
                                                          

 
 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕ 
  

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА НАМОТУВАЊЕ (ВИКЛУВАЊЕ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Скопје, 2012 год. 

 

 



 

 

 

2 

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
       Електромеханичар за  намотување (виклување) 
 

 

 
 

 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ: III (трето) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНИМАЊЕТО 

-сервисира и одржува помали куќни електрични апарати и рачен електричен 
алат; 

-применува постапки за мерење и испитување на помали куќни електрични 
апарати и рачен електричен алат; 

-дијагностицира причини за појава на дефекти кај трансформаторите, вртли-
вите електрични машини на наизменична и еднонасочна електрична струја и 
рачниот електричен алат;  

-серисира и одржува разни видови на трансформатори и вртливи електрични 
машини на наизменична и еднонасочна електрична струја;  

-изработува намотки за трансформатори, вртливи електрични машини на 
наизменична и еднонасочна електрична струја и рачен електричен алат; 

-вметнува и поврзува намотки за трансформатори и вртливи електрични 
машини на наизменична и еднонасочна електрична струја; 

-користи соодветна стручна литература и техничка документација; 

-обезбедува и користи соодветен алат и материјал за сервисирање и 
одржување на електрични апарати и рачен електричен алат; 

-применува постапки за мерење и испитување на трансформатори и вртливи 
електрични машини на наизменична и еднонасочна електрична струја; 

-планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа; 

-води евиденција за состојба на средствата за работа; 

-пополнува потребна работна документација; 

-комуницира со подредени, надредени и клиенти; 

-користи технички помагала и информатичка технологија во своето работење; 

-запазува процедури за работа; 

-применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита 
при работа и заштита на животната средина; 

-користи заштитна опрема, согласно законската регулатива. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работа 

Организира сопствена 
работа и соработува со 
тимот на техничка 
подготовка 

 

-Применува техничко-технолошка 
документација; 

-планира реализација на работата; 

-организира работа на помошниот 
персонал; 

-разликува карактеристики на алатот, 
приборот и опремата за работа; 

-препознава организација на работно 
место, работилница или објект; 

-ја прилагодува својата работа и работа-
та на својот тим во однос на основната 
организација на работата во работната 
компанија. 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Подготвува место за 
изведба на работата 

 

-Подготвува материјали за сервисирање 
или одржување на помали куќни 
електрични апарати и рачен електричен 
алат согласно работниот налог; 

-подготвува материјали за сервисирање 
или одржување на разни видови на 
трансформатори и вртливи електрични 
машини на наизменична и еднонасочна 
електрична струја согласно работниот 
налог;  

-обезбедува алат за сервисирање или 
одржување; 

-распределува работни задачи на тимот; 

-врши проверка на подготвените матери-
јали во согласност со работниот налог; 

-запазува мерки за обезбедување на 
местото на работа, за себе и својот тим, 
во согласност со важечките препораки и 
прописи за безбедност при работа; 

-врши контрола на личната заштитна 
опрема; 

-проценува безбедност на просторот за 
работа; 

-проверува техничка исправност и 
функционалност на целокупната опрема 
(лична и организациска); 
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-препознава технички карактеристики на 
материјалите и опремата за работа; 

-користи соодветни техники на мерење и 
контрола на функционална исправност 
на опремата за работа. 

Сервисира, одржува и 
поправа помали куќни 
апарати (аспиратори, 
вентилатори, миксери, 
правосмукалки, соко-
вници, фенови,...) и 
рачен електричен алат 

 

 

 

 

-Разликува дефекти од електрична и 
неелектрична природа; 

-користи различни мерни инструменти за 
мерење на електрични големини; 

-применува технички прописи и стандар-
ди за сервисирање и одржување на 
помали куќни апарати и рачен 
електричен алат; 

-идентификува својства и технички карак-
теристики на апаратите и уредите што 
треба да се сервисираат или да им се 
отклонат дефекти; 

-дијагностицира и отстранува појавени 
дефекти на помали куќни апарати и 
рачен електричен алат; 

-заменува (демонтира и монтира) оште-
тени делови на помали куќни апарати и 
рачен електричен алат;  

-користи техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) и 
соодветни стручни каталози; 

-прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;   

-почитува означување и обележување на 
апаратите, уредите и опремата кои 
влијаат на безбедноста и заштитата; 

-применува технички мерки за заштита 
од: струен удар, куса врска, пожар, 
прекумерна струја, пренапони и напон на 
допир. 

Оперативни 
работи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисира, одржува и 
поправа разни видови 
трансформатори и 
вртливи електрични 
машини на еднонасоч-
на и наизменична 
струја 

 

- Разликува дефекти од електрична и 
неелектрична природа; 

-користи различни инструменти за 
мерење на електрични големини; 

-идентификува својства и технички карак-
теристики на трансформаторите и 
вртливите машини што треба да се 
сервисираат или отклонуваат дефекти; 
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-применува технички прописи и МКС 
стандарди за сервисирање и одржување 
на трансформатори и вртливи електрич-
ни машини на еднонасочна и 
наизменична струја; 

-дијагностицира и отстранува појавени 
дефекти на трансформаторите и 
вртливите машини; 

-заменува (демонтира и монтира) оште-
тени делови на трансформаторите и 
вртливите машини;  

-користи техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) и 
соодветни стручни каталози;   

-прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка;   

-почитува означување и обележување на 
трансформаторите и вртливите машини 
кои влијаат на безбедноста и заштитата; 

-применува технички мерки за заштита 
од: струен удар, куса врска, пожар, 
прекумерна струја, пренапони и напон на 
допир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведба на намотки за 
разни видови 
трансформатори, 
вртливи електрични 
машини на еднонасоч-
на и наизменична 
струја и рачен 
електричен алат 

 

-Разликува видови намотки; 

-врши рачно намотување на ротори, 
статори и трандформатори; 

-запазува постапка за рачно намотување 
на ротори (вадење на јадрото, 
поставување на уред за намотување, 
вметнување на изолација во каналите на 
јадрото, намотување, броење и 
контролирање на бројот на навивки, 
бандажирање и средување на изводите и 
зацврстување на краевите на бакарните 
жици во јадрото,); 

-запазува постапка за рачно намотување 
на статори (вметнување на изолација во 
каналите на јадрото, намотување, 
броење и контролирање на бројот на 
навивки, бандажирање и средување на 
изводите и зацврстување на краевите на 
бакарните жици во јадрото,); 
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-запазува постапка за рачно намотување 
на трансформатори (намотување, 
броење и контролирање на бројот на 
навивки, бандажирање и средување на 
изводите, зацврстување на краевите на 
бакарните жици во јадрото,); 

-врши машинско намотување на ротори, 
статори и трансформатори; 

-запазува постапка за машинско 
намотување на ротори, статори и 
трансформатори (поставување на 
соодветен жичен котур во автомат за 
намотување, подесување на соодветниот 
број на навивки, поставување на јадрото 
на транспортна лента за намотување и 
контролирање на работата на машината 
за намотување); 

-врши импрегнирање на намотките на 
ротори, статори и трансформатори; 

-проверува исправност на воспоставени-
те врски; 

-толкува техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) за 
намотување на ротори, статори и 
трансформатори; 

-применува технички мерки за заштита 
на намотките. 

Комерцијални 
работи 

Работи според пазарни 
законитости 

 

-Разликува видови и структура на 
трошоци; 

-евидентира трошоци на материјал и 
време; 

-учествува во изработка на понуди; 

-оптимизира трошоци во работата; 

-запазува основни бизнис законитости; 

-воочува основи на претприемништво. 

Административни 
работи 

Пополнува работна 
документација 

 

-Изработува извештаи; 

-пополнува дневник за работа; 

-пополнува документи за трошоци на 
материјал (дневно и периодично). 
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Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Контролира квалитет 
на работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите 

 

 

 

-Контролира правилна примена на МКС 
прописите, стандардите и нормативите 
при монтажа, поправка и сервисирање на 
трансформатори и вртливи електрични 
машини; 

-контролира квалитет на вграден 
материјал; 

-контролира состојба на алатот и 
приборот; 

-користи софтверски алатки. 

 

Одржување и 
поправки 

Редовно ги одржува  
средствата за работа 

 

-Прегледува, чисти и складира алат и 
прибор; 

-прегледува, чисти и врши помали 
поправки на уредите; 

-навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите; 

-работи според правила и постапки за 
одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите. 

 

Комуникација Комуницира со 
подредените и 
надредените 

 

Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции; 

-применува стручно-техничка 
терминологија; 

-работи во согласност со производните и 
расположивите капацитети; 

-комуницира со нарачателот на 
работата; 

-разликува можни побарувања на 
нарачателот на работата; 

-применува основи на деловно 
комуницирање; 

-предлага решенија за унапредување на 
работата; 

-користи технички помагала во 
комуникација; 

-почитува основи на работна култура. 
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Изведува работи без 
сопствено загрозување 
или загрозување на 
соработниците 

 

-Користи заштитни средства и опрема во 
работата; 

-применува заштита од струен удар; 

-укажува во главни црти можни 
опасности при несоодветно користење 
на опремата, алатот и приборот за 
работа; 

-применува прописи и мерки за заштита 
при работа; 

-спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива; 

-воочува потенцијални причини за 
несреќа поради несоодветна употреба на 
алатот, приборот и уредите; 

-поседува спремност од основи на 
давање прва помош; 

-почитува соодветна регулатива од 
областа на безбедноста при работа. 

Заштита при 
работата и 
зачувување на 
животната 
средина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја заштитува потесна-
та или пошироката 
средина од негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за работа 

 

-Селектира отпаден материјал; 

-правилно складира и отстранува 
отпаден материјал; 

-применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина; 

-запазува уредност на работно место. 
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5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 

 
5.1. Датум на изработка: 2012 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 
и обука-Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
1. Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје.  

2. Ристо Димов, дипл.ел.инж., РАБ инженеринг, Скопје. 

3. Александар Ројчинов, ел.техн., ДПТУ „РОЈКА“, Скопје  

4. Ивица Шпољариќ, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ 

    - Скопје 
 

 
 
 
  
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕ 

 
       Стандардот за занимањето Електромеханичар за намотување 
(виклување) го одобри Министерството за труд и социјална политика со 
решение бр. 08-417/5 од 16.01.2015 година. 
 


