
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни  
активности 

Планира и 
организира 
активности во 
шивална 

 

1. Проверува информации од 
техничка документација; 

2. Планира  помошен материјал по 
работен налог ; 
(конец,етикети,игли,ластик, трака, 
апликации ) 

3. Планира технолошки  редослед 
на операции за шиење; 

4. Прави поделба на  операции по 
работник; 

5. Планира потребни  машини и 
алатки за шиење; 

6. Снима операции за одредување 
на норма; 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува 
работно место за 
извршување  на 
работата  
согласно  
работниот  налог 

 

1. Чита и анализира податоци од 
работен налог; 

2. Црта помошни шаблони/маркери; 
3. Набавува   помошен материјал 

по работен налог;  (конец, 
етикети,игли,ластик, трака, 
апликации ) 

4. Проверува правилно 
функционирање  на машините за 
шиење и пеглање; 

Назив на СЗ Оператор за шиење на облека 
Код на СЗ 1110.40.02 
Сектор ТЕКСТИЛ, КОЖА  И  СЛИЧНИ  ПРОИЗВОДИ 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимање,  Оператор за шиење на облека, од 
областа на текстилот се дефинираат потребните знаења, вештини 
и компетенции за: набавка и евиденција на основен (искроени 
кројни делови)  и помошен материјал за шиење на облека    
според налог, пресметување време за изработка на единица  
производ, норма  и извршување по работник,  организирање и  
шиење според технолошки редослед на операции, применување  
меѓуфазна контрола на квалитетот   на шиење, меѓуфазно 
пеглање и изработка на  помошни маркери (шаблони), ракување  
со обична машина за шиење, специјални машини, автомати, 
агрегати и преси. Врши самоконтрола, завршно пегла, контролира  
и  пакува    готов конфекциски производ. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Оперативни 
активности 

  

Шие облека 

 

 

  
1. Прави пробен модел; 
2. Врши корекции во согласност со 

моделот; 
3. Раликува  видови машини и алати 

за шиење; 
4. Ракува со машини за шиење; 
5. Оплетува кројни  делови; 
6. Изработува составни   шевови со 

зрнест и синџирест бод ; 
7. Шие  јаки; 
8. Шие платки; 
9. Шие џебови; 
10. Шие манџети; 
11. Шие ракави; 
12. Шие лајсни; 
13.  Порабува и   опшива производ;  
14.  Шие  украсни  шевови; 
15.  Шие  шевови  за зацврстување и 

апликации; 
16.  Меѓуфазно пегла ; 
17. Шие копче; 
18. Изработува илика  (рупица) ; 
19. Изработува зацвсни шевови 

(риглица) ; 
20. Навремено интервенира за 

неисправноста на машините;  
Завршно пегла  и 
пакува облека 

1. Разликува  преси , нивни 
составни делови и начин  на 
функционирање; 

2. Ракува со преси ; 
3. Врши финално пеглање на 

сошиените производи; 
4. Применува рачни бодови за 

нашивање на апликации 
5. Навремено интервенира за 

неисправноста на пресите; 
6. Поставува и контролира 

параметри за пеглање и  
фиксирање;     

7. Разликува видови  етикети; 
8. Разликува  типови на материјали; 
9. Применува  постапки на 

пакување (диплење, на 
закачалка) ; 

10. Сортира готов производ  
согласно со технолошката 
документација (големини, 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

бои,клиенти) ; 
11. Пакува готов конфекциски 

производ; 

Класира   готов 
производ    

1. Класира готов производ според 
големина и барањето на 
клиентот; 

2. Комплетира налози за извоз   
3. Препознава  грешки кај готов 

производ ( I  и  II класа) ; 

4. Комерцијални 
активности 

Набавува    
потрошен 
материјал  

 

 

 

1. Набавува потрошен материјал; 
2. Набавува резервни делови по 

потреба; 
3. Прави спецификација за извоз; 
4. Разликува  елементи за 

пресметување   цена   на 
производ; 

5. Пресметува време и цена по 
единица производ; 

6. Пресметува  извршување  
според норма по работник; 

5. Административни  
активности 

Пополнува 
работна 
документација 

 

 

  

1. Води евиденција за редовност 
на работа ; 

2. Чита  работни налози; 
3. Евидентира  потрошени 

материјали; 
4. Води евиденција за реализирани 

налози; 
5. Води евиденција за редовните и 

вонредните сервисирања; 
6. Води евиденција за состојбата 

на средствата за работа; 
7. Архивира  работна 

документација; 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Активности за 
обезбедувње  
квалитет 

 

Контролира 
квалитет на 
помошни 
материјали, 
сошиени   и 
пакувани 
конфекциски 
производи 

1. Контролира  квалитет на 
изработен производ согласно 
пробниот модел ; 

2. Применува прописи, стандарди и 
нормативи  за работа; 

3. Контролира квалитет на   
помошни материјали ; 

4. Контролира квалитет на изведба, 
согласно со техничката 
документација; 

5. Контролира  исправност на 
машините, алатот и приборот; 

6. Почитува професионални кодекси 
и политики на компанијата; 

7. Одржување и 
поправање на 
опрема 

Врши редовни   
контроли на 
машините за 
шиење и пресите 

1. Детектира неисправност на    
машините за шиење и потреба од 
сервисирање; 

2. Врши основно одржување на 
машини и преси; 

3. Подмачкува   алатки и машини;  

 
8. Комуникација Комуницира со 

тимот за работа и  
соработниците 

4. Комуницира со соработниците, 
надредените и подредените  во 
производството; 

5. Прима налог за работа од 
претпоставените; 

6. Информира  за завршената    
работа; 

7. Поседува работна култура; 
8. Применува  стручно-техничка 

терминологија ; 
9. Предлага решенија за 

унапредување на работата; 
10. Развива и подржува тимска 

работа и решава конфликти; 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

 

Спроведува 
активности    за 
заштита и 
безбедност на 
работната и 
животната 
средина     
согласно 
законските 
регулативи 

4. Одржува  ред и чистота на 
работно место; 

5. Почитува прописи за заштита 
при работа; 

6. Применува заштитни мерки и 
средства при работа; 

7. Дава прва помош ; 
8. Запазува постапки во случај на 

пожар; 
9. Почитува организациски 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

процедури во случај на повреди, 
итни ситуации и евакуација; 

 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• наведува   елементи на работен налог; 
• објаснува содржина на работниот налог; 
• разликува основни од помошни материјали; 
• именува операции за шиење; 
• прави  математички пресметки; 
• разликува алати , машини за шиење и пеглње; 
• идентификува неправилности кај на машините; 
• наведува  резервни делови на машините; 
• објаснува  функции на деловите на алатките и машините за шиење; 
• објаснува   преси за  пеглање и фиксирање, составни делови и начино т на 

функционирање ; 
• разликува типови на материјали; 
• именува  делови на облека; 
• дискутира за  технолошки редослед на  операции за шиење на производ;    
• опишува  пробен модел; 
• забележува  грешки при шиење; 
• наведува  видови илики; 
• означува позиции на илики, копче, џеб; 
• наведува видови копчиња; 
• идентификува  машински и рачни   бодови; 
• разликува видови и делови на  јаки; 
• разликува видови и делови на ракави; 
• разликува видови и делови на манжети; 
• разликува видови и делови на платки ; 
• разликува видови  на лајсни ; 
• разликува видови етиќети; 
• наведува  параметри за пеглање и  фиксирање ; 
• разликува  постапки на пакување на конфекциски производ; 
• почитува  прописи за заштита при работа и заштита на околина; 
• познава прописи за противпожарна заштита; 
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Вештини за занимањето: 

• пополнува техничко –технолошка документација ;  
• води евиденција ; 
• архивира и чува документација ;   
• комуницира  со соработниците ;   
• набавува  помошен   материјал; 
• применува  технолошки  редослед на операции за шиење; 
• пресметува време за изработка на единица производ; 
• пресметува   цена по единица производ; 
• пресметува извршување по работник; 
• применува  алатки и машини  за шиење , пеглање    согласност  типот и 

квалитетот     на  материјалот; 
• применува   постапки на пакување на производ; 
• одржува и чисти работно место; 
• ракува со машини за шиење и преси; 
• шие пробен модел-мостра; 
• прави  корекција на грешка; 
• шие конфекциски производ; 
• меѓуфазно пегла; 
• контролира  квалитет   на работа   согласно   стандардите и нормативите; 
• финално  пегла/фиксира  конфекциски  производ; 
• закачува  (пука со сплента)    етикети; 
• пакува конфекциски производ според налог; 
• покажува грижа за оптималната исправност на машините и опремата;  
• согледува  неправилности кои влијаат врз безбедност и здравје при работа; 
• применува  заштитни средства и ХТЗ опрема при работа; 

 

 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  . Способен е да толкува, 
споделува и објаснува  налози,   барања и ставови во усна 
и писмена форма  . Може  да користи електронска 
комуникација и да остварува јазична интеракција со 
вработени, надворешни соработници и со  клиенти.   

Комуникација на странски јазик. Способен е да разбира 
информации и факти во усна и во писмена форма. Да 
користи странски јазик во специфичен општествен и 
културен контекст поврзан со работата, способен е да го 
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користи странскиот јазик и да го надградува своето 
знаење и вештина во сферата на стручната 
терминологија. 

Математичко-техничка и научна компетенција. 
Способен е да решава  задачи и пресметува  норми и ,   
цена на производ и извршување по работник. 

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.Позитивен однос према 
професионалните етички норми и вредности. 

Информатичка технологија. Способен е да користи 
компјутерска техника, word, office excel, интернет 

Претприемништво. Способен е идеите да ги претвори во 
реалност,креативност и иновативност. Следи модни 
трендови 

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 , истраен кон автономното 
учење особено за време на работа со соработниците  и 
колегите. 

Културно изразување. Го препознава и почитува 
креативниот израз на идеи и искуства . Ги приближува 
сопствените креативни ставови со размислувањата на 
соработниците , со што ќе се подобри ефикасноста во 
нивното работење. 

 

Посебни услови 

Работи и работните задачи во/со: 
• затворени простории 
• повеќечасовна работа со користење на алати и 

ракување со машини   за шиење и пеглање на 
конфекциски производ 

  

 

Законска 
регулатива, 

• Закон за работни односи 
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прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Стандарди за работа 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 

Решение бр.08-8129/17 

Од 15.12.2017 година 

 

Датум на 
ревизија  

   


