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 На Опис на 
занимањето 

 
Со стандардот на занимање,  Моделар на обувки и кожна 
галантерија, од областа на кожа и слични производи се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за :  
истражување, анализа и изработка на модни колекции на обувки 
и кожна галантерија, следeње на  состојбата на залихи на 
основен и помошен материјал, цртање и конструирање на даден 
модел на обувки, изработка на  пробен модел и величини на 
обувки и кожна галантерија, моделирање и изработка на  обувки и 
кожна  галантерија, подготвка на  техничко-технолошка 
документација и контрола на  квалитет на производство по фази, 
одржување и ракување со машини во моделарница. 
 

  
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање  
работни 
активности 

Следи модни 
трендови и 
планира 
производство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анализира модни колекции 
2. Следи модни трендови на калапи 

обувки и кожна галантериаја  кај 
нас и во светот 

3. Изработува колекција на модели  
4. Презентира колекција на модели 

на обувки на клиенти 
5. Изработува производна програма 

за даден модел 
6. Утврдува сортимент и количина 

на даден модел на обувки 
согласно барањата на клиентот 

7. Применува модни новини на 
обувки и кожна галантерија 

2.  Подготовка за 
работа 
 

Подготвува 
работа во 
моделарница 
по фази 

 
1. Следи влез и излез на основен и 

помошен материјал како и 
прибор за работа од магацин 

2. Следи влез и излез на калапи за 
даден модел од магацин 

3. Следи влез и излез на готови 
производи од магацин 
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4. Проверува состојба на работни 
места по фази 

5. Подготвува работно место за 
работа по стандарди 

6. Организира работа на место за 
максимално искорисување на 
работното време 

7. Избира и утврдува материјал 
според дадаен модел 

8. Следи работа на работно место 
 

3.  Оперативни 
активности 
 

Изработува 
пробен модел 
на обувки и 
кожна 
галантерија 
 

1. Изработува  скици на даден 
модел на обувки и кожна 
галантерија 

2. Црта основни делови според 
антрополошки снимања на калап 
на обувки и кожна галантерија 

3. Конструира обувка и кожна 
галантерија 

4. Разработува составни делови на 
модел на обувки и кожна 
галантерија (рачно и машински) 

5. Изработува шаблони (рачно и 
машински) 

6. Следи изработка на пробен 
модел и врши корекција на 
обувка и кожна галантерија 

7. Изработува шаблони за 
изработка на ножеви и 
обележување 

8. Изработува протокол за работа 
на обувки и кожна галантерија 

9. Изработува спецификација на 
модел на обувки и кожна 
галантерија 

10. Изработува техничко-
технолошка документација 

11. Изработува оперативна 
операција 

 
  Изработува 

пробни 
величини на 
модел според 
сортимент 
 

1. Изработува средна копија на 
калап за горни делови 

2. Изработува средна копија на 
калап за долни делови 

3. Изработува средна копија (база) 
и утврдување на базични точки 

4. Изработува пробна величина и 
проверува функционалност на 
истата 
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5. Моделира обувки според 
потребите  на пазар ( детски, 
модни, обувки за специјална 
намена и др.) 

  Моделира  
кожна 
галантерија 
 

1. Моделира ситна галантерија 
2. Моделира модна галантерија 
3. Моделира деловна галантерија 
4. Моделира галантерија за 

специјални намени 
5. Моделира кожна галантерија 

според потреби на пазар 
 

  Изработка на 
обувки и кожна  
галантерија 

1. Крои составни делови на обувки  
и кожна галантерија  
2. Подготвува составни делови на 
обувки и кожна галантерија 
3 .Составува составни делови од  
     Г орниште и кожна  галантерија  
4. Составува горни со долни  
    делови на обувки 
5. составува делови од кожна 
галантерија 
5. Врши доработка на готова  
     обувка и кожна галантерија  
6.  Пакува готов производ 

 
4. Комерцијални 

активности 
Промоција и 
продажба на 
обувки и кожна 
галантерија 
 
 
 
 

 
1. Истражува пазар 
2. Промовира обувки и кожна  
         галантерија 
3. Изработува работен план 
 
4. Превзема   нарачки од  
           купувачи 
5. Утврдува рокови на испорака 
6. Продава обувки и кожна  
        галантерија 

5. Административни 
активности 

Изработува  
техничка 
документација 
и евидентира 
произвоство 

1. Користи е-бизнис 
2. Подготвува документација за 

евиденција на производство 
3. Проверува  залихи на основен 

и помошен материјал во 
магацин 

4. Внесува евиденција на дневно 
производство во компјутер 
 

6. Активности за 
обезбедување  
квалитет 

Контролира 
произвоство по 
фази и 
квалитет на 

1.  Контролира производство 
според техничко-технолошка 
документација 

2. Препознава грешки во 
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готов производ  
 
 
 
 
 

производство 
3. Отстранува грешки во 

производство 
4. Применува стандарди на 

квалитет 
5. Контролира квалитет во одделни 

фази 
6. Препознава грешки на 

производи 
7. Отстранува грешки на производи 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Одржува  
машини,алати  
и прибор за 
работа во 
моделарница 

1. Одржува машини во 
моделарница  

2. Одржува подлоги за рачна 
работа во моделарница 

3. Навремено интервенира за 
неисправноста на машините и 
алатите за работа во 
моделарница 

8. Комуникација Соработува  со 
соработниците 
и деловните 
партнери  
 
 
 

1. Познава  бон-тон етика 
2. Работи тимски 
3. Презентира производи од 

обувки и кожна галантерија 
4. Професионално соработува 

со соработниците и 
деловните  партнер 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Спроведува  
мерки за 
здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и 
заштита на 
животната 
средина 

1. Применува правила за 
заштита на работа 

2. Применува заштитни 
средства за заштита при 
работа 

3. Одржува ред и чистота на 
работното место; 

4.  Ги известува 
претпоставените  за 
неправилностите  во работата 
што влијаат врз безбедноста 
и здравјето при работа; 

5. Го складира отпадниот 
материјал во моделарница 

. 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 

Знаење за занимањето: 

• Истражува модни трендови и тенденции на калапи, обувки и кожна 
галантерија кај нас и во светот 
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• Познава модни колекции, трендови, материјали и бои 

• Разликува модни трендови на калапи за обувки 

• Објаснува содржина на техничко-технолошка документација 

• Објаснува оперативна документација 

• Опишува  процеси во производство 

• Разликува производни  програми за производство на обувки 

• Објаснува  производство во сите фази 

• Разликува основни и помошни материјали како и прибор за работа во 
магацин 

• Разликува видови на калапи 

• Разликува готови производи 

• Следи  состојба во магацин 

• Објаснува  правила за заштита на работа 

• Разликува заштитни средства за заштита при работа 

• Познава стандарди на работно место за работа 

• Организира работно место за максимално искорисување на работно 
време 

• Разликува  начини на работа за одредени работни места 

• Разликува скици на модели 

• Знае да црта модел на обувки според антрополошки снимања 

• Опишува  конструкција на модел на обувки  

• Разликува видови на материјали за даден модел на обувки 

• Разликува составни делови на горен дел од обувки 

• Објаснува  изработка на  шаблони за делови на обувки и ножеви за 
просекување  

• Опишува процес на  изработка на пробен модел 

• Избира  модели за колекција 

• Разликува шаблони за изработка на ножеви 

• Разликува протоколи за работа 

• Познава спецификација на модели на обувки  
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• Разликува средни копии за горни и долни делови на обувки  

• Разликува пробни величини на обувки и функционалност на истите 

• Објаснува процес на моделирање  на обувки и кожна галантерија 

• Следи нови технолошки иновации 

• Разликува составни делови на обувки и кожна галантерија,  и нивно 
составување 

• Објаснува составување на  горни со долни составни делови на обувки 

• Разликува  начини на промоција на готови производи 

• Разликува начини на продажба на готови производи 

• Познава  е-бизнис 

• Објаснува  стандарди на производство на обувки и кожна галантерија 

• Препознава  грешки во производство на обувки и кожна галантерија 

• Разликува машини, алати и подлоги во моделарница 

• Познава култура на говор и однесување на надредените и 
соработниците 

• Објаснува  правила и упатства за безбедност при работа 

• Објаснува  стандарди и упатства за користење на заштитни средства 
при работа 

 

Вештини за занимањето: 
 

 
• Изработува колекција на калапи, обувки и кожна галантерија 

• Применува техничко-технолошка документација 

• Користи оперативна документација 

• Применува процеси на  производство на обувки по фази   

• Применува  производни програми за обувки  

• Користи основни и помошни материјали како и прибор за работа 

• Применува видови на калапи согласно сортимент 

• Применува правила за заштита на работа 

• Применува заштитни средства за заштита при работа 
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• Следи состојба на работно место по фази 

• Применува стандарди на работно место 

• Применува организација на работно место 

• Применува начини на работа за одредени работни места 

• Црта скица според антрополошки снимања 

• Конструира   скици на модели на обувки 

• Избира материјали согласно моделот на обувки 

• Составува  составни делови на обувки и кожна галантерија 

• Изработува шаблони за составни делови на обувки и кожна галантерија 

• Изработува пробен модел на обувки и кожна галантерија 

• Изработува шаблони за ножеви за просекување 

• Применува  протокол за работа 

• Изработува  спецификација на модели на обувки 

• Изработува  средна копија за горни и долни делови на обувки 

• Изработува  пробни величини според средна та копија 

• Моделира разни видови на обувки и кожна галантерија 

• Применува  модни трендови на калапи за обувки 

• Применува нови технолошки иновации 

• Составува горни со долни делови на обувки и кожна галантерија  

• Промовира готови производи на и кожна галантерија 

• Продава готови производи на обувки и  кожна галантерија 

• Применува  стандарди за производство на обувки и кожна галантерија 

• Отстранува  грешки во производство на обувки и кожна галантерија 

Ракува  машини, алати и уреди во моделарница 

• Применува култура на говор и однесување 

• Користи заштитни средства и ХТЗ опрема 

• Применува стандарди и упатства за користење на заштитни средства 
при работа 

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 изработка на модни 
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колекции на обувки и кожна галантерија. Да остварува јазична 
интеракција со раководителите и клиенти како и со тимот на 
соработници на соодветен и креативен начин во различни 
професионални, општествени и културолошки контексти. 
Способен е да користи техничко-технолошка 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 подготви и презентира колекцијата на различни модели на 
обувки на домашни и странски клиенти.. 
 
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 модна колекција на обувки и кожна галантерија. 
Собира податоци потребни за изработка на различити видови 
на обувки..  
 
Граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта и да 
создава доверба во клиенти и соработници. 
 
Информатичка технологија 
Користи соодветна  компјутерска софтвер програма за 
поедноставно вадење на шаблони како и нивно умножување. 
Користи алатки за подготовка и извршување на работните 
задачи за изработка на модни колекции на обувки и кожна 
галантерија..  
 
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 составување на модна колекција на обувки и кожна 
галантерија. 
 
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 
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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 

 Работи и работните задачи во/со: 
• затворени и осветлени простории 
• повеќечасовна работа на машини за шиење и 

составување на горни со долни делови на обувки и кожна 
галантерија 

• технички опремени простории со компјутер и други 
средства за вадење и умножување на шаблони за 
изработка на обувки и кожна галантерија 

 
 
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 
• Стандарди за квалитет на кожарски производи  

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/24 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


