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1. Име и код на стандардот на занимањето 
 Преработувач на млеко 

 
 
 

2. Ниво на сложеност 
 III (трето) сложеност на работа 

 
3.  Стручни компетенции 

� чита и толкува работен налог  

� ја планира и организира сопствената работа во согласност на барањата по 

работниот налог 

� обезбедува  потребни услови за почеток со работа   

� рационално користи средства за работа, енергија, материјали и време; 

� подготвува суровина и обезбедува неопходни репро материјали  

� отпочнува, спроведува, надгледува и го прилагодува производниот процес за 

преработка на  млеко   

� врши провреки на меѓупроизводот и производот согласно дадените процедури 

� превзема корективни активности како одговор на производни неусогласености  

� превзема активности за прекин со работа на опремата во итни случаи кои влијаат 

на безбедноста и здравјето при работа 

� води записи за текот на производниот процес  

� врши пакување, проверка на спакуваните производи и складирање на готовиот 

производ  

� врши рутинско одржување,  чистење и дезинфекција на опремата, алатот и 

работните површини согласно зададените упатства 

� комуницира со соработниците со почитување на принципите на работната култура;  

� ги познава, почитува и ги спроведува  националните стандарди за квалитет и 

безбедност на храната 

� превзема активности за минимизирање на штетните влијанија врз животната 

средина уважувајќи ја грижата за заштита на човековата околина и општото 

здравје.   

 
 
 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 
Група на работи Типични работи Вештини и знаења 



Анализа, планирање 
и организирање на 
работата 

Ја анализира, планира и 
организира својата работа 
согласно  стандардите и 
стандардните процедури 

 

- Ја почитува политиката на 
работење на организацијата 

- ја познава организацијата на 
производството 

- чита и толкува техничко-
технолошка документација 

- го познава хемиско-
технолошкиот процес 

- ги применува стандардите во  
прехранбената индустрија 
согласно легислативата 

- ги применува стандардните 
процедури за преработка на 
млекото  

- ги познава методите за 
надгледување на процесите за 
преработка на млекото 

  

Подготовка на 
работното место 

Ги подготвува и врши 
проверка нa исправноста 
на опремата  за работа 
 
 

- ја проверува опремата по однос 
на хигиена и соодветна 
поврзаност  

- врши рутинска проверка пред 
почеток со работа 

- ја проверува поставеноста и 
интактноста (неоштетеноста) на 
филтрите во системот за 
транспорт на млекото  

- обезбедува неопходни 
суровини и алати за работа   

  

Ги подесува параметрите 
во зависност од 
планираното производство 

- ги подесува параметрите за 
преработка на млеко во 
зависност од планираното 
производство  

- ги регулира условите за 
пастеризација и ладење на 
млекото (температура на 
пастеризација, задршка и 
температура на млеко) по 
пастеризација 

- ги задава и контролира 
параметрите за сепарација на 
млечната маст  

- ги задава и контролира 
параметрите за хомогенизација 
на млекото 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- врши органолептичка проверка 
на суровината (млекото)  

- врши теренски анализи за 



 
 
 
3.Оперативни работи 

 
 
 
Набавува млеко и врши 
прием на млеко и   
репроматеријали  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одредување на квалитетот на 
млекото 

- проценува и донесува одлука за 
прием или одбивање на 
млекото  

- води евиденција за применото 
млеко  

- врши прием и складирање на 
суровото млеко  

- зема проба за анализа , ја 
евидентира и  упатува за 
лабаорториска анализа  

- врши прием и правилно 
складирање на репромаријали  
(материјали за пакување, 
матријали за работа, стартер 
култури, дополнители суровини 
зачини, адитиви и хемиски 
средства) 

 

Врши подготовка на 
млекото за понатамошна 
преработка  
 

- чита работен налог за 
производство и постапува 
согласно истиот 

- врши одбирање на млекото 
согласно работниот налог 

- врши подгревање на млекото  
     деаерација, 
     стандардизација (сепарација), 
     бактофугирање, 
хомогенизација,  
      пастеризација, ладење и 
       складирање во танкови  
- врши контрола и евиденција на 

процесите  
 

Произведува 
пастеризирано и стерилно 
млеко 
 

- врши стерилизација и ладење 
на млекото (за стерилно млеко)  

- додава и дозира потребени 
додатоци 

- ја подготвува машината за 
полнење и пакување на млеко  

- врши проверки за асептично 
полнење  

- ги задава и контролира 
параметрите за означувње 

- врши полнење   
- врши проверка на пакувањето 
 

Произведувакиселомлечни 
производи  
 

- ги познава ферментациските 
процеси за производство на 
киселомлечни производи  

- врши подгревање и подготовка 
на млекото за инокулација 



(додавање) со стартер култура   
- врши подготовка и дозирање на 

стартер култура  
- додава и дозира потребени 

додатоци 
- ги подготвува коморите и 

садовите за ферментација  
- ги задава и контролира 

потребните парметри  за 
ферментација (рН темпертура и 
време) согласно видот на 
производот 

- води евиденција за 
параметрите на производство  

- врши ладење на производот  
- ја подготовува машината за 

полнење и го контролира 
полнењето 

 
 

Произведува сирења 
(тврди, полутврди, меки, 
меки во солило и 
албумински) 

- ги познава технолошките  
процеси за производство на 
сирење  

- врши подгревање и подготовка 
на млекото за инокулација 
(додавање) со стартер култура 
и додава сирило  

- го префрла млекото во 
сирењарски кади  

- додава и дозира потребени 
додатоци 

- врши контрола на рН и 
температурата во производниот 
процес 

- врши обработка на сирната 
маса (сечење, мешање, 
подгревање, солење, цедење, 
пресување) завино од видот на 
сирењето    

- врши солење, калапење и 
пресување  

- врши подгревање и месење на 
грушот (баскија) за кашкавал и 
моцарела  

- подготовка на солило и солење  
- го пренесува сирењето на 

зрење  
- ги задава и контролира 

параметрите и уловите за 
зреење 

- врши манипулација со 
сирењето во текот на зреење 

- врши подгревање на сурутката 
за и производство на урда 



- врши цедење, солење и 
складирање на урдата 

 

Произведува путер 

- врши соодветно издвојување на 
млечна маст (павлака)  

- обработува павлака 
- ги подесува и контролира 

потребните параметри     
- врши пастеризација на 

павлаката  
- додава потребни адитиви  
- ги задава и контролира 

потребните парметри  за 
зреење 

- врши матење на павлаката  
- врши доработка на путерот 

(миење,гмечење)  
 

Пакува и складира   

- врши подготовка на 
материјалите за пакување  

- врши рачно и машинско 
пакување и означување на 
производите  

- врши правилно складирање на 
производите во магацинот и 
коморите за готови проиводи  

- врши контрола и ротација на 
производите  

- врши подготовка за 
дистрибуција на производите  

- води записи и евидинција  
Комерцијални работи /////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 

Административна 
работа 

Пополнува работна 
документација 

- поседува техничка и работна 
писменост 

- пополнува записи за одредени 
параметри од технолошкиот 
процес (темература, рН, време, 
количества) 

- подготвува по потреба 
извештаи за производството  

- води записи од изврешени  
анализи во текот на 
производството  

Обезбедување 
квалитет 

Контролира квалитет  во 
согласнот со стандардите 
и стандардните процедури 

- работи во согласност со 
законските и интерните прописи 

- ги применува начелата и 
одредбите за спроведување на  
добра производна и хигиенска 
пракса 

- отпочнува, спроведува, 
      надгледува и го прилагодува 
      производниот процес за 
      добивање на стандарден и 
      квалитетен производ  



- врши проверки и сензорно  
оценување на суровини, 
меѓупроизводи и производи  

- превзема корективни 
активности како одговор на 
производни неусогласеноти  

- зема  препраќа мостри за 
анализа  и контрола на 
квалитетот на суровините, 
меѓупроизвод и производ 

 

Одржување и 
поправка Одржување на опремата 

- го познава значењето и  
      потребите од одржувањето на 
      опремата и алатите 
- врши проверка на поставените 
       параметри на уредите и по 
потреба ги корегира  
- ги спроведува процедурите за 

чистење и дезинфекција на 
опремата, алатите и работните 
површини согласно зададените 
упатства   

-  

Комуникација 
Комуницира со 
соработниците 
 

 
Соработува со работниците од 
претходната и наредната 
операција;  
- соработува со раководителот; 
- поседува работна култура;  
- познава и применува техничко-

технолошка терминологија 
- правилно комуницира при 

решавање на проблеми во 
текот на производството 

 
 
 
  
 

Заштита на работната 
и на животната 
средина 

Лична заштита и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- користи заштитни средства и 
опрема при работа; 

- ги познава прописите правила 
за заштита при работа;  

- ги  
 
 
 
 
 
 
 
-  сортира отпад и соодветно 

складира 



 
 
Заштита на работната 
средина и производите 
 

 
- ги познава процедурите за 

безбедно ракување и 
складирање на  хемиските 
средтва за чистење и 
дезинфекција на опремата 

- ги познава основните принципи 
за хигиена на храната и 
заштита на животната средина  

-  познава прописи од областа на 
заштитата  на  животната средина 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: Март 2011 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и обука-
Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 

1. спец. Ардијана Исахи Палоши, координатор, советник за хемиско-технолошка 
струка,  

     ЦСОО 
2. Петар Коцарев дипл.инг.агр.Соработник на Национална асоцијација на прехрамбена 

индустрија на Македонија – Конфедерација на работодавачи на РМ 
3. Петко Јовчевски, дипл.прехранбен инженер технолог, Бучен Козјак – Куманово 
4. Билјана Јанкуловска, наставник, СУГС„Димитар Влахов“ - Скопје 
 

 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Преработувач на млеко го донесе Министерството за труд и 
социјална политика со решение бр. 08-4720/11 од 11.05.2015 година.  
 
 
 
 
 


