
 
Назив на СЗ Оператор-изведувач на градежни работи од архитектура 
Код на СЗ 0210.40.04 
Сектор ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор (Техничар изведувач, 
Техничар извршител) на градежни работи од областа на 
архитектура се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции за: Читање и анализирање на текстуални и графички 
прилози на техничката документација од областа на високоградба, 
реконструкција, конзервација и ревитализација, организирање на 
внатрешен хоризонтален и вертикален транспорт на материјали и 
луѓе, спроведување на предвидената динамика, координирање и 
организирање на работата на својата бригада, спроведување 
активности за реализирање на проектот согласно одобрена 
технологија на градење, контролирање, потврдување и 
испитување градежни работи за одредена фаза или позиција, 
вршење редовни, вонредни и превентивни прегледи на алатот, 
опремата и градежната механизација, спроведување на мерки за 
здравје, безбедност и заштита при работа, мерки за заштита од 
пожари и мерки за заштита на животната средина. 
 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
на активности 

Планира и организира 
дневни активности, 
организира 
внатрешен транспорт 
на материјали и 
работници,  
организира интерно 
складирање на 
материајли 

1. Чита и анализира технички опис од 
проектната документација 

2. Чита и анализира предмер од 
проектната документација 

3. Чита и анализира графички 
прилози од проектната 
документација 

4. Организира внатрешен транспорт 
на луѓе, машини и материјали 

5. Планира дневни потреби од 
градежни материјали 

6. Планира дневни потреби од 
ангажирање на градежна 
механизација и алат 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. Подготовка за 
работа 

Презема 
подготвителни 
активности во врска 
со планираните 
градежни работи 

1. Ја анализира  работната задача 
2. Го проверува местото за работа и 

ги идентификува факторите кои ќе 
имаат влијание врз работата 

3. Осигурува информации и 
документација за изведување на 
градежните работи по фази 

4. Ги проверува алатите и машините 
согласно работната задача 

5. Спроведува организирање на 
градилште според проект за 
организирација на градилиште 

6. Следи и спроведува динамика на 
активности според динамички 
планови 

7. Презема мерки за обезбедување 
на местото за работа, за себе и 
работниците, во согласност со 
важечките препораки и прописи за 
заштита, безбедност и  здравје при 
работа 
 

3. Оперативни 
активности 

1. Спроведува 
активности за 
реализирање на 
проектот согласно 
одобрена 
технологија на 
градење  

2. Применува стандарди за изведба 
на градежни активности 

3. Спроведува расчистување на 
градилиште  

4. Спроведува активности за 
организирање на градилиште 
според проект за организација на 
градилиште  

5. Дава конкретни усмени и писмени 
упатства преку скици, и 
разработени детали  

6. Ги спроведува и следи оперативно 
динамички планови  

7. Спроведува измени во проектната 
документација 

8. Ја координира и организира 
работата на својата бригада на 
градилиште 

9. Спроведува ефикасност на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

времето за работа 
10. Спроведува навремена набавка на 

потребните материјали градежна 
механизација и опрема за 
одредена фаза или позиција на 
работа 

 
Контролира, 
потврдува и испитува 
градежни работи за 
одредена фаза или 
позиција 
 

1. Врши контрола на квалитет на 
фаза или позиција од изведените 
градежни работи на неговата 
бригада 

2. Врши контрола на мерење на 
изведените позиции  

3. Потврдува веродостојност на 
резултати од мерењата 

4. Врши контрола на реализација на 
динамичниот план  

5. Врши контрола на реализација 
согласно со проектната 
документација 

6. Контролира и потврдува атести и 
рок на употреба на материјалите 
кои се вградуваат  

7. Контролира техничка 
исправност на алатите, опремата и 
градежната механизација 

8. Потврдува појава на дефекти на 
алатите, опремата и градежната 
механизација 

9. Врши  контрола на личната и 
заштитната опрема 

10. Врши  контрола на ПП апаратите 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Комерцијални 
активности 

Учествува во 
подготвка на понуди 
за изведба  
 

1. Обезбедува потребни информации 
пред започнување на изработка на 
понуда 

2. Бара дополнителни информации 
од овластено лице доколку има 
потреба 

3. Ги евидентира и складира сите 
информации 

4. Ги презентира информациите на 
начин кој е однапред прифатен 

5. Ги прави достапни само на 
овластено лице доверливите 
комерцијални информации, кои 
треба да се чуваат  

6. Работи според дефинирани 
пазарни услови 

7. Учествува во подготовка на понуди 
за изведба 

8. Разликува видови на трошоци и 
истите ги структурира 

9. Евидентира  трошоци нза 
материјал и работна рака 

10. Оптимизира трошоци за материјал 
и работна рака 

11. Ги следи трендовите на пазарот 
 

5. Администрати
вни 
активности 

Изготвува работна 
документација 

1. Води евиденција за редовност на 
работа  

2. Дава извештај за завршената 
работа на својата бригада 

3. Спроведува работни налози 
4. Води евиденција за количина и 

квалитет на употребени материјали 
5. Пополнува документи за трошоци 

на материјали, опрема и време 
(дневно и периодично) за одредена 
фаза или позиција 

6. Води евиденција за редовните и 
вонредните сервисирања на алатот 
и градежната механизација 

7. Води евиденција за состојбата на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

средствата за работа 
8. Архивира работна документација 

 
6. Активности за 

осигурување 
на квалитет 

Контролира квалитет 
на изведба на 
градежни работи на 
одредена фаза или 
позиција на неговата 
бригада 
 

1. Контролира правилна примена на 
прописи, стандарди и нормативи 
при изведба на градежни работи 

2. Контролира квалитет на основни, 
дополнителни и помошни 
материјали на одредена фаза или 
позиција 

3. Контролира квалитет на изведба на 
одредена фаза или позиција, 
согласно со техничката 
документација 

4. Контролира состојба на алатот и 
приборот 

5. Почитува професионални кодекси 
и политики на компанијата 

6. Користи софтверски програми 
 

7. Одржување и 
поправки 

Врши редовни, 
вонредни и 
превентивни прегледи 
на алатот, опремата и 
градежната 
механизација 

1. Учествува во редовни, вонредни и 
превентивни прегледи на алатот, 
опремата и механизацијата 

2. Врши проверка на степенот на 
амортизација на алатот,  опремата 
и механизацијата 

3. Врши контрола на чување на 
градежните материјали и алатот, 
опремата и механизацијата 
 

8. Комуникација Комуницира со тимот 
на соработници 

1. Применува  стручно-техничка 
терминологија  

2. Соработува со работниците од 
соодветните сектори и служби 

3. Користи технички помагала во 
комуникација  

4. Развива и подржува тимска работа 
и решава конфликти 

5. Комуницира со соработниците  
6. Почитува основи на работна 

култура 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

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

Ги спроведува своите 
работни обврски со 
почитување на 
мерките за 
обезбедување на 
градилиште, мерки за 
здравје, безбедност и 
заштита при работа, 
мерки за заштита од 
пожари и мерки за 
заштита на животната 
средина 

1. Применува  мерки за 
обезбедување на местото на 
работа, за себе и својот тим, во 
согласност со важечките 
препораки и прописи за заштита и 
безбедност при работа 

2. Користи лични и групни заштитни 
средства и опрема во работата 

3. Проценува потенцијални причини 
за несреќа поради несоодветна 
употреба на алатот, уредите, 
опремата и механизацијата 

4. Спроведува прописи од областа 
на работната регулатива 

5. Спроведува насоки за  безбедно 
складирање, транспорт, употреба, 
одржување и ракување на 
материјалите, алатите, опремата и 
механизацијата  

6. Дава прва помош 
7. Запазува постапки во случај на 

пожар 
8. Почитува процедури во случај на 

повреди, итни ситуации и 
евакуација 
 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

- чита податоци од проекти од областа на високоградба, урбанистички проекти и 
проекти за реконструкција, конзервација и реставрација,  

- познава конструкции и статика на објекти од високоградба 
- познава процес на припрема и организирање на градилиште 
- познава карактеристики и технологија на изведба на градежни позиции  
- разликува фази во изведба на градежни позиции 
- познава правила за изработка на скици на предлог-варијанти за решенија  
- ги познава техничките карактеристики на материјалите 
- познава содржина на основен проект 
- пресметува потребен материјал според предмер и пресметка 
- објаснува динамика и редослед на изведба на градежни позиции 
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- познава содржина на градежен дневник 
- познава градежна механизација 
- познава правила за архивирање и правилно чување на проектна документација, 

во печатена и електронска форма 
- познава прописи за  ПП заштита, заштита при работа и заштита на околината 
- Познава прописи за обезбедување на градилиште 

 
Вештини за занимањето: 
 

- разработува конструктивни детали од областа на високоградба 
- евидентира и собира податоци за теренот   
- користи предмер и пресметка 
- утврдува потребен материјал и опрема според предмер и пресметка 
- проверува квалитет на извршените работи  
- следи динамика и редослед на градежни позиции 
- води документација на градилиште 
- архивира и чува документација во печатена и електронска форма 
- комуникација со соработници 

 
 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да објаснува постапки за изведување на 
градежни позиции, решенија за изведба, како и 
карактеристики на градежни материјали за изведба на 
фази на градба или градежни позиции. Може да се 
изразува во 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, 
способен е да го користи странскиот јазик и да го 
надградува своето знаење и вештина во сферата на 
стручната терминологија. 
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Математичко-техничка и научна компетенција. Во 
решавањето на задачи и пресметки, утврдување на цена 
врз основа на дедените понуди и утврдување на потребен 
материјал и опрема според предмер и пресметка. Користи 
и работи со техничко-технолошки алатки.  

 
Дигитална компетенција 
Способен е да користи компјутерска техника, word, office 
excel, AutoCAD, ArchiCAD 

 
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 самостојно 
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.Позитивен 
однос кон професионалните етички норми и вредности. 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за подобрување на изведбата и 
нивно спроведување. Придонесува за следење на 
динамиката на изведбата, со  иницијатива за примена на  
иновациите од областа на високоградба. 
 
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 
на тимот, со што ќе се подобри ефикасноста во нивното 
работење. 
 

 
Посебни услови •   
 
Законска • Закон за работни односи 
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регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• 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.08-5066/11  
од 03.08.2017 
 

Датум на 
ревизија  

 


