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1.Име и код на Стандардот на занимање   

  Шивач на конфекциски материјал 

 

2. Ниво на сложеност 

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

• Ја организира својата работа и ги  контролира  основниот и помошниот  
материјал за шиење; 

• Крои;   
• Шие;   
• Ја пополнува техничко –технолошката документација и води евиденција;   
• Го набавува основниот и помошниот материјал и формира цена на 

конфекцискиот  производ; 
• Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и 

нормативите; 
• Врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на 

машините и опремата;    
• Комуницира со соработниците 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 контролира 
скроениот 
основен и 
помошен  
материјал за 
шиење. 
 
 

-Го набавува  основниот и помошниот   
материјал  согласно со работниот 
налог,  
-Ги планира потребните алатки за   
шиење; 
-Ја познава  постапката за 
организација за внатрешниот 
транспорт; 
-Соработува со работниот тим од 
кројачницата; 
 -Ја поседува способноста за тимска      
работа; 
-Ги познава техничко-технолошката 
документација,, начинот на нејзиното 
пополнување и намена;  



 

 
 
 

-Ја познава стручната терминологија. 
 

Подготовка на 
работата и на 
работното 
место 

Ја подготвува 
работата за 
работното 
место. 

- Зема мерки; 
- Ги советува клиентите при избор на  
  материјалите и моделите; 
-Ги подготвува шаблоните или сликите 
за  
кроење; 
-Го означува и го  црта кројот; 
-Ги моделира  кројните делови; 
-Ги сортира составните делови; 
-Ги подготвува основните и помошните  
 материјали;  
- Ги подготвува машините и апаратите;  
-Го  утврдува технолошкиот редослед 
на работните  фази;  
- Го познава технолошкиот редослед 
на работните фази; 
-Ги познава видовите и 
карактеристиките на основните и 
помошните  текстилни   материјали   и 
нивната компатибилност; 
-Ги познава современите трендови на 
материјали,  кроеви и бои; 
-Го чита работниот налог; 
-Ја познава  технологијата на 
изработка на готовиот производ; 
-Ги обезбедува условите за  заштита  и  
безбедно работење.       

Оперативни 
работи 
 

Крои   
 
 
 
 
 
 
 

-Го поставува материјалот за кроење; 
-Ја поставува  кројната слика   или ги 
црта кројните делови; 
-Правилно и рационално ги користи   
материјалите за кроење; 
-Крои според шаблони; 
-Прави резови и ги означува 
составните делови; 
-Термофиксира  (лепенка) според 
зададените параметри (температура, 
притисок, време);   
-Ги сортира составните делови и ги  
комплетира согласно со технолошката 
документација; 
-Ја познава технологијата на кроење и 
шиење; 
-Ги познава основите  на 
информатичката технологија. 



 

 
 
 

 Шие   -Ги зашива привремените  шевови;   
-Ги поврзува составните  делови; 
-Прави пробен модел; 
-Врши корекции во согласност со 
моделот; 
-Го порабува и го  опшива производот 
(кроен дел); 
 -Ги нашива  украсните шевови; 
-Ги шие шевовите  за зацврстување и 
апликации; 
Ги шие џебовите; 
-Ги шие ракавите и јаките; 
-Ги составува другите кројни  делови 
од моделот; 
-Врши меѓуфазно пеглање; 
-Врши финално пеглање на 
производите; 
-Ја познава технологијата на шиење и 
пеглање; 
-Ги познава машините, нивните 
составни делови и начинот на 
функционирање; 
-Ги познава технолошките параметри 
за пеглање и  фиксирање,  и знае да ги 
контролира. 

Административн
и работи  

Ја пополнува 
техничко –
технолошката 
документација и 
води 
евиденција.   
 

-Ги  пополнува технолошката 
документација и обрасците  за 
помошна евиденција; 
-Ги внесува податоците за анализа на 
работата во компјутер; 
-Ја познава технолошката 
документација за производство;  
-Ја познава  евиденцијата на залихи на 
основен и помошен материјал; 
-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; 
-Ја промовира трговската марка; 
-Ги знае елементите  за пресметување 
на цената; 
-Ја знае   улогата на маркетингот во 
претставување на производот на 
пазарот; 
-Ги знае елементите за пресметување 
на  процентот на искористување на 
материјалот и  времето,. 



 

 
 
 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет 

Го контролира 
квалитетот  на 
работата  
согласно со 
стандардите и 
нормативите. 

-Го контролира квалитетот на влезните 
материјали и  репроматеријали 
(нијанса, ширина и должина на 
материјал, ткајачки грешки и сл.); 
-Ја проверува компатибилноста  на 
материјалот со помошните материјали; 
-Ги почитува упатствата и 
стандардите; 
-Ја  следи работата на машините и 
алатките  за работа во текот на 
процесот;  
-Го контролира одржувањето на 
машините и алатите за работа; 
-Ги познава стандардите за квалитет 
на    основниот и помошниот    
материјал; 
-Ги познава стандардите за 
означување на производите. 

Одржување и 
поправка  

Врши поправка 
на производите 
и се грижи за 
оптималната 
исправност на 
машините и 
опремата.    
 

-Ги поправа готовите производи 
според  потреба; 
 -Интервенира за навремено 
отстранување на неисправноста на 
машините и опремата; 
-Врши основно одржување на 
машините и опремата; 
-Ги познава основните начини за 
одржување на машините и опремата. 

Комуникација 
 

Комуницира со 
соработниците и 
се договара со 
клиентите. 

-Комуницира со соработниците, 
претпоставените и подредените  во 
производството; 
-Го прима упатството за работа од 
претпоставените; 
-Комуницира  со клиентите; 
-Дава информации за завршената и 
натамошната работа; 
-Поседува работна култура; 
-Ги поседува основите на работната 
комуникација. 

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 известува претпоставените  за  
   неправилностите  во работата што  
   влијаат врз безбедноста и  
  здравјето при работа; 
- Ги применува  заштитните средства и  
  ХТЗ  опремата при работа; 
-  Ги контролира сортирањето, 
пакувањето  
   и складирањето на отпадниот  



 

 
 
 

  материјал,  
   придржувајќи се кон соодветните   
   стандарди и упатства; 
- Ги почитува  правилата и упатствата   
   за  безбедност и здравје при  
   работа; 
- Ги користи апаратите и уредите за ПП  
  заштита  во конфекциското  
  производство; 
- Ги познава заштитните  средства и 
ХТЗ опремата при работа; 

- 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: 2012 година 
 
5.2. Институција - носител на изработката: Центар за стручно образование и    
       обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 

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

2. Катица Костова, ВСС, дипл. текстилен инженер,  наставник по стручни            
предмети во СОУ ,,Димитар Мирасчиев’ ’- Штип; 
 
3. Иван Граматиков, ВСП,  дипл. текстилен инженер, специјалист за 
управување со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА – Штип 

 
 

 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Шивач на конфекциски материјал го донесе 
Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-421/2 од  
16.01.2015 година.  
 


