
Назив на СЗ Соработник при мерења за корекција на видот 
Код на СЗ 0820.40.02 
Сектор ЛИЧНИ УСЛУГИ 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Соработникот при мерења за корекција на видот асистира при мерење 
на  диоптрија, острина на видот, пупиларно растојание и очен притисок. 
Соработува при мерења кај кои се користат соодветни оптички 
инструменти и прибор за мерење со кои може да се детектира 
кратковидост, далековидост, страбизам и астигматизам. Информира за 
резултатите од мерењата, води работна документација, ја планира и 
организира својата работа и наплатува за услугите. Комуницира со 
клиенти и соработници и обезбедува услови за ефикасно мерење и 
корекција на видот.  

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствени работни 
активности  

1. Организира сопствени активности за 
асистирање при мерење на 
параметрите на видот 

2. Планира и организира време 
потребно за подготовка на клиентот 
за мерење на видот 

3. Планира контрола и баждарење за 
исправност на инструментите за 
мерење на видот 

4. Контролира чистота на инструментите 
и приборот за мерење и корекција на 
видот 

5. Подготвува компјутерска технологија 
и софтверски програми за 
реализација на работните задачи 

6. Подготвува работна документација 
7. Следи новитети во оптичката 

индустрија користејќи ја 
информатичката технологија   

8. Ги координира своите активности со 
активностите на сите свои 
соработници 

9. Проактивно им помага и ги поддржува 
соработниците 

10. Планира набавка на репроматеријали 
2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвува место за 
работна изведба 

1. Применува кодекс на облекување и 
грижа за естетски изглед 

2. Подготвува инструменти, опрема и 
прибор за мерење 

3. Препознава, класифицира и 
соработува при користењето на 
оптичките инструменти за мерење за 
корекција на видот 

4. Познава и утврдува исправност на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

инструментите за мерење и 
информатичката опрема 

5. Одржува хигиена на просторот и на 
опремата за работа 

6. Создава потребна микроклима во 
работниот простор 

7. Подготвува оперативен план на 
дневни активности  

8. Користи различни системи за 
закажување на клиентите какви што 
се телефон, интернет итн. 

9. Подготвува работни извештаи и 
прегледи 

3. Оперативни 
активности 

Комуницира со 
клиентите и 
соработниците и ги 
презентира услугите 
што ги нуди 

1. Пречекува, поздравува и внимателно 
слуша барања на клиентите 

2. Усогласува барања на клиент 
согласно со неговите потреби и 
можности 

3. Упатува клиенти кон местото за 
работа (мерење) 

4. Подготвува клиенти за потребните 
мерења  

5. Дава инструкции како да се однесува 
клиентот при мерењето 

6. Поставува прашања на клиентот во 
текот на мерењето, со цел да направи 
поточни субјективни мерења  

7. Ефикасно комуницира со клиентите и 
соработниците 

8. Постапува соодветно на барањата на 
соработниците кои му се 
претпоставени 

9. Остварува сталожена и делотворна 
комуникација во проблематични 
ситуации 

10. Објаснува детално за услугите што се 
нудат, како и условите под кои тие 
услуги се реализираат 

11. Информира и објаснува јасно 
прилагодувајќи се кон возраста на 
клиентот  

Соработува при 
мерењата и 
информира клиенти 
за исходот од 
мерењата за 
корекција на видот 

 

1. Соработува со оптометристот или 
офталмологот при мерење диоптрија, 
острина на видот, очен притисок, 
растојание меѓу зениците по барање 
на клиентите 

2. Придонесува и при мерење на други 
параметри потребни за корекција на 
видот 

3. Асистира при употреба на субјективни 
и објективни методи во мерењата на 
видот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Помага при употребата на 
авторефрактометар или 
рефрактометер-кератометар за 
мерење диоптрија 

5. Соработува при користење на пробна 
рамка и пробен сет на леќи 

6. Врши промена на пробните леќи во 
пробната рамка (според насоките на 
претпоставениот соработник), се 
додека не се добие точната диоптрија 

7. Асистира при вршење проверка и 
споредба на добиената диоптрија 
мерејќи со соодветен инструмент  

8. Користи пупилометар за мерење на 
растојанието меѓу зениците 

9. Асистира при примената на оптотипи 
за мерење на острината на видот 

10. Користи вид на оптотип според 
субјективните карактеристики на 
клиентот во консултација со 
оптометрист или офталмолог 

11. Употребува соодветен прибор за 
одредување очен притисок под 
контрола на офталмолог или 
оптометрист 

12. Учествува при донесување точни и 
соодветни заклучоци врз основа на 
извршените мерења 

13. Дава информации на клиентите за 
резултатите од мерењата 

14. Соработува при мерење на видот со 
цел откривање кратковидост, 
далековидост и астигматизaм на 
окото 

15. Ги пренесува советите на 
оптометристот или офталмологот за 
употреба на оптичко помагало на 
клиентите во согласност со 
утврдената состојба по мерењата на 
видот 

16. Информира за препораките за под-
корекција или полна корекција во 
зависност од возраста на клиентот 

17. Препознава разрокост (страбизам) и 
советува изведување  вежби за очи 

18. Препознава коњуктивитис, јачменче 
на око, катаракта и слично 

19. Дава насоки на клиентите за 
можностите на понатамошните 
постапки за корекција на видот 

20. Советува за важноста на 
превентивата за зачувување на видот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

21. Ги пренесува советите и препораките 
на оптометристот или офталмологот 
за употреба на оптичко помагало на 
клиентот и за таа цел го упатува кај 
оптичарот 

4. Комерцијални 
активности 

Изработува 
калкулации на 
услугите од 
мерењата 
 

1. Познава основни правила за 
калкулација на цена 

2. Изработува калкулации на услугите 
што ги нуди (услуги за мерење и 
корекција на видот) 

3. Подготвува ценовник на услугите 
4. Издава сметка за извршените услуги  
5. Склучува договори за купување 

опрема и репроматеријали од 
оптичката индустрија 

6. Склучува договори за купување 
средства за одржување на хигиената 
на просторот и уредите 

7. Применува основи на 
претприемништво и маркетинг за 
услугите што ги нуди и дејноста што ја 
врши 

Подготвува 
информативни 
брошури за 
клиентите за 
превентивни мерења 
на видот 

1. Изготвува рекламен материјал заедно 
со понуда на видовите мерења на 
видот и цена на услугите по договор 
со соработниците 

2. Дистрибуира брошури и друг 
рекламен материјал до клиентите 

3. Знае различни форми на промоција 
на услугите 

4. Ги рекламира услугите во различни 
медиуми 

5. Административни 
активности  

Подготвува и води 
работна 
документација 

1. Подготвува потврди за набавка на 
оптички помагала (очила, контактни 
леќи) 

2. Евидентира извршени услуги кај 
клиенти и за таа цел води архива на 
документи 

3. Познава законски прописи и изготвува 
работна документација во согласност 
со тие прописи 

4. Подготвува извештај за месечните 
задолжувања 

5. Подготвува и други потребни  
документи 

6. Изготвува пресметки за услугите 
7. Издава сметки за услугите 
8. Испорачува работна документација 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 

Контролира квалитет 
во согласност со 
стандардите и 
нормативите во 

1. Почитува рокови за реализација на 
преземените обврски кон клиентите, 
соработниците и деловните партнери 

2. Почитува кодекс и етика во 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

работењето  работењето 
3. Чува деловни тајни и лични податоци 
4. Почитува приватност на клиентите 
5. Проценува и вреднува сопствени 

постигнувања (врши самоевалуација) 
и по потреба презема корективни 
мерки 

6. Анализира и изнаоѓа нови подобри 
начини за извршување на своите 
активности 

7. Обезбедува, гарантира и одговара за 
квалитетот на извршените услуги 

8. Применува нормативи и стандарди од 
областа на оптичките мерења  

9. Користи стручна терминологија 
10. Применува принципи на тимска 

работа 
11. Рационално ги користи времето и 

материјалите за работа 
12. Ги надградува сопствените нивоа на 

стручни квалификации заради 
сопствено континуирано стручно 
усовршување  

13. Внимава на правилната поставеност 
на окото во однос на инструментот за 
време на мерењата  

14. Применува правила и прописи за 
поставување на клиентот на 
соодветно растојанието во однос на 
светлосната таблица   

15. Соработува при повеќекратните 
мерења кај клиент (со  пробни рамки и 
пробни леќи), за минимизирање на 
грешките при мерењата 

7. Одржување и 
поправки 

Врши контрола на 
средствата за работа 

1. Ја следи исправноста и потребата од 
сервисирање на инструментите и 
целокупниот прибор којшто се користи 
во работата 

2. Евидентира исправност на 
инструментите, апаратите и 
потребниот прибор за работа 

3. Применува основни правила за 
одржување на инструментите, 
апаратите, приборот за работа и сите 
оптички и други прибори и 
репроматеријали кои се користат 

4. Презема потребни активности за 
обезбедување исправност на 
инструментите и целокупниот прибор 
што се користат при мерење и 
корекција на видот 

8. Комуникација Комуницира со 1. Познава вербална и невербална 



 

6 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

клиенти, деловни 
партнери и 
соработници 

комуникација 
2. Користи различни средства за 

комуникација (телефон, интернет, 
допис, дневен печат и сл.) 

3. Адекватно комуницира со клиенти и 
деловни соработници 

4. Применува култура на говор и 
однесување 

5. Одржува комуникација со клиентите 
во текот и по завршување на услугите 

6. Дава информации за видот и цената 
на услугата/те пред и по мерењата 

7. Комуницира со добавувачи на 
репроматеријали и потребни 
инструменти и прибор за работа 

8. Комуницира и соработува со 
сервисери на инструментите 

9. Комуницира на мајчин јазик и на еден 
странски јазик 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Заштитува работна 
средина и применува 
принципи на одржлив 
развој 

1. Познава прописи од подрачјето на 
работната регулатива 

2. Применува заштитни мерки и 
средства при работа 

3. Користи предвидени правила и 
прописи за заштита при работа 

4. Применува принципи на одржлив 
развој 

5. Обезбедува хигиенски услови и 
прецизност на инструментите  

6. Обезбедува хигиена во работната 
просторија 

7. Правилно ги отстранува отпадоците 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето:  

• разликува принципи и процеси на организација на работа во оптика 
• знае процедури за планирање на времетраењето на мерењата на видот 
• поседува систематични теоретски и стручни знаења за принципи на работа и 

функционирање на оптичките инструменти за мерење при корекција на видот 
• поседува стручни знаења за контрола и ракување со оптичките инструменти 
• објаснува теоретски и стручни знаења за дополнителниот прибор и материјали што 

ги користи при мерењата со цел корекција на видот на клиентите 
• разликува компјутерска технологија и софтверски програми за реализација на 

работните задачи 
• познава процеси и процедури за водење работна документација 
• познава принципи  на тимската работа 
• познава процеси и принципи за подготовка на работното место  
• објаснува процедури за закажување со клиентите 
• толкува понуда на репроматеријали од оптичката индустрија и процедури за нивна 

набавка 
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• разликува вербална и невербална комуникација и користи различни средства за 
комуникација 

• поседува систематични теоретски и стручни знаења од оптиката и принципите на 
прецизно изведување на оптичките мерења 

• познава теоретски принципи на рефракција на окото 
• познава и почитува принципи на мерење на параметрите на видот и прецизно 

објаснува постапки на мерење и корекција на видот 
• разликува принципи на комуникација со различни возрасни групи водејќи сметка за 

психологијата на клиентот 
• толкува физички величини и нивни единици мерки 
• поседува стручни знаења за мерење на диоптријата на окото (оптичката јачина на 

очната леќа) 
• објаснува принципи на мерење на растојание меѓу зеници 
• објаснува анатомија на око и мерење на очен притисок 
• толкува причини за употреба на различни видови оптотипи (светлински таблици) при 

мерењето на острината на видот 
• објаснува процеси на употреба на пробните леќи во пробната рамка 
• поседува стручни знаења за аберации на окото и нивна корекција 
• препознава некои болести на окото и помали повреди и принципи на нивен третман 
• толкува принципи за зачувување на видот  
• разликува и објаснува основни правила за калкулација на цена на услугите за 

мерење и корекција на видот 
• познава основи на претприемништво и ги објаснува услугите што ги нуди 
• анализира различни начини за промоција на мерењата  
• толкува законски прописи и изготвува работна документација во согласност со тие 

прописи 
• толкува стручна терминологија и нормативи и стандарди за мерење и корекција на 

видот како основа за прецизна практична работа со клиентите  
• знае принципи на пресметување на грешките при мерењата со цел поголема 

прецизност при работата 
• објаснува основни правила за одржување на инструментите, апаратите, приборот за 

работа и сите оптички и други прибори и репроматеријали што ги користи 
• толкува прописи од подрачјето на заштита и безбедност при работа во оптичка 

продавница 
• познава најмалку еден странски јазик 
• почитува правила и принципи за одржување на хигиената во работната просторија 

 
           Вештини за занимањето : 
 

• планира и организира работа во оптика 
• определува, организира и планира сопствени активности во помагањето на 

соработниците при мерење за корекција на видот 
• анализира  и идентификува фактичка состојба на видот и подготвува клиент за 

мерење и корекција на видот 
• контролира и идентификува исправност на оптичките инструменти и приборот за 

работа 
• селектира софтвер и користи информатичка технологија за реализација на 

работните задачи 
• подготвува работна документација потребна за мерењето и корекцијата на видот 
• применува методи и техники на тимска работа. 
• комуницира ефикасно со корисниците на услуги на мајчин јазик и по потреба на 

странски јазик  
• подготвува инструменти, опрема и прибор за мерење за корекција на видот и 
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придонесува за нивно рационално користење 
• вешто асистира при користење на оптички инструменти за мерење на видот  
• анализира и селектира најповолни понуди на услуги според барањата на клиентот 
• соработува при примена на различни методи на мерење на параметрите на окото 
• придонесува при мерење и анализирање на диоптријата, острина на видот, очен 

притисок, растојание меѓу зеници (пупиларно растојание) и други параметри на 
окото 

• идентификува некои болести на окото и советува посета на соодветен лекар 
• препорачува  користење на фармаколошки препарати за некои мали аномалии на 

окото  
•  информира за препораки за употреба на оптичко помагало на клиентот 
• изработува калкулации за извршени услуги 
• применува нормативи и стандарди од областа на оптиката и оптичките мерења кои 

ги извршува 
• промовира производи и услуги преку социјалните медиуми 
• дистрибуира рекламен материјал 
• селектира понуди и подготвува патна документација за учество на различни видови 

обуки за стручно усовршување 
• врши самоевалуација и по потреба презема корективни мерки 
• ја проверува исправноста на инструментите и целокупниот прибор којшто го користи 

во работата и презема соодветни мерки 
• применува правила за одржување на севкупниот оптички прибор 
• планира и набавува репроматеријали потребни за неговата работа 
• решава тековни непредвидени проблеми при својата работа  
• изготвува различни извештаи за извршените услуги на мерење и корекција на видот 
• работи во согласност со професионалната етика  
• применува правила и прописи за заштита при работа и презема мерки за 

намалување на ризиците при работа 
• применува принципи на одржлив развој 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да објаснува постапки за мерење на видот, 
карактеристики на оптички помагала што се користат и да 
соработува при мерењата за корекција на видот. Може да се 
изразува во усна и во писмена форма, да користи електронска 
комуникација и да остварува јазична интеракција со вработени, 
надворешни соработници и со клиенти. Способен е да користи 
различни видови документација и технички помагала при 
комуникацијата, да пребарува, собира и обработува информации и 
да користи професионален речник. 
 
Комуникација на странски јазик 
Способен е да разбира информации и факти во усна и во писмена 
форма. Користи странски јазик за остварување на писмена и усна 
комуникација со клиентите и деловните соработници, го следи 
напредокот во професијата и го надградува сопственото знаење и 
вештини во сферата на оптичките мерења и во оптичката 
индустрија во целост. Може да комуницира со клиент најмалку на 
еден странски јазик.  
 
Математичко-техничка и научна компетенција 
Способен е самостојно да применува математички операции за 
време на секојдневните мерења на видот и за време на 
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административната работа и работата со клиенти и деловни 
соработници, како и подготовка на деловна комуникација. Користи и 
работи со техничко-технолошки алатки.  
 
Информатичка технологија  
Способен е да користи компјутерска техника, Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point). 
 
Учење да се учи  
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и вештини 
заради личен напредок и унапредување на работата. Способен е да 
управува со сопственото учење, кариерата и работните рутини и е 
истраен кон автономното учење. 
 
Граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба, да  покажува флексибилност и адаптибилност за 
новонастанати ситуации и да е мотивиран за работа во сопствената 
област. Има позитивен однос кон професионалните етички норми и 
вредности. 
 
Претприемништво.  
Покажува иницијатива за подобрување на изведбата на работата и 
тоа и го спроведува. Придонесува за правилен развој на 
динамиката на изведбата, со  иницијатива за примена на  
иновациите од областа на оптиката и оптичките мерења. 
 
Културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и искуства, 
поврзувајќи ги со самоподобрувањето на членовите на тимот. Ги 
приближува сопствените креативни ставови со размислувањата на 
другите членови на тимот, со што ќе се подобри ефикасноста во 
нивното работење. 

 

Посебни услови 

 Работа и работни задачи: 
• во затворени простории 
• со оптички инструменти за мерење  
• со индивидуален пристап кон секој клиент заради 

специфичноста на состојбата со видот на секоја индивидуа 
посебно 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

-Закон за работни односи 
-Закон за заштита на лични податоци 
-Закон за стручно образование и обука 
-Закон за занаетчиска дејност 
-Закон за безбедност и здравје при работа 
-Закон за евиденциите од областа на трудот 
-Закон за инспекцијата на труд 
-Закон за пензиско и инвалидско осигурување 
-Закон за даночна постапка 
-Закон на платниот промет 
-Закон за државен пазарен инспекторат 
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-Закон за животна средина 
-Закон за управната инспекција 
-Закон за ДДВ 
-Закон за заштита на потрошувачи 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/20 

Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


