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1. Име и код на стандардот на занимање  

Млекар 

2. Ниво на сложеност 

III. 

3. Стручни компетенции 

Кандидатот: 

- ја планира, подготвува, изведува и контролира сопствената работа 
- рационално ја користи енергијата, материјалот и времето        
- го штити здравјето и околината 
- комуницира со странки  
- го подготвува животното за молзење и го молзи 
- ја чисти и дезинфицира опремата за молзење 
- го лади млекото 
- го подготвува млекото за транспорт 

 

4. Опис на стандардот на занимањето 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 

РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

Ја планира и 
организира работата 

- го планира и организара 
молзењето на животните 

- ја планира испораката на млекото 
- ја организира сопствената работа 

и работата на другите вработени 
- знае да изготви план за молзење 

на животните 
- знае да ги толкува податоците од 

матично сточно книговодство 

Подготовка на 

работата и на 

работното место 

Ги подготвува 
машините, апарат, 
алатите и средствата 
за работа 

- се грижи за личната хигиена и 
хигиената на работната средина 

- подготвува машини, апарти и 
алати за работа 

- врши количински преглед на 
потребните средства за работа 

Оперативни работи 

 

Ги подготвува 
животните за 
молзење 

- ги храни животните пред молзење 
- ги подготвува животните за 

молзење 
- ги чисти и дезинфицира вимињата 

пред молзење 
- презема мерки при воспаление на 

вимето на кравите за молзење 



- го стимулира вимето 
- го измолзува млекото 
- ги знае својства на  добиточната 

храна и нејзиното значење  
- ги знае основите на приготвување 

оброк од добиточна храна 
- знае да храни животни  
- ја подготвува опремата за 

молзење 
- ги знае основите на општата и 

личната хигиена пред молзење 
- ги знае можностите за зараза со 

микроорганизми за време на 
молзењето  

- знае правилно да ги подготви 
животните за молзење 

- го знае значењето на 
измолзувањето на првите млазови 
млеко од вимето 

- знае да го исчисти вимето пред 
молзење  

- го знае значењето на стимулација 
на вимето 

- ги познава различните форми на 
воспаленија на вимето 

- го знае значењето на 
превентивата од воспаленија на 
вимето 

- знае правилната постапка на 
преземање мерки при појава на 
воспаление 

- знае за опасноста од остатоци од 
штетни материи во млекото 

Ги молзе животните - рачно молзе 
- го дезинфицира вимето по 

молзење 
- молзе машински на платформа 

(молзење во сад, молзење со 
млеководен систем)     

- машински молзе во молзилиште 
со млеководен систем  

- знае рачно да молзе 
- знае да го дезинфицира вимето по 

молзењето со соодветни помагала 
- ги познава составните делови и 

постапката на молзење во сад 
- ги познава составните делови на 

млеководниот систем и работните 
постапки при молзење со 
млековод на платформа 



- ги познава системите на 
молзилиштата и правилните 
работни постапки во 
молзилиштето 

Ја чисти и 
дезинфицира 
опремата за молзење 

- ја чисти и дезинфицира опремата 
за молзење во сад со 
комбинирано средство 

- редовно ја чисти и дезинфицира 
опремата за молзење со 
млеководен систем: 
 автоматизирано 
 перење на молзните единици 

во систем на поврзано 
одгледување 

- правилно ги  толкува и спроведува 
препорките од производителите на 
опрема и хемиски средства за 
чистење и дезинфицирање   

- ги познава својствата на 
препорачаните детергенти и 
дезинфекциони средства за 
чистење на млеководите, нивната 
концентрација, оптималната 
температура на водата и 
времетраењето на чистење и 
дезинфекција 

- го знае значењето на соодветната 
концентрација на користениот 
детергент, температурата на 
водата за чистење и времето за 
дезинфекција 

- знае на различни  начини да ја 
исчисти и дезинфицира опремата  

- го знае значењето на темелното 
плакнење на опремата  

- знае да  расклопува, чисти и 
дезинфицира молзните единици 

- ги познава стандардните 
процедури  за чистење, 
дезинфицирање и расклопување 
на молзните единици 

- знае правилно да ја одржува и да 
се грижи за опремата  

-  го знае значењето на прегледот 
на молзните единици и знае да ги 
замени црева за вшмукување 



Го лади млекото го 
подготвува млекото 
за испорака 
 

- го лади млекото (компресорски 
или директно) 

- го испорачува млекото 
- го знае значењето на ладењето на 

млекото веднаш по молзењето и 
знае да го олади млекото на 
различни начини 

- ги знае изворите на зарази при 
ладењето на млекото 

- знае да ги исчисти и дезинфицира 
разладните уреди 

- зне да ракува и да ја одржува 
опремата за ладење и испорака на 
млеко 

Административни 

работи  

Води евиденции - води евиденција за потрошената 
храна за животните 

- води евиденции согласно HACCP 
принципите, односно добрата 
производна и  хигиенска пракса 

- ги знае обрасците за водење на 
одделните видови евиденции и 
знае да ги пополни 

Комерцијални 

работи 

Го пласира млекото - ги утврдува потребите на пазарот 
- одговара на посебните барања на 

пазарот 
- се договара со странките за 

нарачки 
- ја пресметува сопствената цена 
- го продава млекото 
- ја познава конкуренцијата 
- ги знае основите на калкулации 
- ја познава деловната 

документација 
- ги знае видовите и структурата на 

трошоците од работата и 
материјалот кој го употребува 

Обезбедување и 

осигурување на 

квалитет 

Гарантира квалитет 
на млекото 

- го гарантира квалитетот на 
сопствената работа 

- го гарантира квалитетот на 
суровините и млекото 

- ги спроведува начелата на добра 
хигиенска пракса 

- ги знае стандардите за квалитет 
- ги знае методите на контрола на 

квалитетот 
- ги познава системите на 

гарантирање на квалитетот 
- знае да го контролира квалитетот 

на суровините и  млекото 



Одржување и 

поправка  

Ги одржува 
машините, апаратите 
и алатите 

- ги одржува апаратите, машините и 
инвентарот 

- ги знае постапките на чистење и 
дезинфекција на машините, 
апаратите и инвентарот 

Комуникација 

 

Комуницира со 
странки 

- одржува контакти со странките 
- се однесува согласно деловниот 

бонтон 
- соработува со стручни служби и 

институции 
- го знае значењето на основите на 

вербална и невербална 
комуникација 

- знае да одбере соодветен начин 
на комуникација при решавање на 
проблеми, организација и работи  
во извршување на одделни задачи 

- користи со стручна терминологија 
- знае да користи современа 

информатичка технологија 

Заштита на 

работата, здравјето 

и околината 

Го штити здравјето и 
околината 

- ги почитува барањата и 
законските прописи за заштита на 
здравјето при работа, заштита на 
околината и противпожарна 
заштита 

- ги знае можните повреди од 
неправилно ракување со машини 

- ги знае прописите за заштита при 
работа 

- ги знае санитарно-хигиенските 
прописи и постапува според нив 

- ги знае прописите за заштита на 
околината 

- ги знае прописите за 
дополнителните дејности 

 

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
 стандардот на занимање 

  
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и  
обука - Скопје 

 
 
 
 
 
 



5.3. Состав на работната група: 
1. Петар Коцарев дипл.инж.агр., Интегрирани системи за квалитет - Скопје, 

соработник на Национална асоцијација на прехранбена индустрија на 
Македонија  

2. Билјана Јанкуловска, наставник, СУГС,,Димитар Влахов,, - Скопје 
3. Петко Јовчевски, дипл. инж. техн., Бучен Козјак – Куманово 
4. Координација: спец. Ардијана Исахи Палоши, советник, Центар за стручно 

образование и обука, Скопје 
5. Координација: Bojana Sever, STE 

 

 

6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимање 
 

Стандардот на занимање Млекар го усвои/донесе Министерот за труд и    
социјална политика со решение  бр. од 16.01.2015 година. 

 


