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1.Име и код на Стандардот на занимање   

  Плетач за рачно плетење 

 

2. Ниво на сложеност 

   (II) Сложеност на работата 
 
3. Стручни компетенции 
 
Кандидатот: 
 

Ја организира својата работа;  

Го планира потребниот основен и помошен материјал за рачно плетење;    

Го набавува основниот и помошен материјал;  

Ја подготвува работата на работното место; 

 Рачно плете;   

 Рачно шие;  

Формира цена на исплетениот производ; 

Го контролира квалитетот на работата; 

Врши поправка на исплетените производи и се грижи за оптималната 
исправност на приборот за плетење;    

Комуницира и се договара со клиентите; 

Ја организира работата на начин на кој не се загрозени безбедноста по живот 
и здравје на работното место и пошироката околина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. Опис на Стандардот на занимање 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Ја организира 
својата работа и 
го планира 
потребниот  
основен и 
помошен 
материјал за 
рачно плетење. 
 

 
 

-Го одбира и го набавува основниот и 
помошниот материјал по дадена шема 
или по барање на клиентот или, пак, 
ако се работи за хоби за сопствени 
потреби; 
-Ги планира потребните игли, шеми, 
предена, конци, патенти, копчиња и 
друг прибор што е потребен за 
изработка на производот според 
моделот и неговата намена; 
-Ја познава постапката и техниката за 
плетење; 
-Соработува со работниот тим за рачно 
плетење; 
 - Ги познава симболите во шемите,  
видот на преплетката и намената на 
производот;  
-Ја познава терминологијата и ознаките 
за рачно плетење. 
 

Подготовка на 
работата и на 
работното 
место 

Ја подготвува 
работата за 
работното 
место. 

- Зема мерки во согласност со 
избраниот рачно плетен производ; 
- Помага на клиентите при избор на  
  материјалите и моделите; 
- Го црта моделот на бараниот рачно 
плетен производ; 
-Ги подготвува шаблоните, сликите за 
плетење или етно мотивите; 
- Ја определува плетката според 
барањето на клиентот; 
-Ги подготвува основните и помошните  
 материјали;  
-Знае рачно да подготви предено без 
примена на технички помагала; 
-Ги познава видовите и 
карактеристиките на основните и 
помошните материјали и потребниот 
прибор за рачно плетење; 
 -Ги познава современите трендови на 
материјали, кроеви, ознаки и бои; 
-Знае да чита шеми или скици за рачно 
плетење; 
-Го познава начинот на обликување на 
составните делови на рачно плетениот 



 

 

 

 

производ; 
- Го познава начинот на составување  
на составните делови на рачно 
плетениот производ; 
 - Го познава редоследот на плетење 
на составните делови на рачно 
плетениот производ;    
-Ги обезбедува условите за  заштита  и  
безбедно работење.    
 

Оперативни 
работи 
 

Рачно плете 
 
 
 
 
 
 
 

- Ги познава основните начини за 
користење на приборот; 
- Рачно плете пробна мостра; 
- Знае да ги определи параметрите со 
помош на пробната мостра на 
составните делови на плетениот 
производ; 
- Ја следи шемата или упатството на 
дадениот производ; 
- Рачно плете составни делови по 
фази; 
-Правилно и рационално ги користи   
материјалите за плетење; 
-Ги обликува составните делови според 
шаблони и мерки; 
-Ги следи современите трендови на 
рачно плетење од интернет; 
-Ја одржува затегнатоста на преденото 
за да се добие рамномерна структура 
на производот..  

 Рачно шие    
- Врши корекција на исплетените 
делови по потреба; 
- Рачно шие траки, апликации, џебови 
или украсни шевови по избор; 
- Го порабува и ги опшива составните 
делови на рачно исплетениот 
производ; 
- Рачно шие шевови за зацврстување; 
-Ги составува сите составни делови со 
рачно шиење; 
 -Врши завршни работи по потреба 
(пеглање, рачно нашивање постава, 
потпунки итн.). 

Административн
и работи  

Води 
евиденција.   

-Води евиденција за потребен и 
потрошен материјал за рачно 
плетените производи; 
- Континуирано ја бележи извршената 
работа. 



 

 

 

 

Комерцијални 
работи 

Го набавува 
основниот и 
помошниот 
материјал и ја 
формира цената 
на производот. 

-Врши набавка на основниот и 
помошниот материјал; 
-Прави спецификација на трошоците; 
-Формира цени; 
-Врши промоција на готовиот производ; 
-Дава упатство за начинот на 
одржување на готовиот производ. 
 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет 

Го контролира 
квалитетот на 
работата на 
изработка на 
производот. 

-Го контролира квалитетот на 
набавениот основен и помошен 
материјал (нијанса, квалитет на  
материјал, големина на игли, грешки и 
сл.); 
-Ја проверува компатибилноста на 
материјалот според намената на 
готовиот производ; 
-континуирано врши проверка на 
исправноста на плетените делови.. 
 

Одржување и 
поправка  

Врши поправка 
на рачно 
плетените 
производи и се 
грижи за 
оптималната 
исправност на 
приборот.    

-Ги поправа направените полесни 
грешки (неправилно изработени: џеб, 
јака, манжетни, копчиња, украсни ленти 
итн.);   
 -Интервенира за навремена замена на 
материјалите или приборот во 
изработка на пробната мостра. 

Комуникација 
 

Комуницира со 
соработниците и 
се договара со 
клиентите. 

-Комуницира со соработниците и со 
клиентите; 
-Ја прима нарачката за работа од 
клиентот или претпоставениот; 
-Дава информации за завршената и 
натамошната работа; 
-Поседува работна култура. 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Ја организира 
работата на 
начин на кој не 
се загрозени 
безбедноста по 
живот и 
здравјето на 
работното место  
и пошироката 
околина. 
 

- Одржува ред и чистота на  
   работното место; 
- Ги почитува правилата и упатствата   
   за  безбедност и здравје при  
   работа; 
- Ги користи апаратите и уредите за ПП  
  заштита; 
- Ги познава апаратите и уредите за 

ПП заштита; 
- Ги познава стандардите за 

отстранување на отпадниот 
материјал. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на Стандардот 
на занимање 
  
5.1. Датум на изработка: ноември, 2014 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и    
       обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
      1.Танка ТРАЈЧЕВА, ВСС, дипл. текстилен инженер,  наставник по стручни     
        предмети во СОУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип; 

2. Гордана Жеваировска, самостоен плетач за рачно плетење (предложена 
од Занаетчиска комора); 

3. Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, 
Центар за стручно образование и обука – Скопје; 

 

 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Плетач за рачно плетење го донесе 

Министерството за труд и социјална политика  со решение  бр. 08-4720/29 од 

11.05.2015 година. 

 

 


