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1.Име и код на Стандардот на занимање   

  Везач за рачно везење 

 

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 везење;    

 Го набавува основниот и помошен материјал за  рачно везење;    

 Ја подготвува работата на работното место; 

 Рачно везе;   

 Формира цена на извезениот производ; 

 Го контролира квалитетот на работата; 

 Врши поправка на рачно извезените производи; 

 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 планира 
потребниот  
основен и 
помошен 
материјал за 
рачно везење 
 

 
 

- Ги познава симболите и ознаките  
 во шемите за рачно везење; 

- Знае да чита шеми и цртеж за рачно 
везење; 

-  Ги разликува видовите бодови за 
рачно везење; 

- Ја познава терминологијата  
  за рачно везење; 

- Ја познава постапката и техниката  
за рачно везење; 

- Ги познава видовите и 
карактеристиките на основните и 
помошните материјали (ткаенина, 
плетенина, основа, јаток, лице и 
опачина) и потребниот прибор за 
рачно везење; 

- Ги следи современите трендови на 
материјали и рачни везови; 

- Поседува способност за тимска 
работа; 

 

Подготовка на 
работата и на 
работното 
место 

Ја подготвува 
работата за 
работното 
место. 

- Се договара со клиентот за избор на  
мостра/мотив за изработка; 

- Врши избор на основен и помошен 
материјал според избраниот рачно 
везен производ; 

-    Ги подготвува шемите/цртежите за  
      рачно везење; 

 Познава формирање орнаменти  на 
везови; 

 Знае да обликува орнаменти од 
веќе даден примерок; 

 Скицира орнаменти на вез и 
колористички ги усогласува; 

 Прави своја креација според 
сопствената идеја; 

 Знае рачно да подготви конци за 
рачно везење без технички 
помагала (здвојување, усукување); 

- Ги обезбедува условите за  заштита  
и  безбедно работење.  



 

 

 

 

Оперативни 
работи 
 

Рачно везе 
 
 
 
 
 
 
 

 Познава изработка на рачни бодови 
( x-бод, ланчест, бод-лозичка, 
гобленски, плоснат и повратен бод, 
кинатица (ажур), монограми, 
квадратен, пластично везење, 
шупликав вез, сликарски, префрлен 
бод, мадеира вез, везење на 
бордура итн.); 

 Поставува техничко помагало-
ѓергеф за да има преглед во 
структурата на преплетката на 
ткаенината (панама, платно); 

 Знае да ги брои хоризонтално, 
вертикално и дијагонално жиците од 
лицето и опачината; 

 Знае да извлекува жици по основа и 
јаток; 

 Рачно везе;  

 Ја следи шемата/цртежот и 
насоките за изработка на везот за 
избраниот производ; 

 Знае да применува тонска градација 
од бои; 

 Знае да го усогласи  везот со  
избраниот производ;  

-    Правилно и рационално ги користи  
      материјалите за рачно везење; 
-    Ја одржува континуирано  
     затегнатоста на конците при рачното  
     везење; 
- Врши завршни работи на 

извезениот производ (сечење на 
конци, пеглање, урамување итн.). 

Административн
и работи  

Води 
евиденција.   

- Го евидентира потребниот основен 
и помошен материјал за рачно 
везење; 

- Го евидентира потрошениот 
основен и помошен материјал за 
дадениот рачно везен производ; 

- Води евиденција за видовите 
нарачки. 

 

Комерцијални 
работи 

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

-    Врши набавка на основниот и  
     помошниот материјал за рачно  
     везење според избраниот производ; 
-    Прави спецификација на трошоци; 
-    Формира цена; 
-    Врши промоција на готовиот рачно 



 

 

 

 

      везен производ; 
 

Обезбедување 
и осигурување  
квалитет 

Го контролира 
квалитетот на 
работата. 

- Врши контрола на исправноста на  
основни и помошни материјали;  

- Контролира квалитет на рачно 
везениот производ во сите фази на 
процесот на изработка. 

 

Одржување и 
поправка  

Врши поправка 
на рачно  
везените 
производи  

-    Знае да ги поправа направените 
полесни грешки; 
-    Знае да изврши репарирање на 
одреден дел од рачниот вез; 
-    Навремено интервенира за промена 
на основен и помошен материјал. 
 

Комуникација 
 

Комуницира со 
соработниците и 
се договара со 
клиентите. 

-    Се договара со клиентот за избор на 
нарачката;  
-    Ја прима утврдената нарачка; 
-    Дава информации за текот на 
изработката на производот; 
-    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 Везач за рачно везење  го донесе Министерството 

за труд и социјална политика     со решение  бр. 08-4720/30 од 11.05.2015 

година. 

 

 

 


