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1. ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и код на 
стандардот 

на 
занимањето:  

                   

 
 
1.1. Име и код на занимањето: Тапетар-декоратер 
 

                    
 
 
 
1.2. Ниво на барања: II (второ)  

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНИМАЊЕТО: 

Кандидатот: 

� Планира, подготвува и изведува работи; 

� Проверува квалитет на завршена работа; 

� Рационално користи средства за работа, енергија и материјали; 

� Чита и разбира технички цртежи и технолошка документација; 

� Врши обработка на елементи и монтира тапетарски склопови; 

� Познава и адекватно користи материјали за тапетарски производи; 

� Крои синтетски пенести материјали; 

� Крои и шие ткаенини и други материјали за тапацирање; 

� Познава технологија на тапетарско производство и ракува со ма-

шини и уреди за тапацирање; 

� Монтира тапетарски производи за станбени, деловни и јавни објек-

ти; 

� Поправа, реновира и реставрира тапациран мебел; 

� Пакува, складира и транспортира тапацирани производи; 

� Подготвува дневни извештаи за производство; 

� Подготвува калкулации и одредува цена на производите и услуги-

те; 



� Комуницира со соработниците, нарачателите на работите и стран-

ките почитувајќи ги принципите на деловна култура; 

� Познава и почитува одредби и начела на стандардите за квалитет; 

� Води грижа за заштита на личното здравје, на вработените и заш-

тита на околината во согласност со хигиенско-техничките, против-

пожарните и други мерки на заштита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 

ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ 
РАБОТИ 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа, 
соработува со 
странката, 
претпоставениот и 
работната група. 
 

 

• Почитува упатства за работа; 
• изработува или  чита техничка докумен-

тација; 
• познава организација на погон; 
• познава основни правила на организаци-

ја на работа во претпријатие; 
• почитува основи на естетско обликување; 
• применува стандарди за дрвната индуст-

рија; 
• поседува способност за тимска работа; 
• следи новитети во тапетарското произ-

водство;  
• врши анализа на конкуренцијата на 

пазарот.  
Подготовка на 
работното место 

Ги подготвува и 
врши проверка нa 
исправноста на 
машините и 
алатите за работа  

• Превзема  или изготвува работен налог;  
• превзема или набавува  и транспортира 

репроматеријали и алати според работен 
налог; 

• организира работа на работно место; 
• врши избор на соодветни алати и 

материјали; 
• превзема мерки за заштита при работа; 
• применува техники на мерење; 
• познава технолошки операции. 

Оперативни работи 
 

Крои материјал за 
тапацирање 
 

• Изготвува кројни шеми и шаблони; 
• крои декоративни материјали (ткаенини, 

кожа, скај) 
• крои полиуретански материјали; 
• познава видови и карактеристики на та-

петарските  материјали;  
• познава својства  на материјалите за 

тапацирање; 



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ 
РАБОТИ 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

 Обработува дрво, 
елементи од дрво 
и плочи со рачни 
алати и 
едноставни 
машини 
 

• Пили елементи од дрво и плочи; 
• изработува  чисти детали; 
• спојува елементи и формира тапетарски 

рамки; 
• познава карактеристики на составување; 
•  познава начини и постапки за монтажа и 

демотажа; 
• работи со рачни машини 

Шие ткаенини и 
други материјали 
за тапацирање 
 

• Работи на машина за шиење; 
• работи на машини за пресвлекување на 

копчиња; 
• опшива ивици и изработува декоративни 

штепови; 
• познава принципи на естетика  и дизајн. 

Ракува со линијата 
за тапацирање 

• Прицврстува федери, гуртни, јута, 
жичани јадра и друго; 

• прицврстува полиуретанска пена; 
• пресвлекува седишта и наслони;  
• монтира механизми за отварање; 
• полни слободни перници; 
• познава окови и механизми; 
• го следи текот на работата, учинокот на  

работата и нормативот на потрошениот  
материјал. 

Монтира и пакува 
производи 
 
 

• Монтира готов производ; 
• проверува функционалност на производ; 
• прочистува производ; 
• пакува готови производи; 

Транспорт  
 

• Транспортира производи до 
нарачателите; 

• монтира тапетарски производи во 
објектот на инвеститорот; 

Комерцијални 
работи 
 

Подготовка на 
елементи на 
понуда 
 

• Изработува калкулации и подготвува 
понуди; 

• набавува  суровини и репроматеријали; 
• продава производи; 
• испитува основни елементи на  пазарот; 
• познава основи на маркетинг; 
• познава начини на транспорт на 

тапетарски производи; 



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ 
РАБОТИ 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Административна 
работа 

Пополнува 
работна 
документација 
 

• Подготвува извештаи за исполнување на 
работната задача; 

• поседува фунционална писменост 
• ги познава основите на работната 

култура; 
• прави нарачки на материјал. 

Обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет и учинок 
во согласнот со 
стандардите и 
нормативите 

• Контролира квалитет и учинок во 
согласност со стандардите и нормативи-
те;  

• користи средства за работа и материјали 
во согласност со упатствата на произ-
водителот; 

• контролира квалитет на производ во сите 
фази во процесот на изработка;   

• познава методи, постапки и услови за 
складирање на материјалот и готовите 
производи; 

• познава значење на естетскиот изглед на 
производите.  

Одржување и 
поправка 

Одржува машини и 
уреди и подготвува 
алати за работа 

• Уредно одржува средства за работа и 
алати и навремено дава на поправка;  

• познава основни правила за одржување 
на машините и алатите. 

Комуникација Комуницира со 
соработниците 
 

• Соработува со работниците од 
претходната и наредната операција;  

• соработува со раководителот; 
• поседува работна култура;  
• познава и применува техничко-

технолошка терминологија. 
Комуницира со 
странките и 
нарачателите на 
работите 

• Комуницира со странките;  
• договара со странките за нарачката и 

предавањето на производите; 
• познава производни можности и 

расположливи капацитети; 
• задоволува барања на купувачите; 
• познава основни правила на работна 

комуникација. 
Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Лична заштита и 
заштита на 
работната средина 

• Употребува заштитни средства и опрема 
при работа; 

• познава правила за заштита при работа; 



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ 
РАБОТИ 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

и вработените  
 

• ги запознава членовите на групата со 
опасностите при работата; 

• познава можности за појава на повреди 
поради несоодветна употреба на 
машините и алатите. 

Заштита на 
пошироката 
околина од 
негативното 
влијание на 
материјалите и 
работните 
средства 

• Сортира отпад и соодветно складира; 
• правилно користи штетни материјали во 

согласност со упатството за користење; 
• познава прописи од областа на 

заштитата  на  животната средина. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
4.1. Датум на изработка: февруар, 2011 година  
 
4.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образова-
ние и обука-Скопје 
 
4.3. Состав на работната група: 
 
1. м-р Роза Арсовска, раководител, Центар за стручно образование и 
обука - Скопје.  
2. Станка Петрова, ,,Брудер-мебел”, Скопје 

3. Зоран Ангеловски, СУГС „Георги Димитров“ – Скопје 

4. Бранко Банов, ,,БИН-мебел дизајн”, Скопје 

 
 
 
5. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ 
НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
Стандардот на занимањето Tапетар-декоратер го одобри 
Министерството за труд и социјална политика со решение бр.08.-
4720/1/од 11.05.2015 год 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


