заштита и здравје при   
 работа; 
•	 Правилно и безбедно управува со   
 машините; 
•	 Ги почитува упатствата за безбедна   
 работа; 
•	 Правилно и безбедно ги употребува   
 средствата за чистење; 
•	 Одвоено го собира, сортира и го   
 отстранува отпадот во согласност со   
 прописите за заштита на околината; 
•	 Ги знае прописите за заштита и здравје  
 при работа;
•	 Ги знае прописите за противпожарна   
 заштита; 
•	 Ги знае прописите за заштита на   
 околината.
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Василка Динева,  СОУСГ„Др. Панче Караѓозов” - Скопје
2.  Никола Ефтимов,  „Алкалоид- АД” – Скопје
 3. спец. д-р Лидушка Василевска, Центар за стручно образование
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Оператор на фармацевтски активни супстанции  го 
усвои/донесе ____________________________________________ со решение бр. 
___________ од ___________ година. 



Twinning-project ”Support to the Modernization of the Vocational Education and Training System” Component of IPA 
instrument” (MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union

424
КОЗМЕТИЧКИ ПРОЦЕСОР

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
   Козметички процесор

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја планира, подготвува, извршува и ја контролира својата работа;
•	Рационално ги користи енергијата, материјалот и времето; 
•	Ги чува здравјето и околината; 
•	Комуницира со соработниците; 
•	Ја користи информатичко-комуникациската технологија;
•	Работи според стандардите за квалитет;
•	Управува со машините и уредите во производствениот процес; 
•	Изработува козметички производи по налог;
•	Ги полни, амбалажира и ги етикетира, козметичките производи;
•	Ги складира и ги транспортира суровините и козметичките производи;
•	Одговорно постапува со хемикалиите и отпадот;
•	Набавува суровини и врши продажба на производите ИЛИ (развива   
 претприемачки особини, вештини и знаења);
•	Води записи и евиденција за производството и сопствената работа.
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
(Клучни)
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги почитува политиката на работење   
 на организацијaта; 
•	 Ја познава организацијата на    
 производството;
•	 Соработува при воведувањето на   
 технолошките постапки и новите   
 технологии и опрема; 
•	 Ги следи потрошувачката и состојбата   
 на залихите, суровините и    
 материјалите; 
•	 Ги знае начините на планирање и   
 организирање на сопствената работа; 
•	 Ги знае основните принципи на    
 технолошките процеси;
•	 Ги применува стандардите во     
 козметичката индустрија согласно со   
 правилниците за квалитет;
•	 Ги знае постапките и начините за   
 рационална употреба на енергијата и   
 материјалите. 

•	 Врши рутинска проверка на условите   
 за работа пред почетокот на работата;
•	 Ги обезбедува неопходните суровини   
 и инструменти за работа;  
•	 Ја презема деловната документација; 
•	 Го чита работниот налог за    
 производство и постапува согласно со  
 истиот;
•	 Ја  проверува работата на уредите и   
 другата опрема; 
•	 Ги нагодува мерните инструменти   
 врз основа на упатствата за работа од   
 претпоставеното лице;
•	 Ги познава суровините за работа;
•	 Ги прегледува и ги подесува    
 параметрите за водење и следење на   
 одделен процес; 

•	 Ја планира и ја   
 организира   
 својата работа.

•	 Обезбедува  
 услови за работа.
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Оперативни 
работи

•	 Управува    
 со  машините   
 и уредите во   
 производствениот  
 процес.

•	 Изработува   
 козметички   
 производи.

•	 Ја знае важноста на параметрите за   
 водење и следење на одделен процес.

•	 Ги познава производствените линии и   
 системи;
•	 Управува со уредите во     
 производствениот процес;
•	 Ги следи параметрите во текот на   
 процесот;
•	 Ги евидентира и ги отстранува    
 неправилностите во работењето на   
 уредите и застоите при работата; 
•	 Ги знае основите на хемиската    
 процесна техника и машинството; 
•	 Знае да работи со машинската и   
 програмската опрема;
•	 Учествува во ремонти.

•	 Изработува различни козметички   
 производи согласно со зададените   
 рецептури по налог     
 (препарати за одржување хигиена,   
 парфеми, колонски води, препарати   
 за нега и чување на кожата, пудри,   
 декоративни козметички препарати); 
•	 Ги подготвува, дозира и ги  додава    
 соодветно потребните додатоци по   
 налог;
•	 Ги задава и ги контролира потребните   
 параметри  при производството (рН,   
 температура, притисок, време),    
 согласно со видот на производот и   
 утврдената технолошка постапка по   
 налог;
•	 Води разни технолошки постапки   
 со употреба на опрема и машини   
 за гранулирање, ситнење, дозирање,   
 мешање, хомогенизирање, пресување,  
 сеење, капсулирање, таблетирање и   
 слично; 
•	 Води евиденција за параметрите на   
 производството;
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•	 Знае сензорно да го оцени готовиот   
 производ;
•	 Ги познава гасовитите, течните,    
 полуцврстите и цврстите форми на   
 козметичките производи,
•	 Ги познава видовите  козметички   
 производи за лична хигиена, педикир,   
 маникир, шминка и масажа;
•	 Ги познава составните компоненти   
 (основните суровини, додатоците,   
 адитивите, пигментите, боите,    
 етеричните масла) за различните   
 видови козметички производи;
•	 Ги познава својствата на составните   
 компоненти за козметичките    
 производи (физичко- хемиски,    
 микробиолошки);
•	 Ги познава својствата и      
 карактеристиките на различните   
 видови козметички производи.

•	 Зема примероци од суровините,  
  меѓупроизводите, производите и   
 амбалажата за проверка на квалитетот  
 и корекцијата на процесот;
•	 Ги заведува примероците за    
 лабораториска анализа; 
•	 Ги спроведува примероците во    
 лабораторија за анализа; 
•	 Врши едноставни мерења на    
 параметри (рН, температура, сува   
 материја и др.);
•	 Ги познава процесите, местата и   
 методите на земање мостри од цврсти,  
 течни и гасовити примероци; 
•	 Го знае значењето на правилното   
 заведување на примероците за    
 анализа; 
•	 Знае да ги мери основните параметри   
 при изведувањето на процесите (рН,   
 температура, сува материја и др.).

•	 Врши едноставни   
 рутински    
 (анализи)    
 работи.
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•	 Полни,    
 амбалажира   
 и етикетира.

•	 Складира и   
 транспортира.

•	 Се справува со   
 отпадот.

•	 Ги води    
 потребните  
  записи за    
 работата.

•	 Избира соодветна амбалажа за    
 различните видови козметички    
 производи;
•	 Ги познава машините и материјалите за  
 пакување и етикетирање;
•	 Ја подготвува амбалажата за пакување;
•	 Ги подесува машините за дозирање,    
 полнење и пакување, по налог;
•	 Ги мери и ги пакува производите рачно  
 и машински;
•	 Ги означува и етикетира различните   
 видови козметички производи според   
 интерните упатства;
•	 Го контролира пакувањето на    
 производите;
•	 Ги палетизира производите; 
•	 Знае да ги подесува машините за   
 дозирање,  полнење и пакување.

•	 Ги складира суровините и производите  
 според видот и квалитетот; 
•	 Ги знае условите за правилно    
 складирање на козметичките    
 производи (температура, влажност,   
 светлина);
•	 Ги подготвува производите за    
 дистрибуција; 
•	 Води записи и евиденција за прием и   
 испорака на суровините и производите;
•	 Ја познава работната документација во  
 складот за суровини и производи;

•	 Го собира, сортира и го отстранува   
 отпадот; 
•	 Ги евидентира количествата на отпадот; 
•	 Знае безбедно да ги собира, сортира и   
 да ги  отстранува хемикалиите.

•	 Ја пополнува потребната    
 документација за работа;
•	 Води евиденција во текот на    
 производството; 

Администра- 
тивни работи 
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•	 Води и записи од извршените  анализи  
 во текот на производството;
•	 Ги проследува податоците за    
 извршените анализи; 
•	 Ги подготвува извештаите за работа,   
 според потреба;
•	 Поседува техничка, информатичко   
 комуникациска и работна писменост,

•	 Договара набавка на суровини; 
•	 Ги продава производите; 
•	 Знае да формира цена на производот;
•	 Ги познава основите на маркетингот и   
 промоцијата на производот.

•	 Работи во согласност со интерните и   
 екстерните прописи;
•	 Започнува, спроведува, надгледува   
 и го приспособува производствениот   
 процес за добивање  стандарден и   
 квалитетен производ;
•	 Врши проверки и сензорно оценување  
 на суровините, меѓупроизводите и   
 производите;
•	 Презема корективни активности при   
 неправилности во производствениот   
 процес; 
•	 Ги познава стандардите за квалитет. 

•	 Ги познава значењето и потребите од   
 перманентно и редовно   одржување   
 на опремата, уредите и системите; 
•	 Ги чисти опремата, уредите и    
 работните површини согласно со   
 зададените упатства;
•	 Врши превентивни сервисни работи на  
 уредите и инструментите;
•	 Ги известува претпоставените  за   
 дефектите;
•	 Учествува при сервисно-ремонтните   
 работи; 
•	 Ги познава прописите и стандардите за  
 одржување и работа на системите; 

•	 Набавува    
 суровини и   
 репроматеријали. 

•	 Работи според   
 стандардите за   
 квалитет. 

•	 Води грижа за   
 одржувањето на   
 просториите и   
 опремата.

Комерцијални 
работи

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет

Одржување и 
поправка 
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•	 Комуницира со   
 соработниците.

•	 Се грижи за   
 здравјето и   
 безбедноста   
 при работа.

•	 Ја заштитува   
 животната    
 средина.

•	 Ги познава минималните стандарди за   
 одржување на хигиената на опремата и  
 просториите.

•	 Ја штити потесната и пошироката   
 околина од негативните влијанија на   
 суровините и средствата за работа;
•	 Го отстранува отпадот согласно со   
 прописите и упатствата за заштита на   
 животната средина;   
•	 Ги познава прописите од областа на   
 заштитата  на  животната средина;
•	 Ги почитува прописите и упатствата за   
 заштита на животната средина.

•	 Соработува со работниците од    
 претходната и наредната операција; 
•	 Соработува со раководителот;
•	 Поседува работна култура;
•	 Ја познава и ја применува техничко-  
 технолошката терминологија на мајчин  
 и странки јазик; 
•	 Ги познава основите на деловната   
 комуникација.

•	 Ги познава прописите  за безбедност и   
 заштита при работа; 
•	 Правилно и безбедно  ги управува     
 машините и уредите; 
•	 Правилно и безбедно  ги користи   
 суровините; 
•	 Ги користи средствата и опремата за   
 лична заштита при работата; 
•	 Ја чисти и ја уредува работната средина  
 согласно со упатствата и прописите;
•	 Ги познава прописите за безбедност,   
 заштита при работа, заштита од пожар и  
 мерките за лична заштита;
•	 Известува за неправилностите што   
 влијаат врз безбедноста, здравјето и   
 околината;
•	 Го знае значењето на безбедноста при   
 работа со хемикалии, машински,   
 апарати и електрични уреди. 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

Комуникација
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Никола Ефтимов,  „Алкалоид- АД” – Скопје
2.  Медијана Николовска, СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп
3.  Добрила Секуловска, „Алкалоид- АД“ – Скопје
4. Координатор: Спец. Ардијана Исахи Палоши, Центар за стручно
    образование и обука, Македонија
5. Координатор: Бојана Север, eкcпepт

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Козметички процесен оператор  го усвои/донесе 
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 



ШУМАРСКО-
 ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА
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ШУМАРСКО-
 ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
      Cтолар за мебел и ентериер

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•  Ја чита и ја изработува работната документација;
•  Ја определува постапката за индивидуална изработка на елементи,

конструкција, полупроизвод, столарски производ;
•  Ги подготвува и ги сортира дрвото, производите од дрво и другите

материјали;
•  Изработува елементи, конструкции, полупроизводи, столарски производи; 
•  Површински ги обработува елементите, конструкциите, полупроизводите,

столарските производи; 
•  Ги составува и ги монтира полупроизводите и производите;
•  Ги одржува и врши помали и поголеми поправки на производите; 
•  Ја пополнува и ја пресметува  технолошката документација за производот; 
•  Набавува основен и помошен материјал и врши продажба на готовиот

производ;
•  Ги контролира материјалите, производите и својата работа; 
•  Комуницира со  соработниците и клиентите;
•  Се заштитува себеси и соработниците од повреди и штетни влијанија врз

околината.

CТОЛАР ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Прима инструкции за работата и   
 работната документација (план, нацрт,   
 технички опис, шаблон);
•	 Ги чита скиците, техничкиот план,   
 нацртите, координатниот план (за   
 класични и CNC машини), техничкиот   
 опис;
•	 Црта нацрти, детали;
•	 Ги мери реалните димензии во    
 реалниот простор; 
•	 Изработува кројна  листа; 
•	 Ја разбира и ја чита работната    
 документација;
•	 Ја  пополнува и ја пресметува      
 технолошката документација за   
 производот;
•	 Има знаење од областа на техничкото   
 цртање и нацртната геометрија;
•	 Знае различни видови  водење    
 евиденција;
•	 Знае елементи на работната         
 и технолошката документација    
 (шаблон,план, нацрт);
•	 Ги знае постапките за евидентирање и   
 документирање.

•	 Изработува  
 работна   
 документација

•	 Ја определува  
 постапката за  
 индивидуална  
 изработка   
 на елементи,  
 конструкција,  
 полупроизвод,  
 столарски   
 производ.

•	 Ги определува   средствата за    
 работа  според одбраниот процес  на   
 изработка;
•	 Одбира алати и помагала;
•	 Изработува помагала за работа;  
•	 Ги проверува соодветноста и    
 исправноста на средствата. за работа;
•	 Самостојно ги подесува машината и    
 машинската линија;
•	 Ги подесува и ги   проверува    
 безбедносните уреди;
•	 Транспортира материјали до    
 работното место; 

CТОЛАР ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР
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•	 Ги подготвува  
 и ги сортира  
 дрвото,   
 производите  
 од дрво и   
 другите   
 материјали.

•	 Изработува  
    елементи,   
    конструкции,          
   полупроизводи,  
   столарски   
   производи. 

•	 Ги познава и управува со    
 транспортните средства во рамките на  
 прописите;
•	 Ги знае намената и употребата на   
 заштитните и безбедносни уреди на   
 машините;
•	 Ги знае основите на ергономското    
 организирање на работно место;
•	 Го познава технолошкиот процес на   
 изработка на производите од дрво;
•	 Ги знае технолошките карактеристики   
 на дрвопреработувачките  машини.

•	 Го надгледува текот на сушењето на   
 дрвото;
•	 Ја мери влажноста на дрвото;
•	 Ги подесува и управува со    
 дрвопреработувачките машини (на пр.,  
 кружните пили, рамналкте, дебларките   
 …);
•	 Ги подесува и управува со    
 посложените дрвопреработувачки   
 машини (четиристрани рендосувалка,   
 столната и натстолната глодалка,   
 машините  за брусење) и со    

•	 Избира дрво, фурнир, производи  
 или полупроизводи според барањата  
 на работната документација,и   
 стандардите за квалитет и потребната  
 влажност;
•	 Го сортира пиленото дрво според  
 димензија  и квалитет;
•	 Ги знае физичките, механичките,  
 естетските и технолошките   
 карактеристики на дрвото, фурнирот   
 и дрвените  плочи;
•	 Ги познава  стандардите за квалитет   
 запиленото  дрво, фурнирите  и   
 дрвените плочи;  
•	 Ја препознава соодветноста на дрвото  
 според дадените барања.

Оперативни 
работи
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 едноставните  машински линии (на  
 пр., линијата за должинско и ширинско  
 кроење, спојувањето и рабното    
 кантирање);
•	 Крои елементи од  пилено дрво   
 на еднолисни и  повеќелисни кружни    
 пили;
•	 Крои елементи од  производи од дрво,   
 плочи и фурнир;
•	 Бруси  елементи за израмнување   
 според дебелината; 
•	 Спојува фурнирски листови,    
 изработува и вградува интарзии   
 (бордури);
•	 Лепи елементи по должина, ширина и   
 дебелина; 
•	 Фурнира рабови на рамни елементи;
•	 Изработува елементи од слоевито   
 дрво (фурнири) со помош на шаблон   
 на различни преси;
•	 Витка  елементи од масивно дрво;
•	 Дупчи елементи на посложени машини  
 и ленти за дупчење (CNC машини);
•	 Изработува типли на машина;
•	 Рамни  елементи од масивно дрво;
•	 Бруси елементи на различни машини   
 за брусење дрво;
•	 Врши фино  брусење на елементите од  
 фурнир;
•	 Знае разни видови  сушење и ги знае   
 нивните предности и слабости;
•	 Познава разни видови технологии,   
 техники на сушење  дрво и знае да го   
 контролира режимот на сушење;
•	 Ги познава структурата, функцијата   
 и начинот на користење на    
 дрвопреработувачките машини;
•	 Знае оптимално да крои елементи од   
 дрво и фурнир;
•	 Ја познава технологијата на лепење и   
 карактеристиките на лепилата;
•	 Ги познава видовите на составување    
 на дрвото и нивната употреба во   
 производството;

CТОЛАР ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР
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•	 Ги познава технологијата  на брусење,   
 технолошките карактеристики и   
 употребата на средствата за брусење;
•	 Знае самостојно, безбедно и    
 економично да произведува столарски  
 производи со висок квалитет.

•	 Користи различни техники на    
 нанесување  материјали за површинска  
 обработка;
•	 Одбира најсоодветен вид, квалитет и   
 нијанса на средствата за површинска   
 обработка (бајц, лак, лазура, боја, масло,  
 восок);
•	 Површински го обработува мебелот;
•	 Знае различни технологии на    
 површинска обработка на елементи;
•	 Ги разликува средствата за површинска  
 обработка според примената  и    
 технолошките  карактеристики;
•	 Ги знае уредите и машините  за    
 површинска обработка на дрвото и   
 нивната работа.

•	 Составува полупроизводи во    
 монтажните преси;
•	 Составува производи; 
•	 Монтира оков, брави, шарки и    
 додатоци;
•	 Монтира, вградува мебел во    
 просторија,елементи во         
 домаќинството, адаптира според   
 просторијата;
•	 Врши рекламациски работи;
•	 Го знае технолошкиот редослед на   
 составување  производи;
•	 Знае видови оков, брави, шарки.

•	 Површински  
 ги обработува  
 елементите,  
 конструкциите,  
 полупроизводите  
 и столарските  
 производи. 

•	 Составува и  
 монтира   
 полупроизводи    
 и производи. 
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•	  Ја утврдува состојбата на елементите,   
 конструкцијата, и производот;
•	 Го определува видот на употребени     
 материјали на производот за         
 поправка; 
•	 Врши посложени поправки на    
 полупроизводи и производи;
•	 Одбира и изведува постапка за    
 одржување (чистење, крпење, замена   
 на делови, површинска обработка);
•	 Знае основи на репарирање и    
 одржување  мебел.

•	 Ја пополнува и ја води работната   
 документација;
•	 Ја користи информатичката    
 технологија;
•	 Знае елементи на работната и    
 технолошката документација; 
•	 Знае постапки за евидентирање и   
 документирање;
•	 Ги знае значењето и     
 применливата вредност на податоците  
 во деловната документација.

•	 Ја изработува  спецификацијата на   
 потрошени  материјали;
•	 Набавува основен и помошен    
 материјал;
•	 Прави спецификација на трошоците;
•	 Ја промовира трговската марка;
•	 Ја пресметува  цената на готовиот   
 производ и врши продажба;
•	 Ги знае елементите  за пресметување   
 на цената;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на процентот на искористување на   
 материјалот и времето;
•	 Ги познава структурните елементи на   
 цената.

•	 Ги одржува и  
 врши помали  
 и поголеми  
 поправки на  
 производите. 

•	 Ја пополнува  
 и ја пресметува   
 технолошката  
 документација  
 за производот. 

•	 Набавува  
 основен и   
 помошен   
 материјал и     
 врши продажба  
 на готовиот  
 производ. 

Комерцијални 
работи
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•	 Ги контролира количествата,    
 димензиите, квалитетот и другите    
 параметри на материјалите за    
 изработка;
•	 Ги следи димензиската, количествената  
 и квалитетната  соодветност на одделни  
 елементи и производи;
•	 Ги контролира резултатите од    
 сопствената работа и работата  на   
 групата;
•	 Се грижи за економичното постапување  
 со материјалите и средствата за работа;
•	 Го знае значењето на естетскиот  изглед  
 на производот;
•	 Ги знае методите и условите за чување   
 материјал и средства за работа;
•	 Ги знае стандардите за квалитет.

•	 Ги контролира  
 материјалите,  
 производите и  
 својата работа. 

Обезбедување  
и осигурување  
квалитет

•	 Комуницира со   
 соработниците  
 и со странките.

•	 Ги прима инструкциите, ги   
 проследува до соработниците и се  
 договара со соработниците;
•	 Ја користи стручната    
 терминологија;
•	 Знае да одбере соодветен начин  
 на комуникација при решавање на  
 проблемите;
•	 Прима податоци за нарачката;
•	 Ги проследува бараните    
 информации;
•	 Постапува согласно со деловниот  
 бонтон;
•	 Ги знае техниките и видовите   
 комуникација;
•	 Ги знае основите на деловната   
 комуникација;
•	 Знае коректно и одговорно да   
 комуницира со нарачателите, т,е. со  
 странките;
•	 Знае да одбере соодветен начин  
 на комуникација при решавање на  
 проблемите  и извршување на   
 одделните задачи.

Комуникација
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•	 Користи безбедносна опрема на   
 машините и лична заштитна опрема;
•	 При работа ги почитува правилата   
 за безбедност при работа;
•	 Ги почитува основните начела на   
 безбедност и здравје при работа;
•	 Ги знае можните повреди од    
 неправилно ракување со средствата за  
 работа;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа, противпожарна заштита, како   
 и заштита на околината.

•	 Се заштитува  
 себеси и   
 соработниците  
 од повреди и 
  штетни   
 влијанија на  
 околината. 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината

CТОЛАР ЗА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР

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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Михаил Гиговски, ВСС дипл. инж. архитект ,,Лесна”, Скопје
2.  Зоран Ангеловски, ВСС дипл. шумарски инж., професор по стручни   
      предмети СУГС „Георги Димитров”, Скопје
3.  Оливер Стојановски, ВСС дипл. шумарски инж. ,,Леснина Ми”, Скопје
4.   Координатор: м-р Роза Арсовска, ВСП дипл. социолог, Центар за стручно
      образование и обука – Скопје ВЕТ Скопје
5.   Координатор: Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Cтолар за мебел и ентериер го усвои/донесе                    
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 
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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
     Cтолар за градежна столарија

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ
    (III) Сложена работа

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

•	Ја чита и ја  изработува работната документација;
•	Ги определува постапките за  изработка на елементите, конструкцијата,   
 полупроизводот и производот;
•	Ги подготвува и ги  сортира дрвото, производите од дрво, ПВЦ-то,    
 алуминиумот и стаклото;
•	Изработува елементи, конструкции, полупроизводи и столарски    
 производи од дрво;
•	Изработува и монтира  ПВЦ  прозорци и врати,  алуминиумски и дрво-  
 алуминиумски прозорци и врати;
•	Површински ги обработува елементите, конструкциите, полупроизводите  
 и столарските производи; 
•	Составува и монтира полупроизводи и производи; 
•	Пакува и транспортира производи од градежната столарија;
•	Одржува и врши помали и поголеми поправки на производите; 
•	Ја пополнува и ја пресметува технолошката документација на производот; 
•	Набавува основен и помошен материјал и врши продажба на готовиот   
 производ;
•	Ги контролира материјалите, производите и својата работа; 
•	Комуницира со соработниците и клиентите;
•	Се заштитува себеси и соработниците од повреди и штетни влијанија на   
 околината.

CТОЛАР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА
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Група на
работи Знаења и вештини

Типични
Работи

Анализа, 
планирање и
организирање 
на работата

Подготовка 
на работата и 
на работното 
место

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО

•	 Ги прима инструкциите за работа и   
 работната документација (план, нацрт,   
 технички опис, шаблон);
•	 Ги чита скицата, техничкиот план,   
 нацртот, координатниот план (за   
 класични и CNC машини), техничкиот   
 опис на производот;
•	 Црта нацрти и детали;
•	 Мери и зема sидарски  димензии   
 во реален простор за вградување на   
 градежната столарија;
•	 Изработува кројна  листа; 
•	 Ја пополнува и  ја пресметува      
 технолошката документација за   
  производот;
•	 Има знаење од областа на техничкото   
 цртање и нацртната геометрија;
•	 Знае различни видови  водење    
 евиденција;
•	 Знае елементи на      
 работната и технолошката    
 документација(шаблон,план, нацрт);
•	 Знае постапки за евидентирање и   
 документирање.

•	 Ја чита и ја   
 изработува  
 работната   
 документација.

•	 Ја определува  
 постапката   
 за  изработка  
 на елементи,  
 конструкција,  
 полупроизвод  
 и производ.

•	 Ги определува   средствата за работа    
 според избраниот технолошки процес   
 на изработка;
•	 Избира алати и помагала (шаблони) за   
 работа;
•	 Изработува помагала за работа;  
•	 Ги проверува соодветноста и    
 исправноста на средствата за работа;
•	 Самостојно ги подесува машината и    
 машинската линија;
•	 Ги подесува и ги  проверува    
 безбедносните  уреди кај машините;
•	 Ги користи личните заштитни средства;

CТОЛАР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА
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•	 Ги познава и управува со     
 транспортните средства во рамките на  
 прописите;
•	 Ги знае намената и употребата на   
 заштитните  и безбедносните  уреди   
 кај машините;
•	 Ги знае основите на ергономското   
 организирање на работното место;
•	 Го знае технолошкот  процес на    
 изработка на производите од дрво,   
 ПВЦ и алуминиум;
•	 Ги знае технолошките карактеристики   
 на машините за обработка на дрво,   
 ПВЦ  и алуминиум. 

•	 Го надгледува текот на сушењето на   
 дрвото;
•	 Ја мери влажноста на дрвото;
•	 Ги познава структурата, функцијата   
 и начинот на користење на    
 дрвопреработувачките машини;

•	 Избира дрво, фурнир, производи или   
 полупроизводи,ПВЦ и алуминиумски   
 профил според барањата на работната  
 документација, т.е. стандардите за   
 квалитет и потребната влажност;
•	 Ги сортира пиленото дрво, ПВЦ-то   
 и алуминиумскиот профил според   
 димензија  и квалитет;
•	 Ги знае физичките, механичките,   
 естетските и технолошките     
 карактеристики на дрвото,    
 фурнирите,дрвените  плочи, ПВЦ-то и   
 алуминиумот;
•	 Ги познава  стандардите за квалитет    
 за пиленото дрво, фурнирите ,    
 дрвените плочи,ПВЦ-то и    
 алуминиумот;
•	 Ја препознава соодветноста на дрвото  
 според дадените барања.

•	 Ги подготвува  
 и ги сортира  
 дрвото,   
 производите  
 од дрво, ПВЦ,  
 алуминиум и  
 стакло.  

•	 Изработува  
 елементи,   
 конструкции,  
 полупроизводи  
 и столарски  
 производи од  
 дрво.

Оперативни 
работи
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•	 Ги подесува и управува со    
 дрвопреработувачките машини  (на пр.,  
 кружните пили, рамналките, дебларките   
 …);
•	 Ги подесува и управува со посложените  
 дрвопрера¬ботувач¬ки машини   
 (четиристрана рендосувалка, столна и   
 натстолна глодалка, машини     
 за брусење) и со едноставни машински  
 линии (на пр., линија за должинско и   
 ширинско кроење);
•	 Ги крои елементите од  пилено дрво на  
 еднолисни и  повеќелисни    
 кружни  пили;
•	 Ги крои елементите на производи од   
 дрво, плочи и фурнир;
•	 Ги бруси  елементите за израмнување   
 според  дебелина; 
•	 Ги спојува фурнирските листови,   
 изработува и вградува     
 интарзии (бордури);
•	 Ги лепи елементите  по должина,   
 ширина и дебелина; 
•	 Ги фурнира рабовите на рамните   
 елементи;
•	 Гиизработува елементите од слоевито   
 дрво (фурнири) со помош на шаблон на  
 различни преси;
•	 Ги дупчи елементите на посложени   
 машини и ленти за дупчење (CNC   
 машини);
•	 Ги рамни  елементите од масивно дрво;
•	 Ги бруси елементите на различни   
 машини за брусење дрво;
•	 Изведува фино  брусење на елементите  
 од фурнир;
•	 Ги знае разните видови  сушење на дрво  
 и нивните предности и слабости;
•	 Ги познава разните видови технологии,  
 техники на сушење  дрво и знае да го    
 контролира режимот на сушење;
•	 Знае оптимално да крои елементи од   
 дрво и од фурнир;
•	 Ги познава технологијата на лепење и 
карактеристиките на лепилата;
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•	 Ги познава разните  видови  состави    
 на дрво и нивната употреба кај    
 производите;
•	 Ги познава технологијата на брусење,   
 технолошките карактеристики и   
 употребата на средствата за брусење;
•	 Самостојно знае  безбедно и    
 економично да произведува столарски  
 производи со висок квалитет.

•	 Крои ПВЦ и челичен профил според   
 дадени мерки и  шеми;
•	 Селектира и соодветно одложува   
 отпад; 
•	 Вметнува челичен профил во ПВЦ   
 профилите;
•	 Шрафи ПВЦ профил со челичен    
 профил;
•	 Изработува отвори за вода во касата   
 на прозорецот;
•	 Врши машинско лепење на профилите;
•	 Го чисти составот на профилите;
•	 Ги гумира профилите;
•	 Крои кит-лајсни за прицврстување на   
 стаклото; 
•	 Оковува шарки, рачки и друг оков;
•	 Застаклува и монтира прозорци и   
 врати во отворите на sидовите;  
•	 Врши завршна обработка и доработка   
 на прозорците и вратите (монтажа на   
 парапетна штица, надворешни лимови,  
 ролетни, комарници и др.);
•	 Знае да го  чита техничкиот цртеж;
•	 Ги познава машините и алатите за   
 изработка и монтажа на ПВЦ    
 прозорците и вратите;
•	 Го познава процесот на изработка и   
 монтажа на ПВЦ прозорци и врати;
•	 Ги познава техничките карактеристики  
 на материјалите што се користат во   
 производството;

•	 Изработка и  
 монтажа на   
 ПВЦ  прозорци  
 и врати.   
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•	 Ги крои алуминиумските  и дрвените   
 профили според дадените мерки и   
 шеми;
•	 Ги изработува потребните отвори во   
 алуминиумските профили на CNC   
 машини и на поедноставни машини;
•	 Составува аголно елементи во    
 полупроизводите (рамки) со помош на  
 лепила и спојници;
•	 Ги поставува оковите на прозорците и   
 вратите;
•	 Ги составува алуминиумските и    
 дрвените  делови на производите со   
 леплива лента, шрафење и спојници;
•	 Гумира и поставува  ленти за дихтување  
 и изолација на прозорците и и вратите;
•	 Ги застаклува и ги монтира    
 производите; 
•	 Врши завршни работи (поставува   
 парапетни даски, водобрани- лимови од  
 надворешната страна, ролетни и др.);
•	 Знае да ги чита техничките цртежи;
•	 Ги познава машините и алатите за   
 изработка и монтажа на алуминиумски  
 прозорци и врати;
•	 Го познава процесот на изработка и   
 монтажа на алуминиумските  прозорци  
 и врати;
•	 Ги познава техничките карактеристики  
 на материјалите  што се користат во   
 производството.

•	 Изработка   
 и монтажа на  
 алуминиумски  
 и дрво-  
 алуминиумски  
 прозорци и  
 врати. 

•	 Површински   
 ги обработува   
 елементите,   
 конструкциите,   
 полупроизводите,  
 столарските   
 производи. 

•	 Ги користи различните техники на   
 нанесување  материјали за    
 површинска обработка;
•	 Избира најсоодветен вид, квалитет и   
 нијанса на средствата за     
 површинска обработка (бајц, лак,боја,   
 масло, восок) на елементите;
•	 Површински ги обработува    
 производите од градежната столарија;
•	 Знае различни технологии за    
 површинска обработка на елементите;
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•	 Ги разликува средствата за    
 површинска обработка според    
 примената и технолошките    
 карактеристики;
•	 Ги знае уредите и машините  за    
 површинска обработка на дрвото и   
 нивната работа

•	 Ги составува полупроизводите  во   
 монтажни преси;
•	 Ги составува производите; 
•	 Ги монтира оковот, бравите, шарките и  
 додатоците;
•	 Ги монтира и ги вградува прозорците и  
 вратите во отворите на просторијата;
•	 Врши рекламациски работи;
•	 Го знае технолошкиот редослед на   
 составување на производите.

•	 Составува, пакува и транспортира   
 производи;
•	 Палетизира пакувани производи за   
 транспорт;
•	 Ги познава амбалажата и  начините  за   
 пакување на производите од    
 градежната столарија. 

•	 Ја утврдува состојбата на елементите,   
 конструкцијата т.е. производот;
•	 Ги определува употребените      
 материјали на производот  за    
 поправка; 
•	 Врши посложени поправки на    
 полупроизводите и производите;
•	 Ја одбира и ја изведува постапката за   
 одржување (чистење, крпење, замена   
 на делови, површинска обработка);
•	 Ги познава материјалите на кои се   
 врши поправка.

•	 Составува   
 и монтира   
 полупроизводи  
 и производи. 

•	 Пакување и  
 транспорт на  
 производите  
 од градежната  
 столарија.

•	 Одржува и   
 врши помали  
 и поголеми  
 поправки на  
 производите. 
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•	 Ја пополнува и ја води работната   
 документација;
•	 Ја користи информатичката технологија;
•	 Ги знае елементите на работната и   
 технолошката документација; 
•	 Ги знае постапките за евидентирање и   
 документирање;
•	 Ги познава значењето и применливата   
 вредност на податоците во работната   
 документација.

•	 Го набавува основниот и помошниот   
 материјал;
•	 Прави спецификација на трошо¬ците;
•	 Ја промовира трговската марка; 
•	 Ја пресметува  цената на готовиот   
 производ и врши продажба; 
•	 Ја изработува  спецификацијата на   
 потрошените  материјали;
•	 Ги знае елементите  за пресметување на  
 цената;
•	 Ги знае елементите за пресметување   
 на  процентот на искористување на   
 материјалот и времето;
•	 Ги познава структурните елементи на   
 цената.

•	 Ги контролира количествата,    
 димензиите, квалитетот и другите   
 параметри на материјалите за    
 изработка;
•	 Ја следи димензиската, количествената  
 и  квалитетната соодветност на    
 одделните елементи и производи;
•	 Ги контролира резултатите од    
 сопствената работа и од работата на   
 групата;
•	 Се грижи за економично постапување   
 со материјалите и средствата за работа;
•	 Го знае значењето на естетскиот изглед  
 на производот;
•	 Ги знае методите и условите за чување  
 на материјалот и средствата за работа;
•	 Ги знае стандардите за квалитет.

CТОЛАР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

•	 Ја пополнува  
 и ја пресметува   
 технолошката  
 документација  
 за производот. 

•	 Го набавува  
 основниот   
 и помошниот  
 материјал и  
 врши продажба  
 на готовиот  
 производ. 

•	 Ги контролира  
 материјалите,  
 производите и  
 својата работа. 

Административ-        
ни работи

Комерцијални 
работи

Обезбедување  
и осигурување  
квалитет
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•	 Прима инструкции, ги проследува   
 до соработниците и се договара со   
 соработниците;
•	 Користи стручна терминологија;
•	 Составува писмени и усни    
 соопштенија, стручно, јасно,    
 недвосмислено;
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавање на   
 проблемите;
•	 Ги прима податоците за нарачката;
•	 Ги проследува бараните информации;
•	 Постапува согласно со деловниот   
 бонтон;
•	 Ги знае техниките и видовите    
 комуникација;
•	 Ги знае основите на деловната    
 комуникација;
•	 Знае коректно и одговорно да    
 комуницира со нарачателите т.е. со   
 странките;
•	 Знае да одбере соодветен начин   
 на комуникација при решавањето на   
 проблемите и извршувањето одделни   
 задачи.

•	 Користи безбедносна опрема на   
 машините и лична заштитна опрема;
•	 При работата ги почитува правилата за  
 безбедност при работа;
•	 Ги почитува основните начела на   
 безбедност и здравје при работа;
•	 Ги знае можните повреди од    
 неправилно ракување со средствата за  
 работа;
•	 Ги знае прописите за заштита при   
 работа, противпожарна заштита, како   
 и заштита на околината.

•	 Комуницира со  
 соработниците  
 и со клиентите.

•	 Се заштитува  
 себеси и   
 соработниците  
 од повреди и 
 штетни   
 влијанија на  
 околината.
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Комуникација

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината
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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 РАБОТНА ГРУПА

1.  Михаил Гиговски, ВСС дипл. инж. архитект ,,Лесна”, Скопје
2.  Зоран Ангеловски, ВСС дипл. шумарски инж., професор по стручни   
      предмети СУГС „Георги Димитров”, Скопје
3.  Оливер Стојановски, ВСС дипл. шумарски инж. ,,Леснина Ми”, Скопје
4.   Координатор: м-р Роза Арсовска, ВСП дипл. социолог, Центар за стручно
      образование и обука – Скопје ВЕТ Скопје
5.   Координатор: Дарија Штаркл, СТЕ, Љубљана

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ

Стандардот на занимање Cтолар за градежна столарија го усвои/донесе                    
____________________________________________ со решение бр. ___________ од 
___________ година. 


