
 
Назив на СЗ Оператор за дизајн на внатрешна архитектура 
Код на СЗ 0210.40.05 
Сектор ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за дизајн на внатрешна 
архитектура се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции за планирање, подготовка, организирање и 
изработката на делови на ентериер; препорачување на 
конструктивни решенија за решавање на ентериерот и 
материјали за изработка на ентериер; подготвување на техничка 
документација за ентериер; снимање на простор, цртање на 
скици на снимениот (премерениот) простор, цртање на основи, 
пресеци, изгледи и детали за внатрешниот простор кој ќе се 
уредува; изработување на 3Д презентации во соодветен 
софтвер, изработување на предмер и пресметка на потребен 
материјал; контролирање на правилно вградување на елементи 
на ентериер, согласно со проектната документација; 
подготвување на дополнителна документација, согласно со 
проектната документација. 
 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Планира снимање 
на простор за 
ентериерно 
уредување, 
анализира 
сообраќејни 
приоди и пристапи 
до објектот, го 
организира 
транспортот на 
материјали и 
работници до 
објектот 

1. Следи светски трендови за 
ентериерно уредување 

2. Проучува проектна задача 
3. Припрема подлоги и опрема 

за снимање на просторот  
4. Анализира постоечки скици и 

проекти од предвидениот 
простор 

5. Анализира сообраќајни 
приоди до објектот со возило 

6. Анализира пристапи до 
објектот на возила и на луѓе 

7. Го организира 
хоризонталниот и 
вртикалниот транспорт на 
возила и работници до 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

објектот 
 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува скици 
за изработка на 
техничка 
документација за 
ентериер и мебел 
 

1. Снима (премерува) простор 
кој е предмет на проектот за 
ентериер 

2. Уочува конструктивен систем 
на просторот кој е предмет на 
проектната документација 

3. Уочува инсталации и водови 
во просторот кој се уредува 

4. Изработува скици на 
снимениот (измерениот) 
простор 

5. Следи надградби на софтвери 
за изработка на технички 
цртежи и материјали за 
изработка на ентериер и 
мебел 

6. Обезбедува каталози и 
списанија за изработка на 
ентериер и мебел 

 
3. Оперативни 

активности 
Разработува 
проект за 
ентериер и дизајн 
на внатрешен 
простор или 
мебел 

1. Применува стандарди за 
користење простор според 
ергономски принципи 

2. Применува естетски 
стандарди во графичко 
изразување при разработка 
на проектна документација 

3. Обезбедува потребна 
документација за 
проектирање внатрешен 
простор 

4. Изработува предлог-
варијанти за решенија за 
внатрешниот простор според 
барањата на проектантот 

5. Изработува графички 
прилози и модели во 2Д и 3Д 
презентации според 
барањата на проектантот 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Дефинира начин и ниво на 
обработка и графичко 
изразување на основен 
проект со одговорниот 
проектант 

7. Разработува основен проект: 
исцртува основи, пресеци и 
детали за внатрешниот 
простор 
 

Изработува 
работилнички 
цртежи за 
изработка на 
мебел 

1. Разработува проект за 
мебел: исцртува основи, 
пресеци и изгледи на 
парчиња мебел со сите 
потребни детали 

2. Изработува работилнички 
цртежи за изработка на 
различни парчиња мебел 

3. Подготвува предмер и 
пресметка за потребниот 
материјал за изработка на 
секое парче мебел 
 

Контролира 
реализација на 
проект 

1. Прави интерна контрола на 
квалитет на извршените 
работи 

2. Контролира динамика и 
редослед на вградување на 
елементите од ентериерот 

3. Контролира динамика и 
редослед на монтажата и 
вградувањето на мебелот 

4. Прави дополнување на 
проект, по барање на 
проектантот 

4. Комерцијални 
активности 

Подготвува и 
реализира понуди 
за изведба на 
внатрешниот 
простор 

1. Собира информации за цени 
на материјали и работна рака 
за секоја фаза посебно 

2. Утврдува цена на чинење по 
фази и финална цена со 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

проектантот, врз основа на 
добиените понуди 
 

5. Административни 
активности 

Води и чува 
потребна 
документација 

1. Архивира и правилно чува 
проектна документација од 
сите фази во печатена и 
електронска форма 
 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
изведба на 
внатрешен 
простор 

1. Применува стандарди и 
естетски норми за 
проектирање на простор 

2. Контролира квалитет на 
материјали за вградување 

3. Контролира квалитет на 
вградување, согласно со 
техничката документација 
 

7. Одржување и 
поправка 

Одржува софтвер 
и компјутерска 
техника 

1. Детектира евентуални 
проблеми на 
информатичката опрема 

2. Детектира евентуални 
проблеми на опремата, 
алатот и машините за работа 
 

8. Комуникација Комуницира со 
колеги и 
изведувачи 

1. Применува вештини за 
деловна комуникација 

2. Комуницира на 
професионален начин со 
технички речник под полна 
професионална одговорност 

3. Применува електронска и 
вербална комуникација 

4. Користи професионална 
етика во однос на матичната 
фирма и со соработниците 

5. Комуницира со оперативни 
фирми за обезбедување на 
цени 
 

9. Здравје, 
безбедност и 

Употребува 
средства и 

1. Препорачува користење 
на еколошки материјали 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

презема мерки за 
заштита при 
работа, заштита 
при работа со 
компјутерска 
технологија и 
спроведување на 
мерки за ПП 
заштита и 
заштита на 
животна средина 

за изработка на ентериер 
и мебел 

2. Презема мерки за 
заштита при работа, 
користи соодветна лична 
заштита, проверува дали 
останатите учесници во 
работата правилно ги 
користат средствата за 
заштита и дали ги 
почитуваат мерките за 
заштита 

3. Применува методи и 
технологии за заштеда на 
енергија и намалување на 
електронското загадување 

4. Применува методи и 
технологии за 
противпожарна заштита 
 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

- познава конструкции на објекти од високоградба 
- познава карактеристики и технологија на обработка на материјали за 

изработка на ентериер и мебел 
- разликува фази во изработка на ентериер и мебел 
- познава принципи и правила за снимање (премерување) на просторот 
- познава правила за изработка на скици на предлог-варијанти за 

решенија за внатрешниот простор 
- познава правила за израбка на графички прилози и модели 
- објаснува технички карактеристики на материјалите 
- познава содржина на основен проект 
- разликува фази за разработка на основен проект 
- исцртува основи, пресеци, изгледи и детали за внатрешниот простор 
- пресметува потребен материјал 
- објаснува динамика и редослед на вградување на елементите од 

ентериерот 
- познава постапки за дополнување на основниот проект 
- познава содржина на градежен дневник 
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- познава цени на материјали за ентериери 
- познава содржина на градежен дневник и налог за отстранување 

недостатоци на извршените работи 
- познава правила за архивирање и правилно чување на проектна 

документација, во печатена и електронска форма 
- познава содржина на завршен извештај за реализиран проект 
- познава прописи за заштита при работа и заштита на околината 
- Познава прописи за противпожарна заштита 

 
Вештини за занимањето: 
 

- анализира скици и проекти од предвидениот простор 
- врши снимање (премерување) на просторот 
- определува потребна документација за креирање дизајн и проектирање 

внатрешен простор 
- изработува скици за внатрешниот простор 
- исцртува основи, пресеци и детали за внатрешниот простор 
- утврдува количини на потребен материјал според предмер и пресметка 
- проверува квалитет на извршените работи на фаза или позиција 
- следи динамика и редослед на монтажата на елементите од ентериерот 
- врши дополнување на основниот проект 
- архивира и чува проектна документација во печатена и електронска 

форма 
 
 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да објаснува постапки за изготвување на 
скици на предлог-варијанти за решенија за внатрешниот 
простор, како и карактеристики на материјали за 
изработка на ентериер и мебел. Може да се изразува усна 
и во писмена форма, да користи електронска 
комуникација и да остварува јазична интеракција со 
вработени, надворешни соработници. Способен е да 
користи различни видови на документација, технички 
помагала при комуникација, 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. Да користи странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, со 
цел компетентно да го следи напредокот во дизајнот на 
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внатрешната архитектура, способен е да го користи 
странскиот јазик и да го надградува своето знаење и 
вештина во сферата на стручната терминологија. 

 
Математичко-техничка и научна компетенција. Во 
решавањето на задачи и пресметки, утврдување на цена 
врз основа на дадените понуди и утврдување на потребен 
материјал според предмер и пресметка. Користи и работи 
со техничко-технолошки алатки.  

 
Дигитална компетенција 
Способен е да користи компјутерска техника и посебни 
софтвери за изработка на технички цртежи за ентериер и 
мебел. Следи новитети на софтвер за изработка на 
технички цртежи и материјали за изработка на ентериер и 
мебел, користи ИТ технологија за прибирање на податоци 
и обезбедување на каталози и списанија за изработка на 
ентериер и мебел. 

 
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. 
 
Општествена и 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. 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за подобрување на состојбите и 
нивно спроведување. Придонесува кон развој на 
културата која ги поддржува иницијативите и иновациите 
во рамките на  дизајнот на внатрешна архитектура. 
Културолошка свест и 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 
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на тимот, со што ќе се подобри ефикасноста во нивното 
работење. 
 

 
Посебни услови •  
 
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  градба 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/12 
 од 03.08.2017 
 

Датум на 
ревизија  

 

 
 


