
 

Назив на СЗ Дизајнер на облека  

Код на СЗ 1110.40.04 

Сектор ТЕКСТИЛ, КОЖА  И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 

Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимање Дизајнер на облека се дефинираат 
потребните знаења, вештини и компетенции  за: истражување на 
портали за модни трендови,  избор на  текстилни материјали, 
применување на сите ликовни подрачја, изразување на   
креативност и дизајнирање на облека со користење на  
софтверски програми, подготвување и изработка на модна скица 
и кројна слика, изработка на пробен дизајниран модел, 
декорирање на моделот рачно или машински, контролирање на 
потребните материјали и готовиот производ и промовирање на 
дизајнираните модели,трансформирање стилска облека во 
современа креирање на современа и сценска облека, користење 
на разни принципи на компонирање во разни насоки и хармонија 
по функција во дизајнот и врши корелација на елементи од 
просторните уметности во обликувањето на дизајнот, 
проектирање на  ликовната идеја  во нацрт за дизајн на текстил 

  
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
дизајнирање на 
облека 

1. Следи светски модни 
тенденции и трендови 

2. Планира изработка на модна 
скица по сопствен дизајн или 
по барање на клиентот 

3. Планира комбинации на бои, 
дезени и материјали за 
изработка на дизајнираниот 
модел на облека 

4. Планира потребни основни 
помошни материјали за 
изработка на дизајнираниот 
модел на облека согласно 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

модна скица 

5. Планира украсна декорација( 
везови, монистра, 
апликации,бисери, камења и 
сл.)  

6. Планира промоција  на 
дизајнирате моделите 

7. Планира време, простор, 
средства и финансии за 
промоција 

2.  Подготовка за 
работа 

Подготвува модни 
скици и софтвер 

 ( компјутерски 
програм) за 
ликовна 
обработка на 
дизајнираниот 
модел на облека 

1. Подготвува модни скици 
на дизајнираниот модел 
на облека 

2. Изнаоѓа  соодветен 
софтвер(Adobe photoshop, 
adobe illustrator и сл) за 
изработка на дезени 

3. Селектира модни скици за 
дизајнираниот модел на 
облека 

4. Набавува потребни 
основни и помошни 
материјали за изработка 
на моделот на облека 
согласно модна скица 

5. Набавува украсна 
декорација( везови, 
монистра, 
апликации,бисери, 
камења и сл.)  

3. 
 
 
 
 
 

Оперативни 
активности 

 

 

Изработува модна 
скица  

 

1. Црта скица на дизајнираниот 
модел на облека 

2. Избира ликовен материјал 

 ( типови на моливи, бои, четки и 
сл) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Избира комбинации на бои 

4. Бои нацртан  модел на облека 

5. Избира дезен согласно 
моделот 

6. Дезенира скица на модел на 
облека на компјутер или слика 
рачно 

7.Прави селекција на материјали 
потребни за изработка на 
моделот на облека 

Изработува кројна 
слика 

1. Одредува димензии 
согласно моделот на 
дизајнирата облека  

2. Црта техничка скица на 
моделот на дизајнираната  
облека 

3. Исцртува кројна слика за 
моделот на дизајнираната 
облека 

Кроење на 
дизајнираниот 
моделот  

1. Поставува материјал  за 
кроење 

2. Поставува кројна слика на 
материјалот  

3. Фиксира кројна слика на 
материјалот 

4. Крои материјал според 
делови на кројна слика 

5. Сортира составни делови 
и ги комплетира согласно  
техничката скица на 
дизајнираниот модел на 
облека 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Изработува  
дизајниран модел 
на облеката 

( пробен модел) 

 

1. Составува кројни делови 
рачно и машински 

2. Врши распеглување на 
составените кројни делови 

3. Прави проба на 
дизајнираниот модел на 
облека 

4. Врши корекции во 
согласност со моделот 

5. Врши финално пеглање 

 

 Декорира  
дизајниран модел 
на облека со 
модни додатоци 

1. Рачно црта и слика дезени 
на дизајнираниот модел 
на облека 

2. Украсува модел со везови, 
машински или рачно 

3. Нашива апликации на 
готов дизајниран модел на 
облека 

4. Декорира облека со 
монистра, бисери, камење 
и кристали 

5. Нашива украсни елементи 
на моделот на облеката 

6. Рачно изработува модни 
додатоци ( марама, чанта, 
накит, колан и сл.) 

4. Комерцијални 
активности 

Обезбедува 
потребни 
средства и 
финансии за 
дизајнираните 
модели 

1. Врши промоција  на 
дизајнирате модели на 
клиентите 

2. Обезбедува време, 
простор, средства и 
финансии за промоција 

3. Формира цена на 
дизајниран модел на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

облека 

5. Административни 
активности 

Води евиденција 
за потребен и 
потрошен 
материјал 

1. Евидентира потрошен 
помошен и основен 
материјал на квартално ниво 

2. Еведентира количина на 
продадени и издадени готови 
производи 

6. Активности за 
обезбедување  
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
материјали и на 
готов производ 

1. Проверува квалитетот на 
основен и помошен 
материјалите согласно 
пропишаните стандарди 

2. Проверува изработката на 
моделот на дизајнираната 
облека според стандардите 
за изработка  

3. Отстранува евентуални 
грешки при изработка на 
моделот 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Одржува алати, 
прибор, машини и 
софтвер за 
работа 

1. Рационално користи прибор, 
алат и машини за работа,  

2. Интервенира за дефект на 
алатот, прибор и машини за 
работа 

3. Надоградува софтвер за 
работа 

8. Комуникација Комуницира со 
клиенти и 
соработниците 

1. Презентира модна скица 

2. Презентира модели на 
клиентот 

3. Воспоставува соодветен 
деловен однос со клиентот 

4. Работи во тим 

5. Познава деловен бонтон и 
етика 

6. Соработува со својот тим 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата  и  
животната 
средина 

Применува  мерки 
за здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа  

1. Почитува правила на работа 
со машина, при кроење на 
специфични материјали 
(свила, брокат, тантела и сл.) 
и со прибор рачна изработка 

2. Сортира отпаден материја 
согласно законски норми 

3. Одржува работно место 
чисто и средено  

 
 
 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето: 

• Познава сајтови на интернет за модни трендови и тенденции 

• Познава познати светски брендови и модни дизајнери 

• Објаснува  градба на човековото тело (коски, мускули и облини) 

• Објаснува кинетички особини на човековото тело и негова ергономија 

во просторот 

• Наведува  естетски вредности 

• Црта и слика сите потребни елементи од процесот на изведба на 

моден дизајн (ликовни елементи и принципи ) 

• Разликува палета од бои и тонови  

• Користи разни ликовни техники  

• Познава историја на уметност и облека 

• Разликува компујутерски софтвери (програми) за изработка на цртеж, 

модна илустрација и дезен на текстил 

• Користи компјутрески софтвер за изработка на модна скици и     

графички дизајн 

• Опишува изработка на модна скица 

• Објаснува обликување на  облека 

• Објаснува редослед на технолошки операции на изработка на облека 
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• Разликува  бои и дезени 

• Наведува бои и дезени 

• Разликува материјали по состав и квалитет 

• Пресметува потребен потрошен материјал за изработка на модел 

• Познава рачна изработка на материјал и облека 

• Опишува  изработка на  техничка скица на модел на облека 

• Опишува конструкција на тело и облека 

• Познава видови на кројни слики 

• Познава правила на вклопување на кројни делови за максимално 

искористување на материјалот 

• Разликува кројни делови на модел на облека 

• Комплетира кројни делови на модел на облека 

• Разликува видови на машини и алати за изработка на облека 

• Опишува  процес на кроење и шиење 

• Презентира готов производ  

• опишува  процес на изработка каталог, реклама, лого, банер, билборд 

и слични рекламни материјали  

• Организира модна ревија 

• Следи  цени на производи на пазар 

• Познава основи на маркетинг 

 
Вештини за занимањето: 
 
• Истражува на интернет модни трендови и тенденции 

• Применува модни трендови и тенденции на дизајнираниот  

модел на облека 

• Изработува, црта и слика модни скици 

• Применува знаења за градба на човековото тело (коски, мускули и 

облини) 

• Применува пропорции на човечко тело според возраста 

• Применува ликовни елементи и принципи и разни ликовни техники при 

изработка на модна скица 

• Користи  компјутерски софтвер за изработка на модна скица и дезен 
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на материјал 

• Анализира и селектира готови модни скици 

• Обликува облека 

• Трансформира облека од историски период во модерена и современа 

• Применува разни типови на материјали по состав и квалитет потребни 

за моделот на облека 

• Изработува техничка скица на облека 

• Изработува кројна слика на облека 

• Применува техника на кроење и шиење на облека 

• Составува кројни делови 

• Врши прилагодување на модната скица со изработениот модел на 

облека и потрешен материјал 

• Исцртува рачно детали и апликации на готовата облека 

• Прави корекции на моделот на облека 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да 
споделува и протолкува концепти, размислувања, 
налози, факти, барања и ставови во усна и во писмена 
форма, за дизајнираниот модел на облека.Да остварува 
јазична интеракција со клиентите со соработници на 
соодветен и креативен начин во различни 
професионални, општествени и културолошки 
контексти. Способен е да користи  
 документација, да пребарува, собира и обработува 
информации. 
 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во 
специфичен општествен и културен контекст поврзан со 
работата, способен е да разбере, искажува, толкува 
концепти, размислувања, факти и ставови и во усна и во 
писмена форма. Со цел успешно да ја  презентира 
колекцијата на дизајнираните модели на облека на  
домашни и странски клиенти, но исто така да го 
надоградува своето знаење во сфера на стручна 
терминологија 
 
Математичко-техничка и научна компетенција 
Во решавањето на задачите за време на секојдневната 
работа, применува нумеричко размислување и знаење 
во извршување на работите. Користи и работи со 
техничко-технолошки алатки за изработка на 
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дизајнирани модели на облека Собира податоци 
потребни за изработка на колекција на модели од 
облека. 
 
Граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта 
и да создава доверба  во клиентите и соработниците 
 
 
Информатичка технологија 
Користи соодветна компјутерска софтвер програма  за 
скицирање и дизајнирање  на модели од облека. 
Користи алатки за подготовка, презентација и 
извршување на работните задачи за изработка на 
модели на облека 
 
Претприемништво 
За подобрување на состојбите и нивно спроведување 
покажува иницијатива за реализирање на истите. 
Придонесува кон развој на културата која ги поддржува 
иницијативите и иновациите во рамките на  
дизајнирањето на облека. 
 
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. 
 
Културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, 
искуства и ги поврзува 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 

 Модните дизајнери обично работат во осветлени 
простории и оптимални температури. Во својата работа 
често се служат со врвни софтверски програми кои им 
овозможуваат изработка на естетски обликувана облека 
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и модни додатоци. Нивната работа секогаш е сврзана со 
однапред поставени временски рокови и затоа тие 
работат и за време на викенди и празници. Работата е 
сврзана и со службени патувања кои вклучуваат 
потпишување на договори и посета на сајмови и модни 
ревии. Работата не можат да ја извршуваат личност со 
многу нарушен вид, ако не ги разликува боите или има 
било каков проблем со моторика на телото. 

 
Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• 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 идустриска сопственост 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/19 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


