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1. ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 
Дизајнер на внатрешна архитектура 
 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 
(IV) Сложена работа 

 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

- планира, подготвува, организира и контролира квалитет на 
изработката на елементи на ентериер; 

 
- соработува со инвеститори; 
 
- препорачува идејни решенија за решавање на ентериерот; 

 
- препорачува материјали за изработка на ентериер; 

 
- подготвува техничка документација за ентериерот; 

 
- црта основи, пресеци, изгледи и детали за внатрешниот простор 

кој ќе се уредува; 
 
- изработува предмет и пресметка на потребен материјал; 

 
- контролира правилно вградување на елементи на ентериер, 

согласно со предложената проектна документација; 
 
- подготвува и издава дополнителна документација; 

 
- врши завршна контрола на изведениот ентериер, согласно со 

проектната документација; 
 
- комуницира со соработниците и деловните партнери; 

 
- спроведува мерки за противпожарна заштита и заштита на 

околината. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

Анализа, планирање 

и организирање на 

работата 

Анализира и 

планира простор 

и нуди решенија 

за ентериерно 

уредување на 

истиот 

 

- следи светски трендови на ентериерно 

уредување; 

- применува стандарди за користење 

простор; 

- анализира скици од предвидениот 

простор; 

- познава конструкции на објекти од 

високоградба; 

- познава карактеристики и технологија 

на обработка на материјали за 

изработка на ентериер и мебел; 

- предлага бои и форми за дадениот 

простор според естетски критериуми;   

- познава фази во изработка на ентериер 

и мебел. 

Подготовка на 

работното место 

Одбира софтвер 

и подготвува 

скици за 

изработка на 

техничка 

документација за 

ентериер и 

мебел 

- инсталира потребен софтвер за 

изработка на технички цртежи за 

ентериер и мебел; 

- следи новитети на софтвер за 

изработка на технички цртежи;  

- следи новитети на материјали за 

изработка на ентериер и мебел; 

- обезбедува каталози и списанија за 

изработка на ентериер и мебел. 

Оперативни работи Креира дизајн  и 

проектира 

внатрешен 

простор   

- применува стандарди за користење 

простор; 

- применува естетски стандарди; 

- прибира потребна документација за 

креирање дизајн и проектирање 

внатрешен простор; 

-  изработува скици на предлог-варијанти 

за решенија за внатрешниот простор; 

- изработува графички прилози и модели; 

- прилагодува проект на објект со технич-

ките карактеристики на материјалите; 

- подготвува проектна задача според 

барањата на инвеститорот; 

- дефинира основен проект со инвестито-

рот од понудените идејни решенија. 
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Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

 Изработува 

проекти 

 

- разработува основен проект: исцртува 

основи, пресеци и детали за 

внатрешниот простор; 

- подготвува предмет и пресметка за 

потребниот материјал. 

 Контролира 

реализација на 

проект 

- контролира квалитет на извршените 

работи; 

- контролира динамика и редослед на 

монтажата на елементите од 

ентериерот; 

- прифаќа сугестии за промени на 

ентериерот од инвеститорот; 

- прави дополнување на основниот 

проект, по барање на инвеститорот; 

- контролира градежен дневник. 

Комерцијални 

работи 

Подготвува и 

реализира 

понуди за 

изведба на 

внатрешниот 

простор 

- договара цена со инвеститорот; 

- утврдува цена со изведувачот, врз 

основа на дедените понуди; 

- познава цени на материјали за 

ентериери; 

- познава основи на маркетингот. 

Административна 

работа 

Води и чува 

потребна 

документација 

- води градежен дневник; 

- потпишува ситуација за извршени 

работи; 

- изработува налог за отстранување 

недостатоци на извршените работи; 

- архивира и правилно чува проектна 

документација во печатена и 

електронска форма; 

- изработува завршен извештај за 

реализиран проект. 

Обезбедување 

квалитет 

Контролира 

квалитет на 

изведба на 

внатрешен 

простор 

- применува стандарди и естетски норми 

за користење простор; 

- контролира квалитет на материјали за 

вградување; 

- контролира квалитет на изведба, 

согласно со техничката документација; 

- врши контрола пред примопредавање 

на извршената работа на инвеститорот. 
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Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

Одржување и 

поправка 

Одржува 

софтвер и 

компјутерска 

техника 

- детектира евентуални проблеми на 

информатичката опрема. 

Комуникација Комуницира со 

инвеститор и 

изведувачи 

- применува вештини за деловна комуни-

кација; 

- соработува со вработени и надворешни 

соработници; 

- применува електронска комуникација. 

Заштита на 

работната и на 

животната средина 

Применува 

мерки за лична 

заштита и 

заштита на 

околината  

≠ препорачува користење на еколошки 

материјали за изработка на ентериер; 

≠ познава прописи за заштита на 

околината; 

≠ познава прописи за заштита при работа; 

≠ познава прописи за противпожарна 

заштита. 

 
 
 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 

 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: март, 2010 
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 
 
 
5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 

 
1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за 

стручно образование и обука - Скопје  

2. Игор Неделковски, дипл. инж.арх., „Констант 2000“ – Скопје 

3. Весна Трпковска, дипл. инж.арх., СГГУГС „Здравко Цветковски“ 

– Скопје 
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6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕ 

 

Стандардот на занимање Дизајнер на внетрешна архитектура го 

донесе Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 

08-4720/10 од 11.05.2015 година. 

 

 
 


