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Назив на СЗ Операторот за подготовка на минерални суровини  
Код на СЗ 0120.40.03 
Сектор ГЕОЛОГИЈА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Операторот за подготовка на 
минерални суровини се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции на ова занимање за извршување на работни активности во 
областа на подготовка на минерални суровини. Операторот самостојно ја 
планира и организира работата при земање проби, скратување проби, 
дробење, мелење, ситнење, класирање, флотација, одводнување и 
подготовка на реагенси. Собира податоци за водење на технолошкиот 
процес при подготовка на корисна минерална суровина, подготвува и 
контролира количина на реагенси, проверува исправност на уреди за 
додавање на реагенси.  Прави усно и писмено примопредавање на 
смена, врши контрола на исправност на мерни и контролни инструменти,  
на алатите, опремата и мерките за заштита при работа. Ја организира 
работата на подготовка, товар, транспорт и одлагање на руда, јаловина и 
концентрат. Организира и контролира  работи за изработка на јаловишта 
и депонија на концентрат, врши обиколка на јаловишта за контрола на 
извршување на работни задачи. Изработува план за распределба на 
работници по работни задачи и дава стручни инструкции при изведување 
на работи и работни задачи во текот на смената. Евидентира присуство 
на работници на работа и извршување на работни задачи. Учествува во 
изработка на планови за производство (долгорочни, среднорочни и 
оперативни) и следење на реализација на плановите за производство. 
Операторот го усогласува и организира процесот на работа во 
координација со претпоставените лица. Се грижи за извршување на 
планските задачи, поднесува извештај и презема соодветни мерки за 
отстранување на недостатоци. Должен  е да ја контролира правилната 
примена на мерките за техничка заштита и средства за лична заштита и 
поднесува извештај во случај на несреќа и давање прва помош и 
повлекување на работници од опасни места. Преглед на работилишта и 
утврдување на места каде може да дојде опасности.  

 

Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Изработува 
работна 
документација и 
врши проценка 
на потребната 
работа 

1. Изработува работна документација 
(план, нацрт, технички опис, шаблон); 

2. Чита проект, скици, планови; 
3. Изработува план за распределба на 

работници по работни места; 
4. Пополнува, предвидува и пресметува 

техничка документација; 
5. Евидентира и документира по потреба; 
6. Води евиденција за учинокот на секој 

работник; 
7. Избира соодветни  алати, опрема и 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

машини за преработка на минералната 
суровина; 

8. Врши проценка на потребното време за 
изведба на зададени задачи; 

9. Реагира на одредени проблеми и 
барања од страна на вработените; 

10. Врши примопредавање на смена; 
2.  Подготовка за 

работа  
 

Планира, 
организира, 
следи и 
контролира 
работа во 
процесот на 
подготовка на 
минералните 
суровини: 

 

1. Планира начин на дробење и мелење; 
2. Организира транспорт на руда до 

дробилки, мелници, класификатори и 
концентратори ; 

3. Организира сменско работење; 
4. Следи технолошки процес на 

подготовка на минерална суровина; 
5. Подготвува оперативен план на дневни 

активности 
6. Проверува  и утврдува исправност на 

уреди и машини за дробење, мелење, 
класирање, сеење, флотација, 
концентрација, одводнување на 
концентрат; 

7. Ја контролира работа на сите уреди за 
дозирање и подготовка на реагенси; 

8. Контролира реагенси и раствори; 
9. Идентификува проблеми, недостатоци и 

дава соодветни решенија; 
10. Дава свои мислења, предлози, 

забелешки за изработка на одредени 
задачи; 

11. Проверува квалитет и навременост на 
извршените подготвителни  работи; 

 
3. Оперативни 

активности  
 
 
 
 
 
 
 

Подготвува 
работен простор 
и определува 
технолошки 
процес на 
преработка  
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Доделува работни задачи по 
инструкции;  

2. Дава упатства  за земање на проба;  
3. Зема средна репрезентативна проба; 
4. Дроби и мели земен материјал за 

проба; 
5. Скратува проба; 
6. Определува влажност на третираната 

минерална суровина; 
7. Врши хемиска анализа на пробата; 
8. Испитува пепел и  влага во примерокот 

од јаглен;  
9. Проверува калорична вредност на 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ракува  со 
уреди и машини  
за дробење, 
сеење, мелење 
и класирање 

јаглен; 
10. Се грижи за примена на средствата за 

лична заштита како и за заштита на 
околината; 

11. Организира превентивно и тековно 
одржување на системот; 

 
1. Доделува работни задачи со инструкции 

за транспорт на руда  до дробилка; 
2. Се грижи за квалитет на изведена 

работна задача;   
3. Се грижи за исправноста на машините и 

уредите за подготовка на минерална 
суровина; 

4. Презема мерки при заглавување на 
руда во бункери; 

5. Проверува и заменува дробечки тела; 
6. Контролира полнење на дробилка; 
7. Надгледува  дробење; 
8. Дава насоки за проверка на облоги; 
9. Прави контрола на работа на сите 

хранилки, бункери и уреди за дозирање 
на реагенси и руда; 

10. Ракува со сита (лабораториски и 
индустриски),  мелници, класификатори, 
машини за таложење и дозирање на 
суспензија; 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Ракува со 
машините за 
концентрација 
на минерална 
суровина 
 

 
 

1. Води сметка за исправноста на  машини 
и алати за концентрација;  

2. Избира соодветен начин на 
концентрација; 

3. Определува во каква средина ќе се 
врши концентрација; 

4. Изведува гравитациска концентрација 
5. Ракува со концентратори; 
6. Спроведува технолошки процес на 

флотација; 
7. Ракува со пумпи за тешки течности; 
8. Контролира дотур на материјал; 
9. Избира и подготвува флотациски 

реагенси; 
10. Следи работа на флотациски машини; 
11. Чита шеми на флотација; 
12. Води евиденција за непосредните 

извршители (оператори) и доставува 
месечен извештај за нивната работа; 

13. Прави примопредавање на смената; 
14. Води сметка за времето потребно за 

извршување на работни задачи; 
15. Се грижи за навремена испорака  на 

потрошни и резервни материјали за 
механизацијата; 

Контролира  
уреди за 
одводнување, 
филтрирање и 
складирање на 
концентрат 
 
 
 
 
 
 

1. Контролира работа и правилно 
користење на уредите; 

2. Ракува со уреди за филтрирање и 
згуснување; 

3. Учествува во тимот за одржување на 
уредите и машините; 

4. Прати количина на материјал во 
бункери ; 

5. Контролира работа на механички и 
хемиски згуснувач; 

6. Подготовка на флокуланти за во 
хемиските згуснувачи; 

 Товар 
транспорт и 
одлагање на 
руда, 
концентрат и 
јаловина  
 

1. Ракува со транспортери и дозери; 
2. Отклонува дефекти и застои; 
3. Се грижи за целокупната механизација, 

опремата и алатите ; 
4. Дава упатства на ракувачот каде и 

колку да се товара; 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Планира депонија, одлагалиште и 
јаловиште; 

6. Пријавува дефекти на уредите; 
7. Контролира складирање и товарење на 

минерална суровина и концентрат; 
8. Води евиденција за работата на 

уредите и машините  
9. Учествува во набавка на резервни 

делови; 
4. Комерцијални 

активности  
 

Подготвува 
елементи за 
калкулација 

1. Изработува калкулации и подготвува 
понуди 

2. Порачува потребни материјални 
средства; 

3. Почитува  нормативи на потрошувачка 
на материјал; 

4. Планира ангажирање на потребна 
работна сила; 

5. Проценува можни трошоци; 
6. Подготвува параметри и по потреба 

изработува калкулација. 
7. Ги испитува основните елементи на 

пазарот;  
8. Ги познава основите на маркетингот;  
9. Го познава истражувањето на пазарот;  

5. Административни 
активности  
 

Евидентира 
извршени 
работни налози 
и води 
евиденција 

1. Води евиденција за потрошен материјал 
(реагенси); 

2. Води евиденција за остварена норма и 
нормативи и извршени работи; 

3. Води евиденција за работни саати на 
секој член од групата; 

4. Води записник за примопредавање на 
смена; 

5. Води евиденција за операциите при 
одржување; 

6. Води дневни забелешки за тековни 
активности; 

7. Прави сменски извештај; 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 
 
 
 
 

Контролира 
квалитет во 
технолошкиот  
процес за 
подготовка на 
минерални 
суровини 
 
 
 
 

1. Контролира техничка исправност на 
контролни мерни инструменти  

2. Контролира  исправност на дробилки, 
мелници, класификатори, флотациски 
машини  

3. Контролира  извршени работни задачи;  
4. Врши контрола на концентратот; 
5. Се грижи за извршување на планските 

задачи, поднесува извештај и презема 
соодветни мерки за отстранување на 
недостатоците на јаловиште; 

7. Одржување и 
поправање опрема  
 
 

Информира за 
евентуални 
дефекти 

1. Информира за одделни дефекти во 
одделот за одржување на машините; 

2. Информира за потрошни материјали, 
облоги, дробечки тела, реагенси; 

3. Презема мерки во случај на застој; 
4. Учествува во отклонување на дефекти; 
5. Учествува во редовни сервиси; 
6.  Врши проценка на потребното време за 

отстранување на дефект; 
7. Ги организира службите потребни за 

отстранување на дефекти; 
8. Врши контрола на знаците за опасност 

поставени за време на поправки и 
ремонти; 

8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуницира  со 
други лица на 
работа или на 
работилиште и 
работа во тим 
 

1. Соработува со непосредните 
извршители во процесот на работа и со 
одговорните лица; 

2. Усно  комуницира со тимот; 
3. Прилагодува комуникациски стил 

согласно  соговорникот при решавање 
на проблеми и реализација на одредени 
налози; 

4. Користи однапред договорена визуелна 
и вербална комуникација на 
работилиште; 

5. Применува уреди и направи за 
комуникација во работен процес; 

6. Одговара за својата работа пред 
надредени; 

7. Користи радио врска ; 
8. Донесува одлуки на лице место заедно 

со надредените  за безбедно одвивање 
на технолошкиот процес; 
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Бр
ој 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и 
животната 
средина 
 

Применува 
мерки за лична 
заштита на 
здравјето 
 
 

1. Контролира користење на заштитна 
опрема и се грижи за безбедноста при 
работа; 

2. Пружа прва помош во случај на 
повреди; 

3. Работи на сигурен начин користејќи 
основни, посебни и признати стандарди; 

4. Се грижи за примена  на упатствата и 
обуките при заштита на работа; 

5. Води контрола за задолжително и 
правилно користење на личните 
заштитни средства; 

6. Се грижи за безбедноста на 
работниците во службата; 

Применува 
мерки за 
заштита на 
животната 
средина 

1. Се грижи за правилно одложување на 
јаловината; 

2. Користи стандарди за прочистување на 
отпадните води од хемиски реагенси; 

3. Обезбедува јаловишта од хаварија; 
4. Се грижи за заштита на животната 

средина од прашина при дробење и 
класирање; 

5. Врши проверка на сите знаци и плакати 
за опасности кои се поставени во 
погоните за подготовка;  

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето: 

• Наведува етапи во процесот на подготовка на минерални суровини; 
• Редослед на постапки; 
• Зема, крати и анализира проби; 
• Познава постапка за дробење и степени на дробење; 
• Познава уреди за сеење и класирање на минерална суровина; 
• Избира мелница и начин на мелење;  
• Избира соодветен начин на концентрација; 
• Објаснува начини на концентрација; 
• Забележува и пријавува штети на механизацијата; 
• Евидентира и пополнува месечен извештај; 
• Контролира исправност на опремата и нејзината поврзаност во процесот на 

експлоатација; 
• Разликува видови на механизација; 
• Утврдува редослед на активности во процесот на подготовка на минерална суровина; 
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• Познава постапки за одржување на  механизација, пред и после завршување на 
работата; 

• Информира за мерки за заштита на вработените; 
• Писмено известува за оштетување на механизацијата која се користи; 
• Чита шеми, скици и  планови ; 
• Надгледува процес на дробење и мелење; 
• Утврдува начини на транспорт ; 
• Применува оперативен план за заштита од пожари; 
• Пружа прва помош во случај на повреда на непосреден извршител; 
• Поседува техничка и јазична писменост; 
• Утврдува параметри за извршени активности во текот на целокупниот процес; 
• Пресметува и евидентира потрошени заштитни средства ; 
• Идентификува одделни дефекти кај машините и алатите; 
• Применува процедури за време на отстранување на дефекти; 
• Избира начини на изведба до отстранување на дефект; 
• Предвидува можни повреди од неправилно ракување со алат и механизација; 
• Детектира критични контролни точки во процесот на изведба и одржување ; 

 
 
Вештини за занимањето: 
 

• Подготвува работна документација и организира сопствени дневни активности; 
• Контролира тек на процес на подготовка на минерална суровина; 
• Подготвува реагенси; 
• Селектира и проверува алат пред употреба; 
• Презема активности за прекин со работа  во итни случаи кои влијаат на безбедноста и 

здравјето при работа; 
• Управува со своето време; 
• Се справува со тешкотии и конфликти при работата; 
• Реагира при појава на непредвидени застои и неправилности во текот на работата; 
• Пишува извештаи за набавка на репроматеријали и резервни делови; 
• Пишува извештаи за дефекти на машините; 
• Донесува јасни и навремени одлуки, земајќи ги предвид приоритетите и достапните 

ресурси; 
• Предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив; 
• Познава вербална и невербална комуникација и користи различни средства за 

комуникација; 
• Соодветно реагира  во ситуации на опасност при работа, повреди и проблематични 

ситуации; 
• Пружа прва помош во случај на повреди; 
• Комуницира на соодветен начин при решавање на проблеми, организација и работи 

во извршување на одделни задачи. 
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Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и толкува различни концепти, 
размислувања, чувства, факти и ставови во усна и писмена форма и 
остварува јазична интеракција со претпоставените и членовите на 
работните групи. Исто така е способен за применува техники за 
активно слушање и  активно зборување. Способен е да користи 
документација и упатства за работа. 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба, способен е да го користи странскиот јазик со цел 
непречено разбирање и спроведување на активностите, како и да го 
следи напредокот во професијата и да го надградува сопственото 
знаење и вештини. Кога постои потреба чита проспекти и упатства од 
производители на машини и уреди.  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата: 
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и вработените. 
Користи технолошки алатки и податоци потребни за извршување на 
задачите и собира податоци потребни за пресметување 
процентуален сооднос на реагенси. Потребни познавања за 
пресметка на процент на минерална суровина во рудата и во 
концентратот.  
 
Дигитални компетенции: 
Користи основна ИК технологија и софтвери од областа со цел да ги 
следи сите новини во подготовката на минерални суровини. 
 
Учење како се учи: 
Способен е да стекне, обработи и усвои нови знаења и вештини за 
личен развој, како и да ги примени истите за унапредување на 
професијата. Истраен е во учењето за време на работата Бара 
начини како да ја подобри својата работа. Ги прифаќа новите работни 
методи и процеси. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, покажува толерантност, 
разбира различни гледишта, ставови и создава доверба. Ги 
координира активностите со сите страни, ги проверува, оценува и ги 
објавува постигнатите резултати. Бара и го вреднува придонесот од 
другите.  
 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
Покажува иницијатива за реализирање на важни идеи и нивно 
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спроведување во дело, согледува можности и предизвици за 
подобрување на различни ситуации, поддржува и вреднува 
иницијативи и иновации во рамките на службата, претпоставениот и  
членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и културно изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на членовите 
во тимот 

 

Посебни услови 

Работни средини: Операторот за подготовка на минерални суровини 
своите работни задачи  ги реализира на затворен простор – хали, 
лаборатории.  Работното окружување на операторот е постојано со 
зголемена бучава и зголемено загадување на воздухот со гасови и 
прашина кои штетно влијаат на здравјето на човекот. Тој е изложен и 
на разни хемикалии кои можат да предизвикаат изгореници и 
проблеми со дишните патишта. Работи со машини кои имаат вртливи 
делови, машини кои работат на електрична струја и машини кои се на 
големи висини. Често пати е изложен на опасности при менување на 
облоги во дробилици и мелници и чистење на бункер од заглавени 
парчиња руда.  
Во својата работа мора да користи лични заштитни средства, и да се 
придржува на правила и прописи за работа со машините и за работа 
со хемиски средства. 
Работното време е регулирано, по правило работи во две смени. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за јавно здравје 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• закон за минерални суровини 

 
 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-9486/17 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  
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