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1. Име и код на Стандардот на занимање  

   Кројач на текстил 

 

2. Ниво на сложеност  

 (III)  Сложеност на работа 

 
3. Стручни компетенции 
 
      -  Ја организира својата работа и соработува со тимовите за  набавка  и    
          техничка подготовка 
 

- Ја подготвува работата за работното место 
 

- Го следи технолошкиот процс на кроење   
 

- Контролира  основен и помошен текстилен материјал за кроење 
 

- Врши подготовка на текстилниот материјал за кроење 
 

- Крои текстилен материјал за женска, машка облека и постелнина 
 

- Рационално  ги користи  средствата за работа, енергијата,             
материјалите и времето 
 

- Контролира и комплетира скроени кројни делови  
 

- Подготвува  норматив за кроење и набавува основен и помошен 
текстилен материјал за кроење   
 

- Пополнува техничко–технолошка документација и води евиденција   
 

- Контролира квалитет и квантитет, во согласност со стандардите и 
нормативите 
 

- Се грижи за оптималната исправност на машините и опремата за 
работа во кројачница 
 

- Комуницира со соработниците и странките 
 

- Работата ја  организира така што да не се загрозени животот и 
здравјето при работа на работното место и пошироката околина 
 
 

 



4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 
ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ 

(КЛУЧНИ) работи 
ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

 
Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа и 
соработува со 
тимовите  за 
набавка  и техничка 
подготовка 
 
  
 

- познава техничко-технолошка 
документација, начин на нејзина 
изработка и користење; 
 
- познава стручна терминологија 
 
-прибира документација врз 
база на преземениот налог; 
 
-планира потребни алатки за 
кроење; 
 
-познава  постапка за 
организација за внатрешен 
транспорт; 
 
-набавува  основен и помошен 
материјал за кроење, согласно 
со работниот налог; 
 
-соработува со работниот тим 
од  кројачница и работната 
група за набавка; 
 

  - поседува способност за тимска      
работа. 

 
Подготовка на 
работното место 

 
Ја подготвува 
работата за 
работното место  

 
- чита работен налог; 
 
- обезбедува услови за сигурно и 
безбедно работење;   
 
- подготвува средства и предмети 
за работа.     

 
Оперативни работи 

 
Го следи 
технолошкиот 
процес на кроење 
по фази 

 

 1.Контролира 
основен и помошен 
текстилен 

 
- компатибилност  на 
параметрите на текстилните 



материјал за 
кроење 
 
 
 
 
 

материјали  и споредба со 
работен налог; 
 
-открива, бележи грешки на 
текстилните материјали и 
постапува по дополнителните 
упатства (напомени) од работен 
налог; 

 
-познава кројни делови, шаблони, 
кројни скици и кројни слики. 

 

 2.Врши подготовка 
на текстилниот 
материјал за 
кроење 
 
  
 
 

 
-препознава кројни делови, 
шаблони, кројни скици и кројни 
слики врз основа на 
оперативните барања на 
подготвените документи;  
 
-подготвува машини, уреди  и 
опрема за постилање на 
материјал и кроење; 
 
- внесува параметри за кроење 
на автоматска  и полуавтоматска 
машина за кроење; 
 
- применува  редослед на 
кроење; 
 
-го постила материјалот, 
регулира затегнување  и 
формира  кројна  наслага; 
 
-поставува  кројна слика  
(шаблонска лента) или црта     
кројни делови; 
 
-фиксира кројна слика, означува и 
нумерира по партии; 
 
 

  
 3.Крои текстилен 
материјал за женска 
и машка облека 

 
-познава машини за кроење , 
 (мануелни, полуавтоматски и 
автоматски), нивни составни 



 делови  и начин на 
функционирање; 
 
-крои грубо; 
 
-прередува  кројни наслаги; 
 
-крои фино; 
 
-засекува кројни делови по 
маркер; 
 
 -сортира кројни делови за 
термофиксирање; 
 
- познава уреди за 
термофиксирање,  составни 
делови и начин на 
функционирање; 
 
- прави пробно термофиксирање; 
 
-термофиксира  по зададени  
параметри (температура, 
притисок, време); 
 
-Рационално ги користи  
средствата за работа, енергијата,             
материјалите и времето; 

 
-познава  информатичка 
технологија. 

 4.Контролира, 
комплетира скроени 
кројни делови 
 

-сортира  и контролира скроени 
составни делови по партии; 
 
- комплетира скроени кројни 
делови по партии по технолошка 
документација; 
 
 -одложување на скроените 
кројни делови по партии на 
одредено место (подготвени за 
следна фаза). 

 
Комерцијални 
работи 

Подготвува  
норматив за кроење 
и набавува основен 

- ги применува начините на 
транспорт и потребната 
документација за влез и за излез; 



и помошен 
текстилен 
материјал за 
кроење   
 
 

 
-познава елементи за 
пресметување процент на 
искористување на материјал и на 
време; 

 
Административна 
работа 

 
 
Пополнува техничко 
–технолошка 
документација и 
води евиденција   
 

 
-познава записи (формулари) за 
процес на кроење; 
  
- ја пополнува и испорачува 
работната документација до 
одделението за техничка 
подготовка; 
 
- води евиденција за потрошен 
основен и помошен материјал; 

  
- води евиденција за работното 
време; 

  
- пополнува и проследува  дневен 
извештај за процесот на кроење. 

 

 
Обезбедување  
квалитет 

 
Контролира 
квалитет и 
квантитет, во 
согласност со 
стандардите и 
нормативите 

- Го контролира квалитетот на 
влезните материјали, 
репроматеријалите (нијанса, 
ширина и должина на материјал, 
ткајачки грешки и сл.); 
 
-контролира  машини и алатки  за 
работа во текот на процесот на 
кроење; 

 
- ги применува нормативите и 
стандардите во индустријата на 
текстилното производство; 

 
- го контролира одржувањето на 
машините и алатите за работа. 

 

 
Одржување и 
поправка 

Се грижи за 
оптималната 
исправност на 
машините и 
опремата за работа 

 -интервенира за навремено 
одстанување на неисправноста 
на машините; 
 
- се грижи за функционалноста на 



во кројачница 
 

опремата; 
 
- ги применува основните 
правила за одржување и 
контрола на функционалноста на 
машините и опремата.  

 
Комуникација 

Комуницира со 
соработниците и 
странките 

- соработува со надредените и 
подредените во кројачницата; 
- проследува информации за 
завршена и понатамошна работа; 
 
-соработува со соработниците во 
процесот на работата; 

 
- комуницира со странките; 

 
- поседува работна култура; 
 
- поседува основи за работна 
комуникација. 

 
Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Работата ја  
организира така 
што да не се 
загрозени животот и 
здравјето при 
работа на 
работното место и 
пошироката 
околина  
 

-одржува ред и чистота на 
работното место; 
 
-го известува надредениот за 
неправилности  во работата кои 
влијаат врз здравјето  на 
вработените; 
  
- применува  заштитни средства и 
ХТЗ  опрема при работа; 

 
- контролира сортирање, 
пакување и складирање на 
отпадниот материјал, 
придржувајќи се на соодветните 
стандарди и упатства; 

 
- применува правила на заштита 
на работната и на животната 
средина; 

 
- користи апарати и уреди за ПП 
заштита во конфекциското 
производство. 

 

 



 

 
 
 
 
 
5. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: март, 2010 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 
и обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
1. Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар за стручно 

    образование и обука – Скопје;  

2. Катица Костова, наставник во СОУ ,,Димитар Мирасчиев’ ’- Штип; 
 
3. Иван Граматиков, дипл. текстилен инженер, специјалист за управување 
со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА – Штип; 
 
4. Ружица Коштанова, дипл. текстилен инженер,  
    вработен во МАКСИМА – Штип. 
 

 
 
 

6. ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
       Стандардот на занимањето кројач на текстил  го донесе 

Министерството за труд и социјална политика  со решение  бр. 08-4720/31 

од 11.05.2015 година. 

 

 
 

 

 


