
Република Македонија 
Центар за стручно 
образование и обука 

 

Проект на Министерство за образовние и 
наука на Република Македонија 
    

 
 

 
 

Проект имплементиран од 
конзорциум предводен од  
Archidata 

 

 
 
 

 
Министерство за образование и наука 

 
ПРОЕКТ ЗА РАЗВИВАЊЕ ВЕШТИНИ И ПОДДРШКА НА ИНОВАЦИИ 

(SDISP) 
 
 
 
 

АНАЛИЗА НА СЕКТОРОТ 
ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Скопје, март, 2017 година 

БИДЕТЕ СЕКОГАШ УБАВИ  -  ОБЛЕЧЕНИ ВО ТЕКСТИЛ И КОЖА 



 2 

СОДРЖИНА 
 

Вовед ................................................................................................................... 3 

Клучна област 1: Големината на профилот на секторот и географската  

локација на организациите и работниците ................................................... 5 

Клучна област 2: Видовите занимања во рамките на секторот и 

предвидените  промени во шемите за вработување ............................... 17 

Клучна област 3: Врската меѓу секторот што се анализира и другите 

сектори .............................................................................................................. 28 

Клучна област 4: Клучните трендови, развој и двигатели во самиот 

сектор ................................................................................................................ 33 

Клучна област 5: Можности за напредување и вообичаените патеки на  

кариера ............................................................................................................. 36 

Клучна област 6: Работодавачи други клучни чинители ......................... 41 

Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични 

производи..........................................................................................................43 

Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди 

на занимања и стандарди на квалификации во Секторот за текстил, 

кожа и слични производи...............................................................................53 

 

 

Членови на Националниот експертски тим: 

 

1. Проф. д-р Горан Дембоски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Технолошки 

металуршки факлултет, Скопје 

2. Ангел Димитров, дипломиран економист, претседател  на одбор на директори на 

АД Мода-Свети Николе и претседател на здружение на текстилна индустрија  при 

Стопанска комора на РМ 

3. Моме Милковски, виша техничка , сопственик на компанијата АНАСТАСИЈА ШУС 

– Куманово, член и оснивач на  здружението на чевлари од Куманово 

4. Катерина Ѓероскa, дипломиран текстилен инженер,  наставник во СУГС „Кочо 

Рацин“ - Скопје 

5. м-р Лепа Трпческа, Центар за стручно образование и обука - Скопје 

 

 
 
Националниот експертски тим работеше со експертска поддршка од 
меѓународните  експерти Рони Харкин и Славица Димовска, Проект за развој на 
вештини и поддршка на иновации - Mодернизација на техничкото образование во 
Република Македонија. 

 
 
 
 
 



 3 

 
 

ВОВЕД  
 

 
          Во развиените земји главен двигател во развојот на науката претставува 
образованието, а најголемо богаство е човечкиот капитал. Сите земји се стремат да го 
подобрат квалитетот на образовниот систем според барањата на новите општествени 
промени кои се јавуваат како резултат на научниот и техничко-технолошкиот равој. 
Тенденција на земјите во транзиција, во кои спаѓа и Република Македонија, е 
унапредување на образованиот систем со цел достигнување на европските трендови во 
образованието. Тоа бара граѓаните да поседуваат знаења, вештини и способности 
потребни за прилагодување на брзите општествени промени. Успешна трансформација на 
земјите во сферата на знаењето може да се случи само со долгорочно вложување во 
образованието, модернизација на информатичо-комуникациска инфраструктура, 
ефективно правно-економска рамка, претприемништво и економски развој. Сите овие 
сегменти се битни во општетсво на знаење и се групирани во четири најважни столба:  

- образованието и обуката;  
- информатичка инфраструктура;  
- иновативен систем;  
- ефективна правна и економска рамка. 

 Првиот столб е од исклучителна важност со оглед на тоа што образовани и 
обучени граѓани ствараат, шират и користат знаења кои се потребни за зголемување на 
вкупната продуктивност и забрзување на економскиот раст во земјата. 
 

„ Тргнете  ги моите вработени, но оставете ми ги фабриките, и наскоро ќе 
порасне трева на катовите од фабриката. Одземете ми ги фабриките , но 
оставете  ги миоте вработени, и наскоро ќе имаме нова и подобра фабрика“, 
(Ендрју Карнеги ) 

 
     Стручното образование и обука е еден од носечките столбови за развој на економијата 
во една држава. СОО учесниците ги подготвува директно за пазарот на трудот или пак за 
продолжување на образованието како и за активно граѓанство.       Постои јаз помеѓу она 
што се бара и она што се нуди на пазарот на работната сила. Работодавците се сѐ 
погласни дека постои недостаток на компетентни кадри. Имено тие сметаат дека 
учениците кои завршуваат ССО не се подготвени да одговорат на барањата на работното 
место, односно не поседуваат доволно знаења, вештини и компетенции за да може 
директно да се вклучат во произвоствениот процес.  
      За да се надмине овој јаз потребни се реформи во ССОО, кои ќе  бидат во чекор со 
техничко-технолошките достигнувања. За таа цел во Р.М, се реформираа дел од 
наставните планови и програми во стручно образование за занимања (2011-2013 година), 
кои се базираат на резултати на учење, а оваа учебна година ќе продолжат реформите во 
тригодишното стручно образование.  
      Реформите во техничкото образование започнаа 2016 година со изработка на 
стратешки документи: концепцијата за модернизација на техничкото образование, 
методологија за развивање на стандарди за анализа на сектори и методологија за 
развивање на стандарди на занимања. 
        Спроведувањето на реформите во техничкото образование се одвива во пет чекори 
кои се однесуваат на развивање на: 

• стандард за анализа на секторот 

• стандарди на занимања 

• стандарди на квалификации 

• наставни планови 

• модуларно дизајнирани наставни програми 
Овој документ „Aнализа на Секторот за текстил, кожа и слични производи“ претставува 
првиот чекор за да се дојде до модуларно дизајнирање на наставните планови и програми 
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базрани на резултати на учење. Анализата на секторот (секторско мапирање), 
претставува основа за развивање на стандарди на занимања во секторот, ги детектира  
занимањата и квалификациите во рамките на секторот.  
      Секторското мапирање се одвива во две фази. Во првата фаза се развива 
секторскиот профил за текстил, кожа и слични производи. Развивањето на секторскиот 
профил  претставува наративен опис кој ќе обезбеди најнови информации за шестте 
клучни области поврзани со двата потсектора текстил и кожа. Анализата на Секторот за 
текстил, кожа и слични производи користи  информации од релевантни 
организации/здруженија на работодавачи. Со цел да се обезбедат повеќе потребни 
информации за 6-те клучни области, распределба на работната сила  во компаниите, 
називите на работните места, видовите занимања во рамките на секторот, врска меѓу 
Секторот за текстил, кожа и слични производи со другите сектори, клучни трендови, развој 
и двигатели во секторот, можности за напредување и работодавачи и други клучни 
чинители во секторот,   за изготвувањето секторска мапа за секторот земени се реални 
податоци од  акционерско друштви АД МОДА- Свети Николе и компаниите за чевли-
Анастасија шус и Де Марко од Куманово. 
       Втората фаза претставува функционално мапирање на Секторот за текстил, кожа и 
слични производи и е во форма на графички приказ. Во неа е даден краток преглед на 
работните активности кои се одвиваат во рамките на двата потсектора во секторот 
текстил, кожа и слични производи. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И  
                                    ГЕОГРАФСКАТА ЛОКАЦИЈА НА  
                                    ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ  
 

1.1. Анализа на работна сила во текстилната и кожарската 
индустрија  

 
Текстилната индустрија вработува околу 35.000 вработени, што 

претставува приближно 32% од сите вработени во производствениот сектор или 
околу 6,7% од вкупниот број вработени. Индустријата е извозно ориентирана 
реализира преку 400 милиони евра извоз (47.489 милиони во 2015 година) и 
придонесува со 2,4% во БДП и 17% од индустрискиот БДП на РМ. Преку 90% од 
извозот оди во земјите на Западна Европа како Германија, Грција, Холандија, 
Велика Британија. Водечка извозна земја за македонската текстилната индустрија 
е Германија на која отпаѓа и до 63% од извозот. Најголем дел од компаниите 
(преку 90%) работат според лон системот на производство, додека 15% може да 
понудат целосен пакет на услуги.  
 

Преку 1.100 регистирани компании егзистираат во текстилната индустрија 
на РМ. Од вкупниот број компании во текстилната индустрија, 83% произведуваат 
облека, а 17% се текстилни компании1  
Oд вкупниот број компании, најголем број односно 50% се мали и средни 
претпријатија кои вработуваат помеѓу 10 и 49 вработени, следни по големина се 
средните претријатија кои вработуваат помеѓу 50 и 249 вработени на кои 
претставуваат 35% од вкупниот број прептријатија (график 1). 
 

 
 
График 1. Структура на текстилните компании во РМ според број на вработени 
Структурата и трендот на вработување во текстилниот сектор на РМ е прикажана 
во табела 11. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Државен завод за статистика на РМ, МАКСТАТ база  
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Табела 1. Структура и број на вработени во Текстилната индустрија на РМr 8 
2009 2010 201012 2013 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВРАБОТЕНИ РМ  
434 858 426 252 435 078 458 873 

474 
398 

483 447 

ВРАБОТЕНИ ВО 
ПРОИЗВОДСТВО РМ 

107 706 104 751 101 093 100 878 
101 
132 

104 214 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТЕКСТИЛ 

4 535 4 362 3 714 3 158 2 712 2 737 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОБЛЕКА 

35 638 35 376 34 680 32 525 
33 
360 

32 611 

 
Во текстилната индустрија на РМ според образовната структура 

доминираат вработените со средно стручно образовование, а по нив најзастапена 
е структурата на квалиификуваните и висококвалификуваните профили (слика 2). 
Во индустријата доминира женската работна сила со преку  80% од вкупниот број 
вработени.     
 

 
 
График 2. Квалификациона структура на вработените во текстилната индустрија 
на РМ 
 

Според  регионалната поставеност најголем дел текстилната индустрија во 
РМ е лоцирана во Источниот статистички регион. Најголема концентрација на 
текстилни компании има во Штип каде се регистрирани повеќе од 70 текстилни 
компании, потоа следува Кочани со повеќе од 50 компании и Делчево со преку 30 
компании.    
 
Потребата од вештини на текстилната индустрија во РМ е прикажана во табелата 
2.  
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Табела 22. Најмногу барани профили во текстилната индустрија на РМ според 
степен на образование  

Степен на 
образование 

Најмногу баран профил,  % 

Високо  Дипломирани конфекциски инженери и технолози, 17% 

Вишо  Конфекциски инженери или технолози, 33% и 
текстилни дизајнери, 20% 

Средно Конфекциски техничари, 77% 

Квалификувано Различни текстилни профили, 80% од кои  
конфекционери, 80% 

Полуквалификувано Шивачи, 60% и пеглачи, 15% 

  
 
Распоредот на текстилни компании по градови и региони во РМ е даден во 
табелата 23.  
 
Табела 3. Текстилни компании по региони во РМ 
 

Град Регион Компании % Град Регион Компании % 

Штип Источен 77 15% Радовиш Југоисточен 13 3 

Скопје Скопје 56 11% Велес Вардарски 9 2 

Кочани Источен 53 10% Кавадарци Вардарски 9 2 

Делчево Источен 31 6% Струга Југозападен 9 2 

Прилеп Пелагониски 25 5% Валандово Југоисточен 9 2 

Струмица Југоисточен 22 4% 
Пробишти
п 

Источен 8 2 

Виница Источен 22 4% 
Свети 
Николе 

Вардарски 7 1 

Гевгелија Југоисточен 21 4% Неготино Вардарски 7 1 

Битола Пелагониски 18 4% 
Македонск
а 
Каменица 

Источен 7 1 

Охрид Југозападен 17 3% Берово Источен 6 1 

Tетово Полошки 15 3% Кратово Northeast 6 1 

Куманово 
Североисточ
ен 

15 3% Зрновци Источен 5 1 

 
Регион со најголема  застапеност на текстилни компании е Источниот 

регион (42%), следува Југоисточниот регион (14%), Скопскиот со 11% и 
Пелагонискиот со 10%.   
 
На слика 1, е претставена регионалната распределба на текстилните компании во 
Македонија.  

                                                
2 Стратегија на текстилната индустрија stip.gov.mk/index.php/mk/.../33-
strategii?...361%3Astrategija-za...tekstilnata-industrija 
3 Euratex bulletin 2015/1 
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Слика 1. Распределба на компании од Македонската текстилна индустрија по 
региони 

Кожарската индустрија, во која спаѓа примарното производство на кожа и 
крзно, производството на обувки и кожна галантерија, во структурата на вкупното 
индустриско производство во РМ учествува со 1,5%. Бројот на вработени во оваа 
индустрија во однос на вкупниот број вработени во преработувачката 
индустријата изнесува околу 3%.  

Во РМ се трошат околу 4,5 милиони чифта обувки  на годишно ниво, а домашното 
производство не покрива ни 100.000. 
 

Околу 90% од производството оди за извоз, а голем дел домашните 
компании се соочуваат со сива економија и нелојална конкуренција на домашниот 
пазар, затоа што увозните обувки кои се набавуваат од источно азиските пазари 
се со лош квалитет и по цени кои се неколкукратно пониски од реалните. 

Што се однесува до извозот за 10 месеци од 2016 година учеството на 
извозот на кожарските производи и обувки изнесува 48,8 милиони долари или 
1,1% од вкупниот извоз на земјата, а додека увозот на кожарски производи и 
обувки за 10 месеци од 2016 година во нашата земја е 70,8 милиони долари  или  
1,25% од вкупниот увоз во земјава. 

За разлика од другите стопански дејности, во оваа област релативно 
повеќе доaѓаат до израз претприемачките иницијативи на стопанствениците, 
остварени се повеќе деловни врски со странски партнери, што претставува 
основа за натамошен развој на оваа стопанска гранка.  

Главна дејност на фирмите од кожарската индустрија е доработка на 
различни видови производи од кожа. Најголем дел компаниите за производство 
на обувки се мали и средни претпријатија кои работат доработки. Бројот на 
компании и вработени во кожарската индистрија во Република Македонија се 
прикажани на графиците  3 и 44. Кожарскиот сектор е извозно ориентиран со преку 
90% од производството кое оди на странските пазари. Најголем број од 
компаниите работат според лон системот на производство.   

                                                
4 Актуелни состојби во кожарско преработувачката индустрија, Стопанска комора на РМ, 
2016  
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График 3. Компании во кожарската 
индустрија во РМ 

График 4. Број на вработени во кожарската 
индустрија во РМ 

Движењето на просечната нето плата по вработен во текстилната и кожарската 
индустрија (сектор за обувки) во РМ  по години е  дадено на графиците 55 и 64.   

 

График 5. Просечна нето плата по години во секторот текстил и облека во РМ во 
денари  

 

                                                
5 Државен завод за статистика, годишник 2012, 2013, 2014 и 2015 
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 График 6. Просечна нето плата по години во секторот производство на 
обувки во РМ во денари   

1.2. Ангажираност на текстилната и кожарската индустрија 
 
        Текстилната и кожарската индустрија се исклучително извозно ориентирани, 
најголем процент од производството оди за извоз.  
 
Производството  на облека според Хармонизираниот опис на производи и систем 
за кодирање се класифицира во следниве групи: 

Група 61 – Конфекциски производи и асесоари, плетени или еклани; 
Група 62 – Конфекциски производи и асесоари која не е од плетенина или 
еклана; 
 

Околу 70% од конфекциското производство е во групата на облека која не е од 
плетенина.  
Главни производи во оваа група се: 

- Женски или детски костуми, комплети, јакни, блејзери, фустани, сукњи, 
панталони, оверали/комбинезони; 

- Машки или детски костуми, комплети, јакни, блејзер, панталони, 
оверали/комбинезони;; 

- Машки или момчешки кошули; 
- Женски или детски блузи, кошули и маички; 
- Тренерки, облека  за скијање, облека за капење; 
- Бебешка облека и асесоари за облека.    

Во Македонија има преку 1.100 регистрирани ентитети за производство на 
текстил и облека. Во табелата 4 е даден преглед на структурата на текстилни 

компании6 според NACE Rev.27
 класификацијата. 

 
 
 
 
 

 

                                                
6 Државен завод за статистика на РМ (МАКСТАТ датабаза) 
7 “Nomenclature statistique des activités économiquesdans la Communautéeuropéenne”. 
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Табела 4. Број на компании во индустријата за текстил и облека на РМ во 2011 и 
2012 година 
 
Класификација 2011 2012 

C13  ИЗРАБОТКА  НА ТЕКСТИЛ 202 203 

C131  Подготовка и предење влакна 9 9 

C1310  Подготовка и предење влакна 9 9 

C132  Ткаење 10 9 

C1320  Ткаење 10 9 

C133 Доработка на текстил 51 52 

C1330  Доработка на текстил 51 52 

C139 Изработка на друг текстил 132 133 

C1391 Изработка на плетени и кроширани површини 5 3 

C1392 Изработка на готови текстилни производи, освен облека 72 73 

C1393 Изработка на килими и подни покривки 5 5 

C1394 Изработка на гајтани, јажиња, конопи и мрежи 4 5 

C1395 Изработка на нектаен текстил и производи од неткаен текстил, 
освен облека 

4 4 

C1396 Изработка на други технички и индустриски текстил 1 2 

C1399 Изработка на друг текстил  n.e.c 41 41 

C14  ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА 968 943 

C141 Изработка на облека, освен крзнена облека 920 900 

C1411 Изработка на кожна облека 7 7 

C1412  Изработка на работна облека 74 72 

C1413 Изработка на друга горна облека 754 739 

C1414 Изработка на долна облека 48 50 

C1419  Изработка на друга облека и асесоари 37 32 

C142 Изработка на производи од крзно 4 4 

C1420 Изработка на производи од крзно 4 4 

C143 Изработка на плетена и хеклана облеа 44 39 

C1431  изработка на плетена и хеклана чорапи 24 23 

C1439  Изработка на друга плетена и хеклана облека 20 16 

  

  Извозот на текстилната индустрија опфаќа производи од текстил и облека. 
Доминира производството на облека со 93% од вкупното текстилно производство. 
Извозот на текстилната индустрија во милиони евра е прикажан во табела 5. 
 
Табела 5. Извоз на текстилната индустрија на РМ во милиони евра 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Текстилни 
производи 

54,1 48,6 46,58 65,9 68,2 71,7 

Облека 418,9 472,7 465,15 469,59 502,4 475,6 

Вкупно: 473,00 521,3 511,73 535,49 570,5 547,36 

  
Според категоријата на производот, според остварениот приход од 

извозот, доминира ткаената облека во однос на плетената облека8. Најголем 
приход се реализира преку производите како женски костуми, јакни, блејзери, 
фустани, сукњи и панталони (табела 6). 
 
 
 

                                                
8 Centre du Commerce International, données 2013  
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Табела 6. Извоз според категорија на производ на текстилната индустрија 
милиони долари    
 

ПЛЕТЕНА ОБЛЕКА ( ТАРИФЕН КОД 61) 

39.438 33.646 27.840 8.692 5.410 5.277 3.322 885 3.267 

6106 
Женска 
кошула 
 

6109  
T-Маичка 
 

6104  
Женски 
костуми,  
јакни, 
блејзери,  
фустани, 
сукњи,  
панталони 

6115  
Разни 
видови 
хулахопки,  
чорапи 
 

6107 
Машка долна 
облека 
пижами 
 

6110  
Пуловери,  
џемпери 
 

6108 
Женски,  
подсукњи,  
килоти,  
спаваќици, 
пижами 
 

6105 
Машки 
кошули 
 

Друго 
 

ТКАЕНА ОБЛЕКА (ТАРИФЕН КОД 62 ) 

157.200 99.621 92.134 81.911 32.500 12.101 7.597 7.396  

6204 Женски 
костуми, 
јакни, 
блејзери, 
фустани, 
сукњи 
панталони 

6203  
Машки 
костуми, 
јакни, 
блејзери, 
панталони 

6205 Машка 
кошула 

6206 
Женска 
кошула 

6211 
Тренерки, 
скијачки 
панталони, 
летна облека 

6202  
Женски 
спортски 
капути, 
ѓубретарци, 
блузони 
 

6201 Женски 
капути, 
јакни, 
виндјакни 

Друго 
 

 

 
Во производството на кожарската индустрија доминираат артиклите како 

што се машките, женските и спортските обувки. Производството по години е 
прикажано во график 7. 

 

 
График 7. Производство на машки, женски и спортски обувки по години. 
 

 

1.3. Анализа на образовниот систем во Секторот за текстил, кожа и 
слични производи  

Образовниот систем во Република Македонија опфаќа формално и 
неформално образование. Со законски и подзаконски акти е регулирано  
верификување на програми и институции. 

Формалното и неформалното образование опфаќаат: високо 
образование, општо средно образование, средно стручно образование и 
основно и предшколско образование и воспитување. Од значење за 
анализата за фокусот е ставен на средно стручното образование. 

Неформалното образование на возрасните се спроведува главно 
согласно одредбите на Законот за образование на возрасните на 
Република Македонија. Како понудувачи на услуги за образование на 
возрасните може да се јават јавните и приватните установи за образование 
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на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за 
усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на 
граѓани или индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите 
пропишани со законот.  

Средствата за финансирање и развој на образованието на 
возрасните се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од 
буџетите на заединиците на локалната самоуправа, од учесниците во 
процесот на образованието на возрасните и од други извори.  

Средно стручно образование 

Приоритетите во стручното образование се развој и примена на нови 
или ревидирани стандарди на занимања и образовни програми во 
согласност со барањата на пазарот. Потребно е да се спроведе анализа за 
потребите од рационализација и преструктуирање на мрежата на стручни 
училишта со цел да се добие функционално образование. 

Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна: 

• Стручно оспособување во траење до две години;  

• Средно стручно образование во траење од три години; 

• Средно стручно образование во траење од четири години  
( техничко образование); 

• Постсредно образование. 
 

Стручното образование во Секторот за текстил, кожа и слични производи 
опфаќа две области: текстил и кожа и слични производи . 

 
Табела 7. Преглед на квалификациите во формалното средно и постсредно 
стручно образование и обука во секторот текстил, кожа и слични производи 
 

Ред. 
број 

Назив на 
струката 

Квалификации со двегодишно траење на 
образованието9 

1. Текстилно-
кожарска  

текстил 
1. премотувач на текстилни влакна-II 
2. помошник предач- II 
3. помошник ткаач – II 
4. помошник плетач- II 
5. помошник апретер на текстил- II 
6. помошник белење на текстил- II 
7. помошник боење на текстил- II 
8. помошник штампање на текстил- II 
9. помошник чистење на текстил- II 
10. помошник конфекционер- II 
11. шивач на текстил- II 
произведувачи на облека 
1. помошник конфекционер- II 
2. шиење на текстил – II 
3. пеглање текстилна конфекција- II 
4. шивач на кожна облека- II 
5. шивач на крзнена облека- II 
кожа и крзно 

1.помошник кожар и крзнар- II 

                                                
9 Единствена номенклатура на заниамња, том 4, 1990 година 
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2. Текстилна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кожарска  

Квалификации со тригодишно траење на 
образованието 

текстил 
1. конфекционер 
2. предач 
3. ткаач 
4. сновач 
5. влакнар 
6. доработка на влакна 
7. плетач 
8. изработувач на чипки 
9. везење 
10. апретирање на текстил 
11. белење на текстил 
12. боење на текстил 
13. штампање на текстил 
14. чистење на текстил 
 
произведувачи на облека 
15. кројач на текстил 
16. шивач 
17. кројач на кожна облека 
18. кројач на крзнена облека 
19. шеширџија 
20. модискиња 
кожа и крзно 
 1.кожар 
 2. крзнар 
 

 Текстилно- 
кожарска 

Квалификации со четиригодишно траење на 
образованието 

1. конфекциски техничар 
2. текстилен техничар 
3. техничар за обувки 
4. конфекциски компјутерски оператор 
5. техничар за дизајн на облека 

 Текстилна  Квалификации со специјалистичко 
образование 

1. оператор предење 
2. оператор ткаење 
3. оператор влакна 
4. оператор плетење 
5. оплеменување на текстил 

 Кожарска 1. кожарско –крзнарски оператор 
2. моделар на обувки 
3. кожарски галантерист 
4. чевлар-специјалист 

 

Согласно конкурсот за запишување на ученици во средни стручни 
училишта во Р.Македонија, текстилно-кожарскиот сектор е застапена во во 
13 градови во13 училишта.  
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Табела бр 8. Број на паралелки по градови за 4-годишно стручно образование за 
прва година во учебната 2015/2016 година на македонски наставен јазик 
 

Град Скоп
је 

Беров
о 

Бито
ла 

Богда
нци 

Шти
п 

Стру
га 

Струм
ица 

Делче
во 

Кумано
в 

Приле
п 

Виница М.Камен
ица 

КТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ТО 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ТДО 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

ККО 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

 
 

 
Графкон бр.8 Број на паралелки по градовина македонски наставен јазик во прва 
година во учебната 2015/2016 год. 
 
 

Табела бр.9 Број на паралелки по градови за 4-годишно стручно образование за 
прва година во учебната 2015/2016 година на албански наставен јазик 
 

Град Тетово Куманово Струга 

КТ 1 1 1 

ТТ 1 0 0 

ТДО 1 0 0 
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Графкон бр.9 Број на паралелки по градови на албански  наставен јазик во прва 
година во учебната 2015/2016 год. 
 
Легенда 

КТ-конфекциски техничар  

ККО-конфекциски компјутерски оператор 
ТДО-Техничар за дизајн на облека 
 ТТ    - Текстилен техничар 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА  
                                    СЕКТОРОТ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО  
                                    ШЕМИТЕ ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ 

 
 

2.1. Видови занимања во рамките на потсекторот  Текстил 
 

Стручна квалификација 
 

Во АД МОДА работи кадар од областа на текстилството со завршено 
средно стручно образование со четиригодишно образование –текстилни 
техничари и конфекциски техничари, техничар за дизајн на  облека и 
работници со тригодишно средно образование. Од работниците со високо 
образование се вработени  конфекциски инжењери и текстилни инжењери , 
а од оние со вишо образование  се текстилни инжењери и технолози по 
конфекција. Во компанијата работат и КВ работници и ВКВ работници од 
кои дел се конфекционери а дел од останатите струки. Дел од вработените 
се полуквалификувани работници како текстилни шивачи и  пеглачи. 
 
Табела 10. Кадар со висока и виша стручна спрема, средна стручната спрема и 
сл. 
 

ИНЖЕНЕРИ ТЕХНИЧАРИ РАБОТНИЦИ ДРУГИ СТРУКИ 

Дипломирани 
конфекциски  инженери Техничар за облека 

Висикоквалификувани 
работници Правници 

Дипломирани текстилни 
инженери Текстилен техничар 

Квалификувани 
работници Економисти 

Дипломиран ликовен 
уметник 

Машински 
техничари 

Полуквалификувани 
работници  

Инжењери технолози за 
текстил Електро  техничари 

Неквалификувани 
работници  

Инжењери за 
конфекција    

Електро инженери    

Машински инженери    

 
Табела 11. Структура на вработени во 2016 година во АД МОДА 
 

4.1  СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ - 2016 ГОД. 

1 Инженери 17 

2 Техничари 177 

3 
Високо квалификувани 
работници 57 

4 Квалификувани работници 134 

5 Неквалификувани работници 14 

6 Одржувачи на машини 8 

7 Администрација 72 

8 Возачи 1 

9 Останати 129 
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Структура на вработените според организационата структура во АД МОДА 
 

Табела 12. Организациона структура со вработени во АД МОДА 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  2016 год. 

Опис на работни задачи и  школска подготовка   

Р. 
б. 

Назив на работите и работните задачи 
(работно место) 

Школска 
подготовка 

Вид на школска 
подготовка 

   

Број на извршители 

I Општ сектор      

1 
Извршен директор за економски, правни и 
кадровски прашања ВСС Дипл.економист   1 

2 Технички секретар-архивар ВШС Правник   1 

3 Економ 
ВШС Правник    

     1 

4 Возач на патнички автомобили 

     

ССС Гимназија     1 

     

5 Возач на автобус ССС Гимназија   2 

6, Главен готвач ССС Угостителско   2 

7, Помошник во кујна ССС Угостителско   4 

8, Портир ССС Гимназија   1 

9, Раководител на набавка и продажба ВШС Економист   1 

10, Транспортен работник ССС Земјоделска   4 

11, Финансов книговодител ССС Економска   2 

12, Книговодител за пресметка на плата ССС Економска   6 

13, Раководител на сметководствени работи ВШС Економска   1 

14, Продавач ССС Економска   2 

  Вкупно         29 

II Служба за внатрешна ревизија      

1 Ревизор 
     

ВСС Дипл. економист   1 

     

  Вкупно       1 

III Служба за обезбедување           

1, Одговорен за обезбедување ВШС Правник   1 

2, Обезбедувач ССС Гимназија   10 

  Вкупно       11 

IV Производствен сектор          

1 Извршен директор за производство ВСС Текстилен  технолог     1 

2 Технолог за текстил ВСС Текстилен технолог     1 

3 Раководител на смена ВСС 
Инженер за 
конфекција     6 

4 Изработувач на шаблони за  облека  ВСС Ликовна академија     1 

5 Референт за работни налози  ВШС  Текстилен технолог     2 
       

6 Контролор на квалитет ССС Техничар за облека   2 

7. Ракувач на машина за етикетирање ССС Гимназија   1 

8. Оператор за внес на податоци ССС Гимназија   4 

9. Уклопувач на шаблони за облека ВШС Текстилен технолог   2 

10. Раководител на сектор за одржување ВСС Електро инженер   1 

11 Механичар на текстилни машини ССС Машински техничар   6 

12. Раководител на одделение ССС Техничар за облека   10 

13. Раководител на кројачница  ВСС 
Инженер за 
конфекција     2 

14. Кројач на лесна облека ВКВ ВКВ кројач   6 

15. Ракувач со текстилна преса КВ КВ работник   12 

16. Ракувач со машина за рамно шиење ССС Техничар за облека   217 

17. 
Ракувач со посебни машини за шиење на 
облека ССС Техничар за облека   140 

18. 
Ракувач со полуавтоматски и автоматски 
шивач ССС Техничар за облека   12 

19. 
Работник на едноставни работи во 
производството на текстил КВ КВ работник   80 
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20. Рачни пакувачи КВ КВ работник   38 

21. Ракувач со машина за пеглање на облека КВ КВ работник   4 

22. Чистач на простории НКВ НКВ работник   17 

23. Магационер ССС Гимназија   3 

  Вкупно         568 

 
Табела 13. Квалификација на технички кадар во АД МОДА во 2016 година 
 

По стручна спрема   

Опис на работно место 2016 

ВСС дипл.инженер технолог за текстил 2 

ВСС дипл.инженер за конфекција 6 

ВСС дипл.електро инженер 2 

ВСС дипл. ликовен уметник 1 

ВШС конфекциски инженер 4 

ВШ С електро инженер 2 

Вкупно технички кадар 17 

Работници во производен сектор 551 

Вкупно 568 

 
 
Професионални квалификации со звање текстилен техничар и  
техничар за облека: 
 

Согласно описот на работата за работното место во актот за 
систематизација, текстилниот  техничар и техничарот за облека се 
класифицирани за работните места –контолор на квалитет, раководител на 
одделение (фаза), ракувач со машина за рамно шиење, ракувач со 
посебни машини за шиење на облека и ракувач со полуавтоматски и 
автоматски шивач. 
 
Работното место: Контролорот на квалитет ги врши следните работни 
задачи: 
 

• Врши контола на квалитетот на изработката на производите по 
пооделни операции во одделна фаза на производство; 

• Врши проверка на сошиените парчиња според условите зададени во 
работниот налог, според изработениот примерок и дадените усмени и 
писмени упаства од страна на раководителот на фаза или 
раководителот на смена; 

• Врши контола на помошните материјали кои се вградуваат во 
производот и тоа димензионално и количински според стандардите за 
квалитет и работниот налог; 

• Во текот на работниот ден ги дели неисправните парчиња за 
поправка на одговорниот работник. 

 
Работното место: Раководител на одделение (фаза) ги врши 
следните работни задачи: 

• Ја организира работата во одделната фаза (бригада) согласно 
оперативниот план, работниот налог и операциониот лист; 
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• Поставува соодветен број на работници на одделна  операција, им 
покажува и оспособува за практично извршување на работните задачи 
кои се јавуваат за прв пат или има потреба од тоа; 

• Врши контрола на изработката на операциите во фазата и на 
помошните материјали кои се вградуваат во производот; 

• Обезбедува еден работник да може да се обучи за повеќе 
операции од истата фаза, согласно способноста на работниците; 

• Води дневна евиденција на оствареното производство според 
работните налози и евиденција за присутноста на работниците; 

• Во случај на дефект на машина, алат, уреди или помагала во 
работата, застојот го евидентира вопосебен формулар; 

• Ја следи заработката на работниците во фазата според 
правилниците за норми и плати и ги внесува часовите на евентуален 
застој во обрачунските картони; 

• Врши прием на помошните материјали, апарати и помагала на 
раководителот од другата смена и му ги соопштува сите недостатоци и 
проблеми кои се јавиле во неговата смена; 

• Постојано работи на усовршување на изведбата на операциите 
заради зголемување на продуктивноста и предлага мерки за 
оптимализација на работното место со вградување на посебни 
помагала или алатки; 

• Соработува со контролорот, раководителот на смена и повисоките 
раководители и ги информира за појавените тесни грла и други 
проблеми во производството. 

 
Работното место: Ракувач со обична шивачка машина, ракувач со 
специјални машини за шиење на облека и ракувач со полуавтоматски 
и автоматски машини за шиење ги вршат следните работни задачи: 
 

• Шие одделни операции на производот со обична, специјална или 
автоматска машина за шиење; 

• Врши потребни подготвителни работи за нормално извршување  
на работните задачи и тоа да провери дали машината е подмачкана, 
исчистена, дали конецот е правилно воведен во водичите, дали е 
исправeн долниот конец, чунакот и папучата; 

• Врши работи согласно работниот налог,  редниот број на партијата,  

•  Во текот на работата  врши димензионално мерење на кројните 
делови,  

• Врши сложување по нијанси, каро, пруга, бордура и т.н.; 

• Детектира и интервенира за остапувањето на бројот на парчињата 
во партијата, во однос на  нијанса, каро, пруга, бордура, боја на конец, 
неисправен штеп, боја, грешка во претходната фаза при што 
постапува согласно упатството на претпоставениот;   

• Одговорен е за квалитетот на својата работа; 

• Врши корекции на неквалитетно изработените фази на производот; 

• Се грижи за исправноста на машината, апаратот, уредот со кој 
ракува и сите воочени дефекти веднаш ги доставува до 
раководителот на фаза; 

• Рационално  го користи основниот и помошен материјал;  
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• Врши контрола на бројот  на финалните производи и доколку има 
недостаток во определена серија го известува непосредниот 
претпоставен.    
 

Професионални квалификации со звање дипломиран инженер по 
конфекција 
 
Согласно описот на работата за работното место во актот за 
систематизација, дипломираниот инженер за конфекција е класификуван 
за работното место раководител на смена и ги врши следните работни 
задачи: 
 

➢ Раководи со работниците од смената за која е задолжен; 
➢ Се запознава со задачите за работа според работните налози од 

раководителот на претходната смена, ја превзема целокупната 
документација за тековното производство; 

➢ Врши предавање на готовите производи во следната фаза на 
производство со  пропратна документација; 

➢ Врши прераспределба на работници за одредени операции поради 
отсутен работник или поради потребата на производниот процес; 

➢ Го следи квалитетот на сите работни места и дава совети на 
работниците за начинот на шиење за подобрување на квалитетот, 
правилно обликување на работното место и зголемување на 
продуктивноста, а особено за новите артикли и новите операции кои 
ке се појават; 

➢ Врши контрола на снабдувањето на работните места со доволни 
количини за работа и превзема мерки за континуитет во 
производниот процес; 

➢ Се грижи за навременото снабдување на работните позиции со 
помошен материјал, помагала и апарати; 

➢ Се грижи за безбедното извршување на работата и интервенира 
доколку на некое работно место постои опасност од повреди и го 
запознава стручното лице за безбедност и здравје при работа; 

➢ Го контролира користењето на заштитните средства за работа и ги 
опоменува работниците кои не ги користат предвидените заштитни 
средства; 

➢ Дава упатства на новите работници за нивно побрзо вклопување во 
производниот процес и за квалитетот на нивното работење; 

➢ Врши верификација на режиските работни часови кај работниците 
поради неисправна машина или друг прекин на работниот процес; 

➢ Изготвува месечен извештај за оствареното остварување на секој 
работник и бројот на режиски часови; 

➢ Се грижи за роковите за испорака на готовите производи според 
добиената листа за испорака и при тоа соработува со 
раководителите на претходните и идните фази во производството. 
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2.2. Предвидени промени во шемите за вработување во потсекторот 
за текстил 
 
Табела 14. Споредба на квалификација на технички кадар во АД МОДА во 2014,  
2015 и 2016 година 
 

Вработени во АД МОДА 2013/2014/2015 

По стручна спрема       

Опис на работно место 2014 2015 2016 

ВСС дипл.инженер технолог за 
текстил 2 2 2 

ВСС дипл.инженер за конфекција 3 4 6 

ВСС дипл.електро инженер 1 2 2 

ВСС дипл. ликовен уметник 1 1 1 

ВШС конфекциски инженер 2 2 4 

ВШ С електро инженер 1 2 2 

ССС техничар за облека 350 380 401 

ССС машински  техничар 8 6 6 

Вкупно технички кадар 368 399 424 

     
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 
 

Од табелата се гледа дека вкупниот технички кадар од 2014 до 2016 
година бележи пораст од 15%, а ако ги земеме само вработените со ВСС и ВШС 
образование растот изнесува дури 70%. Ова зборува за фактот дека на повеќето 
работни места во конфекцијата, каде порано работеле работници со понизок 
степен на образование сега се вработуваат дипломирани инженери по 
конфекција или конфекциски инженери со ВШС. Целта е во иднина главната улога 
во водење на производниот процес да го имаат дипломираните инженери по 
конфекција кои се нај адекватни за овој тип на производство. 
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2.3. Анализа на сегашните и идните потреби од вештини  
 

Потребно е да се направи согледување на постигнатите резултати од 
учењето. Резултатите од учењето се искази за тоа што знае, што разбира и што 
може да прави ученикот, како резултат на завршено средно стручно образование. 
Резултатите од учење се дефинираат во смисла на знаења, вештини и 
компетенции (самостојност и одговорност).   

За да се постигне ефективност при работа на горенаведените занимања 
мора секој работник да поседува одредени вештини за извршување на работата, 
а тоа може да се постигне со конкретна обуки дополнително знаење за работното 
место со цел да се добие континуиран професионален развој. Со тоа ќе се 
зголемат знаењата, вештините и компетенциите како и работното искуството на 
работно место. 
 За да може да се соочат со предизвиците што се наметнуваат во поново 
време во областа на текстил и кожа, потребно е да се справиме со предизвиците 
и изнаоѓање на решенија за: 

➢ Вработување на млади и стручни лица, кои може да се освен со завршено 
високо образование, може да се со диплома за завршено  IV ( четврто) 
ниво на квлификации- средно стручно образование, но кои дополнително 
ќе се обучат  за технички и организаторски вештини; 

➢ Професионален развој на вработените за здобивање на високо ниво на 
технички вештини и способност во дадена ситуација да се донесе 
правилно и издржано техничко решение; 

➢ Обуки за оптимализација на секое работно место со цел да се олесни 
работењето, да се отклонат празните одови, да се подобри квалитетот на 
производството и да се зголеми продуктивноста на трудот; 

➢ Развој на вештини со цел развивање на комјутерски вештини, познавање 
на  најмалку на еден странски јазик и математичка писменост. 

 
 2.4 Видови занимања во рамките на потсекторот за кожа и слични 
производи 
 
Видовите занимања од областа на кожа и останати производи се поделени 
според нивото на стекнатата квалификација. Од областа на кожа во 
Република Македонија во СОО, во последните години има интерес само за 
квалификацијата техничар за обувки во траење од четири години. Во 
средните стручни  училиште од  текстилно-кожарскиот сектор, во 
потсекторот за кожа и слични производи учениците се стекнуваат следните 
две квалификации:  
 

• Ниво III ( трето) произведувач на обувки;  

• ниво IV( четврто)  техничар за обувки. 
 
 
Професионални квалификации   
 
Работно место техничар за обувки ги врши следните работни задачи: 

• Крои согласно работен налог, работен план и модел;  

• Шие согласно работните налог, работен план и модел; 
  

Работно место магационер ги врши следните работни задачи: 

• Врши прием и проверка  на репроматеријали и складирање во 
магацин за репроматеријали; 
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• Врши припрема на репроматеријали  по работни налози за 
кројачница и шивална; 

• Врши прием на готови горништа во магацин за готови горништа. 
 
Работно место раководител на одделение (фаза) ги врши следните 
работни задачи: 

• Ја организира работата во одделната фаза согласно оперативниот 
план и работниот налог; 

• Поставува соодветен број на работници за одредена операција, им 
покажува и ги оспособува за практично извршување на работните 
задачи кои се јавуваат за прв пат или има потреба од тоа; 

• Врши контрола на изработка на операции по фази; 

• Врши обука на работници за исти одредена операција, согласно 
способностите на работниците; 

• Води дневна евиденција за остварено производство; 

• Пријавува дефект на машина, алат и други помагала за 
производство; 

• Следи и организира усовршување на изведбата на операции заради 
зголемување на продуктивноста и предлага мерки за оптимизација 
на работно место со вградување на посебни помагала или алати; 

• Соработува со магационер за прием на репроматеријали и со 
контролор на квалитет. 
 

Работно место ракувач со машина за кроење (компјутерска машина за 
кроење, штанц машина за кроење на составни делови и мост машина за 
кроење синтетики во слоеви) ги врши следните работни задачи: 

• Врши прием на материјали и  припреми за кроење (подготовка на 
ножеви) по однапред добиен налог за кроење; 

• Во текот на работата врши контрола на квалитет на материјал, 
обележува одредени недостатоци за да се избегнат при кроење и 
крои по сортимент врз основа на добиениот налог; 

• Врши проверка на норматив даден во работен налог и должен е 
навремено да го извести раководителот доколку постојат одредени 
отстапувања од работниот налог; 

• Скроените делови заедно со работниот налог ги пакува во соодветни 
амбалажни кутии и со испратница ги издава во понатамошна фаза 
на производство. 
 

Работно место ракувач со машина за ширфање и шпалтање ги врши 
следните работни задачи: 

• Врши прием на скроени делови од кројачница според работниот 
налог, работен план и модел за артикал кој се работи; 

• Врши контрола на дебелина на материјал, шпалта доколку е 
потребно за да дојде до бараната дебелина и ширфа по дадени 
инструкции од работен налог, работен план и модел за работа; 

• Шпалтани и ширфани составни делови заедно со работен налог ги 
пакува во соодветни амбалажни кутии и со испратница ги издава во 
понатамошна фаза на производство. 
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Работно место лансирање на составни делови на обувка по принцип 
пар по пар на подвижна трака. Работникот на оваа позиција ги врши 
следните работни задачи:  

• Прием на скроени и оширфани составни делови на обувка; 

• Контрола, поделба на сите составни делови за еден пар и 
лансирање на истите на подвижна трака. 
 

Работно место спремачки (припрема на составни делови за шиење) ги 
врши следните работни задачи: 

• Лепење на помошни делови на обувка (здебелена) машински или 
рачно; 

• Обележува составни делови со соодветни моливи; 

• Гумира составни делови со соодветни лепила; 

• Лепи  составни делови; 

• Обрезува  вишок на постава. 
 

Работно место умпакување (подвиткување на ивици). Работникот на оваа 
позиција ги врши следните работни задачи:  

• Припрема за умпакување (лепење на здебелувањето доколку е 
наведено во работен налог); 

• Умпакување рачно или машински (во зависност од изглед на 
составниот дел). 
 

Работно место штеперка (шивачка) на рамна машина и кантирка ги 
врши следните работни задачи:  

• Припрема за шиење (местење на соодветна игла и конец за шиење 
врз основа на работен налог); 

• Шиење на рамна машина или кантирка (зависно од составниот дел 
кој се шие); 

• Одржување на машина за шиење (чистење и подмачкување со 
соодветни масла). 
 

Работно место контролор на квалитет ги врши следните работни задачи:  

• Контролира сошиено горниште на обувка во целина; 

• Воочува  недостатоци и соодветно интервенира; 

• Со испратница ги предава готовите горништа со бараниот квалитет и 
работниот налог на понатамошна доработка или доклку во 
производниот погон само се шијат горништа,  ги предава во магацин 
за готови горништа кои понатаму се подготвуваат за извоз. 

 
Работно место административен работник ги врши следните работни 
задачи:  

• Прави увоз на репроматеријали; 

• Издава работни налози, како и план и програма за работа на 
соодветни раководни лица; 

• Подготвува нормативи за царинските органи (доколку се работи за 
ЛОН производство); 

• Подготвува документи за извоз (доколку робата е наменета за 
странскиот пазар) или за испорака (ако станува збор за домашен 
пазар).  
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Работно место генерален менаџер/сопственик ги врши следните работни 
задачи:  

• Ги менаџира сите работни места за да постигне што поголем 
квалитет и квантитет во производниот процес; 

• Соработува со добавувачи, царински органи, шпедиции и 
транспортни фирми за навремено снабдување со сите потребни 
репроматеријали;  

•  Воспоставува добри меѓучовечки односи кон своите вработени;  

• Обезбедува услови за работа; 

• Обезбедува лекарски прегледи на вработените како и обука за 
заштита при работа. 

 
 
Професионални квалификации на звање дипломиран инженер за 
производство на обувки 
 

Во Република Македонија не постои високо или вишо образование 
за чевларство. Заинтересираните кандидати се образуваат во соседните 
држави. Високо образование за чевларство има во Белград каде се 
стекнуваат со звање "инженер за производство на обувки". 

 
Професионални квалификации на дипломиран инженер за 

производство на обувки се: 
➢ Покажува знаење и разбирање на основните принципи на 

математика, информатика, анатомија, хемија и др; 
➢ Способност за тимска работа и за активна соработка во рамките на 

групата преку споделување на одговорности и задачи; 
➢ Презема иницијатива за идентификување на потребите за 

доживотно учење и професионално унапредување, со висок степен 
на самостојност во одлучувањето; 

➢ Способност за редовно следење на новите достигнувања во областа 
на чевларството; 

➢ Покажува знаење на основните подрачја на производство на обувки: 
- Креаторско конструктивна област; 
- Техничко технолошка област; 
- Организација; 
- Градирање; 
- Самото производство (кроење, шиење, монтажа и доработка); 
- Маркетинг и продажба. 
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2.5 Предвидени промени во шемите за вработување во потекторот за 
кожа и останати производи 
 
Табела 15: Приложени се податоци од приватно претпријатие Де Марко од 
Куманово, кое се занимава со производство само на горен дел на обувки. 
 

Ангажирани работници во 2017 г. 

Генерален менаџер 1 
Административен работник 1 
Магационер 1 
Кројачи 5 
Ширфачи 4 
Лансерка 1 
Спремачки 26 
Умпакувачки 1 
Штеперки 13 
Кантирачки 6 
Контролор 1 
 
Во табелата треба да се  додадат уште: 

• книговодител; 

• чистач на простории; 

• механичар на чевларски машини; 

• сериграфичар (една од новите технологии која се повеќе се користи за 
штампање на бренд со одредени бои на делови на кожа како и 
дизајнирање на одредени слики во повеќе бои на делови на обувки). 

 
По направените анализи на главните занимања според ниво, во овој 

секторот ќе ги опишеме променливите шеми за вработување, кои 
произлегуваат од потребните вештини, составот на работната сила според 
пол и статус и соочување со опаѓање на вработеност.Според полот бројот 
на вработените не е еднаков, поголем број се од женски пол.  

Опаѓањето на вработеноста во секторот производство на обувки се 
должи на глобализацијата на економијата (слободна трговија - голема 
количина на увезена стока т.е. обувки од странство со кое директно му 
штетат на домашното производство). Намалена заинтересираност за 
изучување на овие вештини односно намален број на запишани ученици во 
средните училишта е и поради економскиот интерес (има ниски плати во 
производството на текстил и обувки). 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ ТЕКСТИЛ, КОЖА И  
                                    СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ  
 

3.1. Врската меѓу Секторот за текстил, кожа и слични производи и 
другите сектори, согласно Националната класификација на занимања  
 

Според Националната класификација на занимањата10, истите се 
поделени во групи  според видот и сложеноста на работата и работните 
задачи, струката и степенот на сложеноста, односно нивото на 
образование. Главните  групи  на  занимања  се  највисокото  хиерархиско  
ниво  на  занимања  и  се  означени  со едноцифрени броеви. Во 
класификацијата постојат 10 главни групи на занимања и се означени со 
броевите од 0 до 9.  

Постои врска меѓу Секторот за текстил, кожа и слични производи и 
останатите сектори што се гледа од застапеноста во повеќе главни групи: 
  
Главната група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни 
функционери, раководни државни службеници, дипломати и 
директори. 
Подгрупа 13. Директори на производствени претпријатија и институции за 
специјализирани услуги 
Споредна подгрупа 132. Директори на претпријатија за индустриско 
производство, рударство, градежништво и дистрибуција  
Единечната група 1321. Директори на претпријатија за индустриско 
производство, кои управуваат со активностите на претпријатијата за 
индустриско производство на стока- текстил, кожа и слични производи 
(планираат, организираат, водат, координираат и контролираат), под  
надзор на главниот и извршниот директор, како и се советуваат со 
директорите на останатите организациони единици на претпријатието. 
 
Главната група 2:  Стручњаци и научници. 
Во споредната подгрупата 214. Стручњаци за инженеринг спаѓаат:  
Индустриски и производни инженери, додека во споредната подгрупа, 216. 
Архитекти, планери, геодети и дизајнери, спаѓаат: градежни архитекти, 
архитекти за просторно уредување и  дизајнери на производи и облека. 
дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во 
дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на 
производи и облека за сериско производство. 
 
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања: 2163.01 дизајнер  
дизајнер на мебел, индустриски дизајнер, дизајнер за текстил и облека, 
дизајнер за кожа, дизајнер за обувки и кожна галантерија, дизајнер за 
накит, архитект – дизајнер, инженер по архитектура и дизајн - модул дизајн 
и технологии на мебел и ентериер. 
 
 
 
 
 

                                                
10  Национална класификација на занимањата. - Скопје: Државен завод за статистика на 

Република Македонија, ISSN 1409-7044) 
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Во главната група 3: техничари и сродни занимања, во подгрупата  
Техничари за информатичка и комуникациска технологија занимањата 
во оваа подгрупа се класифицирани во споредните групи:  ИКТ 
оператори и техничари за поддршка на корисниците, техничари за 
телекомуникација и пренос на слика и звук.    
Занимањата во оваа споредна група се класифицирани во единечните 
групи:  ИКТ оператори , ИКТ техничари за поддршка на корисниците 
техничари за компјутерски системи и мрежи  и веб техничари   
Во главната група 4: 
Во единечната група 4322. Службеници во производство, каде спаѓааат 
следниве занимања (евидентичар во производство, евидентичар на 
работна листа ,вевидентичар на нормативи) 
 
Во главната група 7: Занимања за неиндустриски начин на работа во 
производството 
 
Во групата 753 Произведувачи и обработувачи на текстил и сродни 
занимања и спаѓаат следниве подгрупи 

- 7531 Кројачи, крзнари и шапкари, каде спаѓаат следниве занимања 
(кројач, мајстор, кројач на женска облека, мајстор, кројач на машка 
облека, мајстор, кројач на облека, мајстор, кројач во сценографија, 
специјализиран, шапкар, модист, крзнар, изработувач на крзна); 

- 7532 Изработувачи на шеми и сечачи на текстил,кожа и слични 
материјали, каде спаѓаат следниве занимања (водител на 
кројачница, изработувач на шаблони, специјализиран, кројач на 
лесна облека, кројач на тешка облека, кројач на трикотажна облека,  
кројач на материјали за тапацирање,кројач на текстил, кројач на 
горни делови на обувки, помошен кројач на постави на обувки, кројач 
на крзно и кожа ); 

- 7533 Шивачи, порабувачи и сродни занимања, каде спаѓаат 
следниве занимања (шивач на текстил, шивач на крзна, шивач, 
шивач на навлаки за чадори, везач, шивач на постави за обувки, 
шивач на горни делови на обувки, шивач на кожа); 

- 7534 Тапацери и сродни занимања, каде спаѓаат следниве 
занимања (тапетар, декоратер, тапетар, автотапетар, тапетар, 
мајстор,  тапетар на мебел, изработувач на душеци ); 

- 7535 Обложувачи и штавачи на кожа, каде спаѓаат следниве 
занимања (изработувач на посебна кожа, кожар,б ојадисувач на 
кожа, специјализиран, класер на кожа, специјализиран); 

- 7536 Чевлари и кожни галантери , каде спаѓаат следниве 
занимања ( чевлар,мајстор,изработувач на горни делови на 
обувки,ортопедски чевлар,мајстор, изработувач на горни делови на 
ортопедски обувки, изработувач на долни делови на 
обувки,ташнар,специјализиран,ременар-седлар,изработувач на 
ракавици,кожен галантерист ) 

 
Во главната група 8: Ракувачи и составувачи на машини и 
постројки и спаѓаат следниве подгрупи; 

 
- 8151 Ракувачи со машини за предење и намотување на влакна, 

каде спаѓаат следниве занимања (ракувач со машина за предење, 
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ракувач со машина за неткаен текстил, ракувач со машина за јажиња 
);  

- 8152 Ракувачи со машини за ткаење и плетење, каде спаѓаат 
следниве занимања (ракувач на машина за ткаење, за плетење, за 
плетење на мрежи, за украсен текстил, за везење, за изработка на 
чипка); 

- 8153 Ракувачи за машини за шиење на текстил, кожа и крзно, 
каде спаѓаат следниве занимања (ракувач со машина за рамно 
шиење, ракувач со посебни машини за шиење облека, ракувач со 
полуавтоматски и автоматски шивач, ракувач со шивачка машина за 
тапацирање, ракувач со шивачка машина за текстил, ракувач со 
шивачка машина за кожа, ракувач со машина за везење); 

- 8154 Ракувачи со машини за белење, боење и чистење на 
текстил, кожа и крзно, каде спаѓаат следниве занимања (ракувач со 
машина за варење на текстил, карбонизирање на текстил, штиркање 
на текстил, боење на текстилни влакна, боење на предиво, боење на 
текстил, белење на текстил, печатење на текстил, топлотна 
обработка на текстил, валање на текстил, кубење на текстил, 
шишање, плисирање, за пеглање на текстил, намотување на 
текстил, пластифицирање на текстил); 

- 8155 Ракувачи со машини за подготовка на крзно и кожа, каде 
спаѓаат следниве занимања (ракувач со машина за одвојување на 
месо,за цепење на кожа, за сушење, стругање на кожа, брусење и 
четкање на кожа, чешлање и шишање на кожа, омекнување, мерење 
на кожа, за доработка на подплатнени кожи, ракувач со кожено-
крзнарски машини); 

- 8156 Ракувачи со машини за производство на обувки и кожна 
галантерија, каде спаѓаат следниве занимања (опслужувач на 
машина за градирање на чевларски шаблони, ракувач со машина за 
кроење на горни делови на обувки, за навлекување на горни делови 
на обувки, за дупчење на обувки, за украсување на обувки,з а 
пресување на делови на обувки, за сечење на долни делови на 
обувки, за вбризгување на потпетици на обувки, за обработка на 
рабови на потпетици, за брусење на обувки, за сечење и режење на 
кожна галантерија, ракувач со шивачка машина за обувки, со 
машина за шиење на ѓонови, ракувач со шивачка машина за кожна 
галантерија ); 

- 8157 Ракувачи со машини за перење, каде спаѓаат следниве 
занимања (ракувач со машина за перење на алишта, за цедење на 
алишта, за перење на текстил, хемиски чистач, мајстор ); 

- 8159 Ракувачи со машини за текстилни, крзнени и кожни 
производи кои не се класифицирани на друго место, каде 
спаѓаат следниве занимања (ракувач со машина за изработка со 
лента со примерок, ракувач со машина за изработка на шапки, 
ракувач со машина за топлотно обликување на текстил, ракувач за 
изработка на позамантерија, опслужувач на машина за украсување 
на обувки); 
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3.2. Меѓусебна врската помеѓу производниот сектор и останатите 
сектори во текстилна компанија 
 

Согласно Правилникот за внатрешната организација на секоја 
текстилна компанија производниот сектор соработува со останатите 
сектори во компанијата. 

Во општиот сектор најчесто се опфатени сите оние служби и 
процеси кои ги опслужуваат останатите сектори. Овде се обавуваат 
работите на архивирање на документацијата, одржување на објектите, 
обезбедување на опремата и објектите, транспортот на вработените од 
дома до работното место и обратно, правните и кадровски 
работи,општествената исхрана на вработените, доколку е огранизирана, 
одржувањето на фабричкиот круг, возачите, чистењето на просториите и 
други работи кои се заеднички за останатите сектори.  

Во сметководствено- финансискиот сектор и секторот за ревизија се 
водат сметководствените книги, се планираат  и раководат финансиите на 
компанијата како и ревизијата на истите. 

Во комерцијалниот сектор се организира и раководи со набавката на 
репроматеријали и  помошни материјали за производството и сите други 
потреби за работењето на компанијата.  

Производниот сектор најчесто е поделен според фазите на самото 
производство. Па така се среќаваат: 

o Сектор за техничка припрема и кројница; 
o Сектор-шивална; 
o Завршно одделение. 

 
Врската помегу овие сектори во производството е огромна и мора да 

постои усогласеност помеѓу нивото и квалитетот на производството на 
секој од нив.  
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Шематски приказ на меѓусебна врска помеѓу секторите и 
производниот сектор 
 

Општ сектор 

 
       ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР           

Сметководство и 
Финансии 

 
 

Комерцијала 

 
 
 
    Техничка припрема            Шивална                    Завршно 
           и кројница             одделение 
 
 
3.3. Мегусебна врска помеѓу Секторот за текстил и другите сектори во 
компанијата според систематизацијата во компанијата  
 

Како најзначајни заеднички занимања помеѓу потсекторот за текстил  
и кожа  со останатите сектори се: директор на производно претпријатие; 
раководител на производство; стручњаци на инженеринг; дизајнер; 
менаџери; надгледувачи; директор на финансии и сметководство, директор 
на правна, кадровска и општа служба, директор на продажба,проектант-
конструктор на текстилни машини, проектант конструктор на машини за 
шиење, раководител на сметководствени работи, раководител на 
финансиски работи, сметководител, раководител на кадровска служба, 

правник, раководител на општи и правни работи, архивар, економист, 
комерцијалист, самостоен референт за набавка, креатор за облека, 
конструктор на облека, магационер, механичар на текстилни машини, 
графичар на печатарско производство, специјализиран, печатар на 
текстил.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техничка припрема и 
          кројница 

     Шивална       Завршно  
    одделение 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ      
ВО СЕКТОРОТ ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ 
ПРОИЗВОДИ 

 
 

4.1. Карактеристики и перспективи за развој на секторот за текстил, 
облека и кожа во земјите на Западен Балкан   
 

Концептот на европската индустрија за текстил и облека предвидува 
поделба на 5 географски области со различна карактеризација на секторот 
текстил/облека, плус два специјални случаи: 

1. Северна Европа (Германија, Холандија, Белгија, Данска, Британија, 
Австрија и Скандинавија); 

2. Медитеранска Европа (Италија, Шпанија, Португалија, Грција и 
Кипар); 

3. Новите земји членки на ЕУ (Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, 
Словенија, Балтички земји, Романија и Бугарија); 

4. Земјите на Западен Балкан и Југоисточна Европа (Хрватска, 
Сербија, Македонија, БИХ, Црна Гора, Албанија, Косова, Украина и 
Молдавија); 

5. Медитерански соседни земји (Тунис, Мароко, Египет и Јордан);  
6. Специјални случаи (делумно Северна Европа и Медитеранските 

Европски земји ) и Турција како моќна соседна земја која 
истовремено соработува и конкурира со 27 членки на ЕУ.    

Карактеристиките на земјите од Западен Балкан е дека ниските 
производни трошоци, форсирање на политиките на директни странски 
инвестиции и блискоста на Европскиот пазар ги прави овие земји 
атрактивни за делокализација на производството и понекогаш за 
подизведувачки и „оутсорсинг“ активности во секторот на облека за средно 
големиот сегмент на компании. Локалните мали средни компании 
стануваат работилници за Европските купувачи. Некои од конкурентските 
предности на овие компании, особено во однос на ниските производни 
трошоци (работна сила, даноци) може да еродираат во процесот на развој, 
слично како кај новите земји членки на ЕУ. Денеска, најголем број 
компании во секторот текстил, облека и кожа работат како CM и CMT 
изведувачи. Најголемиот број на компании се мали и средни претпријатија. 
Предност на индустријата  за облека, текстил и кожа во нашата земја се 
базира на ниската цена на работната сила, флексибилност на работната 
сила и прифаќање на работа со ниски маржи. Оваа ситуација го отежнува 
развојот и еволуцијата на секторот. Во тој смисол, примарна цел на 
компаниите од овие сектори треба да биде излегување од 
подизведувачкиот начин на работа и започнување на работа со повисока 
додадена вредност. Примери за ова се некои замји членки како 
Португалија каде сеуште се присутни овие индстриски сектори и новите 
земји членки каде овој сектор е ослабнат. За да излезат од улогата на 
подизведувачи неопходно е реализација на следниве задачи: 

- Зголемување на профитабилноста;  
- Повторно инвестирање на профитот; 
- Вложување во ефикасност, квалитет, услуги и диверзификација; 

- Подобрување на вештините, компетенциите и знаењењата.  
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Притоа, потребни се соодветни услови што ќе овозможат создавање 
соодетен профит и инвестирање на профитот.  Содветната патна и ИТ 
инфраструктура, закони за работни односи, законските регулативи, 
финанси, фаворозирање на вмрежување и кластеринг, обуката и 
едукацијата може да бидат од голема помош.   
 
4.2. Европска технолошка платформа за иднината на секторите 
текстил и облека11 
 

Во насока на подобрување на  конкурентноста на европските 
производи, а на иницијатива на текстилната и индустријата за облека во 
2004 година во Брисел е покрената Европската технолошка  платформа за 
иднината на индустриите на текстила и облека во Европа-Визија до 2020 
година. Почетниот предлог бил  текстилна и индустријата за облека во 
соработка со институтие и факултетите да ја подобри координаијата на 
постоечките структури во насока на подобрување на производството со 
избегнување на фрагментација и истражување во нови технологии и развој 
на нови производи.     

Во рамкитна активностите се планира подобруавње на условите за 
финансирање на иновативни проекти. Клучни елементи на идниот развој 
на стопанството во Европа ќе бидат иновациите и новите технологии. 
Пресвртница во развојот на индустријата  за облека ќе биде креативната 
работа и иновативноста во барање на подобрени решенија за 
производите.   

Во рамките на производните технологии, акцент во развојот ќе биде 
насочен кон флексибилните системи за производство на мали серии како и 
на развојот на технологии за директно 3D производство.   

Притоа, приоритетите ќе бидат насочени кон:  

• Расположливоста на флексибилните системи за производство на 
мали серии облека со високо економска оправданост; 

• Трендот – производство на облека во 3D опкружување со 3D 
опрема; 

• Развој/иновативност на производите што пордазбира примена на 
виртуелни текстилни материјали за симулација и предвивање на 
производните можности; 

• Поголема пристапност во примената на виртуелни текстилни 
материјали; 

• Подобрен пристап кон знаењето за производство на текстилни 
материјали.  

Платформата предвидува неопходност да се работи во насока на 
привлекување на што поголем број високообразовани креативни кадри во 
овој сектор кои ќе нудат решенија за развој на нови технологии и 
производи способни да се носат со високата конкуренција на светскиот 
пазар. Цел на овие активности е унапредување на индустријата за текстил 
и облека во модната индустрија која се одликува со иновативност и знаење 
за примената на новите технологии и што ќе резултира во развој на 
домашни марки поконкуретни на пазарот.  
 
 

                                                
11 http://www.textile-platform.eu/ 



 35 

4.3. Технолошки трендови во потсекторите за текстил, облека и кожа 
во светот  
 

Во истражувањето за главните актуелни светски технолошки и бизнис 
трендови во конфекцискиот пазар, најголеми предизвици на компаниите во 
делот на инвестирање во технологија се12:  

• намалување на производните трошоци; 

• инвестирање во телантиран човечки капитал за поддршка на 
бизност; 

• поттикнување на зголемена продажба на постоечките производи за 
поддршка на идниот раст; и  

• заштита на бизнисот од кибер ризици.        

За да одговорат на овие предизвици, трговците и производителите на 
големо и мало планираат да ги зголемат буџетите за 11,2% во 2017 во 
однос на зголемувањето од 8% планирано за 2013 и 2014 година. Нивото 
на инвестиции во делот на планирање на ланецот на набавките, понудата, 
продажбата и оперативното планирање ќе имаат приоритет за 
обезбедување на квалитет на производите. Технолошката адаптација и 
инвестиции во овие бизнис функции треба да се насочат кон постигнување 
на најважните бизнис иницијативи во конфекциските компани за наредните 
години: намалување на производните трошоци, подобрување на 
менаџирањето на односот купувач/потрошувач и подобрување на брзината 
на успешност на новите производи. Се верува дека конфекциските 
компании може да ги постигнат овие разнолични бизнис цели преку 
инвестирање во бизнисот и информатичката технологија.   

Технолошките трендови се застапени и во чевларската индустрија. Се 
користат машини со висок технолошки развој кои се предизвик за 
компаниите бидејќи можат да завршат голем број на работни операции за 
многу пократко време. Со тоа би се намалила цената на готов производ, а 
би се зголемила продуктивноста. Сите технолошки иновации освен 
предности имаат и свои недостатоци. Во овој случај недостаток е 
недостигот на човечки ресурси потребни во процесот на производство, а 
пак компаниите за да бидат во тек со времето и технологијата мораат да   
инвестираат во нови машини како и во човечки капитал кој ќе може да 
работи со истите. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Top technology trends in the apparel market, apparelmag.com Feb, 2017 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И    
                                    ВООБИЧАЕНИТЕ ПАТЕКИ НА КАРИЕРА 
 

 
Табела 16. Патеки за напредување во кариера 
 

Ред. 
број 

Назив на работите и работните задачи 
(работно место) 

Школска 
подготовка 

III Одделение шивална  

12 Раководител на одделение ССС 

6 Контролор на квалитет ССС 

18 
Ракувач со полуавтоматски и автоматски 
шивач ССС 

17 
Ракувач со посебни машини за шиење на 
облека ССС 

16 Ракувач со машина за рамно шиење ССС 

15 Ракувач со текстилна преса КВ 

19 
Работник на едноставни работи во 
производството на текстил КВ 

20 Рачни пакувачи КВ 

21 Ракувач со машина за пеглање на облека КВ 

22 Чистач на простории НКВ 

 
Табела 17. Операционен лист за изработка на машка кошула 
Погон: Шивална; Артикал: К0100АБРАД КАРО 1/1 
 

Операци
ја 

Назив Група Норма-
парчињ

а 

1001 Поруб крагња лепена без величина II група 1.875 

1020 Обрезива крагња после поруб I група 11.250 

1062 Пегла грагња по средина на лице и опако I група 1.184 

1091 Равна крагња долен дел одозгоре дводелна крагња II група 3.462 

1096 Обрезива и обрќа горна крагња I група 1.667 

1097 Обрезива и обрќа долна крагња I група 1.667 

1121 Пегла шпиц на крагња на преса I група 2.045 

1122 Состав грагња со обрезивачка леплива и обрезива II група 616 

1152 Зацврстува крагња на три места, штепа по средина II група 372 

1161 Иберштеп на горња крагња 1/3/5 мм. II група 776 

1163 Иберштеп на крагња по средина правоаголен II група 1.047 

1188 Обрезива крагња од оздоле со машина II група 3.462 

1190 Плете една рупа на нос на крагња на двоглава машина II група 4.091 

1191 Плете две рупи на шлиц на крагња на двоглава машина II група 2.143 

1195 Мери цвика и одбележува крагња со апарат I група 1.667 

1200 Нашива лајсна на двоигловка каро и пруга III група 668 

1210 Шие мало резервно копче за шчиц на ракав II група 2.368 

1215 Белезува за две копчиња на предница- BD I група 1.500 

1216 Шие две копчиња-BD и вметнува санфор II група 1.451 

1246 Плете 7 рупи на двоглава рупичарка II група 978 

1264 Пегла две десни предници на 7 секунди на тостер преса I група 2.800 

1268 Сече лева предница со ендлерица II група 1.957 

1269 Сече десна предница со ендлерица II група 1.957 

1312 Обрезива предница кај вратен израз и поруб I група 1.000 

1317 Контрола на поли со џеб III група 2.500 

1346 Штепа десен кант пруга и каро со апарат III група 1.286 

1367 Пегла (лепи) лајсна на преса 13 сек. I група 1.400 

1432 Обрезива џеб пред нашивање I група 2.813 

1441 Енгла џеб одозгоре 1 ком.  III група 3.800 

1452 Пегла џеб на преса пруга и каро I група 2.813 

1459 Запеглува џеб шпис-со шаблон каро-пруга I група 1.363 

1462 Нашива прав и шпицест џеб на предница пруга-каро III група 417 

1477 Штепа џеб пруга и каро II група 1848 
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1508 Запеглува лајсна за ракави на преса I група 2.250 

1509 Плете 1 рупа на шлиц на ракави 2 комади II група 1.406 

1510 Шие едно копче на шлиц на ракави 2 комади II група 1.406 

1511 Поруб шлиц на ракави од една страна II група 1.286 

1512 Нашива парче на отвор на ракав и прави коцка II група 344 

1614 Нашива една етикета на платка од две страни II група 804 

1618 Зацврстува етикета на грб со капнат штеп II група 3.000 

1800 Поруб на округли манжети II група 1.125 

1802 Состав округли манжети со нож II група 459 

1806 Обрезува манжети после ADLER со ножици I група 2.250 

1807 Иберштеп на округли манжети 1/3/5 мм. во пар II група 592 

1812 Обрезива, обрќа и пегла манжети на калапи I група 1.800 

1814 Пегла манжети од оздоле на преса I група 1.800 

1823 Состав манжети на АДЛЕР III група 1.154 

1887 Зацврстува и рамни манжети по ADLER пруга и каро II група 1.103 

1890 Плете една рупа на една манжета во пар двоглава машина II група 2.647 

1891 Шие две копчиња со штипки на манжети во пар II група 1.500 

1895 Плете 4 рупи на 2 манжети во пар II група 1.324 

1898 Парира манжети пред плетење рупици каро I група 5.000 

1953 Пегла 1 џеб во шаблон ма преса I група 1.956 

1954 Собира и вади 1 џеб од шаблон I група 4.500 

 
 

Од табелата се гледа дека покрај утврдената норма за секоја операција, 
сите операции се поделени во групи со различни бодови. 
 
Прва група –операции  со 616,11 бода 
 
Се работи за едноставни работи кои се повторуваат, најчесто рачни со 
помош на ножици или пегла или преса со користење на шаблони. 
Операциите лесно се учат и за нивно обавување не е потребно долго 
време на обука. 
 
Втора група-операции со 642,68 бода 
 
Овде спаѓаат операции кои најчесто се работат на обични шивачки машини 
или автомати, за кои е потребно време за обука. Работникот мора да 
покаже поголема прецизнос во работата а машините со кои работи имаат 
поголема вредност. 
 
Трета група-операции со 696,14 бода 
 
Во третата група на операции влегуваат операциите за кои е потребно нај 
многу време за обука, голема прецизност во работењето и најчесто се 
работи на специјални машини со висока продуктивност и поголема 
вредност. 
 

Уште при тестирањето на работниците за прием на работа, согласно 
нивните афинитети и способности се распределуваат на соодветни 
работни места. На места на кои не е потребна голема прецизност и 
најчесто се работи рачно или на места т.е. операции за кои е потребна 
голема прецизност и поголем период на обука за работа со специјални 
машини.   
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Табела: 18. Операционен лист за изработка на спортски патики 
Погон:Де Марко Куманово; Артикал:Натурино Паркер велкро 
 

Работна 
единица 

Назив Време за 
изработка во 

минути 

КРОЈАЛНА Кроење на лице од кожа 6,30 

 Кроење на постава од кожа 3,10 

 Кроење на лице од синтетика 1,00 

 Кроење на постава од синтетика 0,30 

 Кроење на чичак трака 1,00 

 Кроење на табаници 0,30 

 Кроење на цвишна,сунѓер и појачање 1,00 

 Шпалтање на кожа 1,00 

 Ширфање на лице 4,10 

 Ширфање на постава 2,30 

СЕРИГРАФИЈА Сериграфија 2,00 

ШИВАЛНА Фарбање на ивици на составни делови на лице 2,30 

 Бележење на составни делови 4,00 

 Шиење на постава 2,20 

 Шиење на чичак трака за каиши 1,50 

 Налепување на каиши со чичак трака 2,30 

 Кантирање на каиши 5,10 

 Обрезување на вишок на чичак трака 1,40 

 Лепење на појачање на шнир лајсна 1,40 

 Лепење на појачање на трокут 0,40 

 Лепење на цвишња на лице 1,00 

 Состав сарици на цик-цак 1,10 

 Гумирање и лепење на предница 3,20 

 Шиење на предница на машина со две игли 1,40 

 Гумирање и лепење на украсна звезда долна 0,30 

 Шиење на украсна звезда 1,30 

 Гумирање и лепење на украсна звезда горна 0,30 

 Шиење на украсна звезда горна 1,30 

 Гумирање и лепење на шнир лајсна 3,30 

 Шиење на шнир лајсна на машина со две игли 1,40 

 Гумирање и лепење на крагна 1,10 

 Шиење на крагна 1,10 

 Гумирање и лепење на кватер 2,50 

 Шиење на кватер на машина со две игли 1,20 

 Состав на лице и постава 1,40 

 Гумирање и лепење на луб 2,30 

 Лепење на сунѓер 0,30 

 Гумирање за штирцање на сарице 1,20 

 Штирцање(местење на лице и постава) 3,10 

 Гумирање и лепење на етикета на јазик на лице  0,20 

 Гумирање и лепење на етикета на јазик на 
постава 

0,20 

 Состав на лице и постава на јазик 1,20 

 Лепење на сунѓер на јазик 0,30 

 Гумирање за штирцање на јазик 1,00 

 Штирцање(местење на лице и постава) на јазик 2,50 

 Кантирање на сарица 3,20 

 Кантирање на јазик 1,30 

 Обрезување на сарица и јазик 3,10 

 Зумбање за асоли за каиши 1,00 

 Местење на асоли за каиши 1,50 

 Нашивање на каиши 3,10 

 Гумирање и лепење на јазик со сарица 1,10 

 Шиење на јазик со сарица 2,50 
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 Лепење на капна 0,30 

 Пеглање на луб 0,30 

 Подлепување на лице со постава 1,00 

 Опшивување на лице со постава 1,00 

 Закопчување на каиши 1,20 

 Контрола 2,00 

 ВКУПНО ВРЕМЕ ЗА ИЗРАБОТКА Е 99,8 

  
 
 
Табела 19. Патеки за напредување во кариера на работник во непосредно 
производство за обувки  
 

Р.бр. Работно место  Стручна подготовка 

 Одел за Назив  

2.1.10 Кроење Раководител ССС 

2.1.10  Кројач I група ССС 

2.1.11  Кројач II група ССС 

2.1.11  Кројач III група ССС 

2.1.13  Кројач IV група ССС 

2.2.10 Ширфање Ширфање II група ССС 

2.2.11  Валкање III група ССС 

2.2.12  Нумерација IV група ССС 

2.3.10 Штанцерај Раководител ССС 

2.3.10  Работник I група ССС 

2.3.11  Работник II група ССС 

2.3.12  Работник III група ССС 

2.3.13  Работник IV група ССС 

2.3.14  Работник V група ССС 

2.4.11 Обработка и пред 
финиш 

Работник II група ССС 

2.4.12  Работник III група ССС 

2.4.13  Работник IV група ССС 

2.4.14  Работник V група ССС 

2.5.10 Шивална Раководител  

2.5.10  Работник I група ССС 

2.5.11  Работник II група ССС 

2.5.12  Работник III група ССС 

2.5.13  Работник IV група ССС 

2.5.14  Работник V група ССС 

2.6.10 Монтажа Раководител ССС 

2.6.10  Работник I група ССС 

2.6.11  Работник II група ССС 

2.6.12  Работник III група ССС 

2.6.13  Работник IV група ССС 

2.6.14  Работник V група ССС 

2.3.12  Работник III група ССС 

2.3.13  Работник IV група ССС 

2.3.14  Работник V група ССС 

2.4.11 Обработка и пред 
финиш 

Работник II група ССС 

2.4.12  Работник III група ССС 

2.4.13  Работник IV група ССС 

2.4.14  Работник V група ССС 

2.5.10 Шивална Раководител ССС 

2.5.10  Работник  I група ССС 

2.5.11  Работник  II група ССС 

2.5.12  Работник  III група ССС 

2.5.13  Работник  IV група ССС 
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2.5.14  Работник  V група ССС 

2.6.10 Монтажа Раководител ССС 

2.6.10  Работник  I група ССС 

2.6.11  Работник  II група ССС 

2.6.12  Работник  III група ССС 

2.6.13  Работник  IV група ССС 

2.6.14  Работник  V група ССС 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ  

 
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторите за текстил и 
кожа  

Како клучни чинители за вклучување во анализата на потсекторите за 
текстил и кожа се:  
 
1. Министерство за образование и наука 
2. Министерство за труд и социјална политика 
3. Министерство за транспорт и врски 
4. Министерство за економија 
5. Министерство за животна средина и просторно планирање  
6. Агенција за вработување на РМ 
7. Агенција за енергетика на Македонија  
8. Стопанска комора на Македонија  
9. Сојуз на стопански комори 
10. Стопанска комора на Северозападна Македонија 
11. Занаетчиска комора на Република Македонија 
12. Работодавачи од Секторот за текстил и кожа и слични производи 
13. Репрезентативен синдикат за Секторот за текстил и кожа и слични 

производи 
14. Текстилен класер 
15. Репрезентативен синдикат за образование 
16. Центар за стручно образование и обука 
17. Центар за образование на возрасни  
18. Биро за развој на образованието 
19. Државен просветен инспекторат 
20. Државен испитен центар 
21. Совет за стручно образование и обука 
22. Секторска комисија за Секторот за текстил и кожа и слични производи 
23. Агенција за енергетика на Македонија 
24. Агенција за катастар на Р. Македонија 
25. Локална самоуправа 
26. Технолошко-металуршки факултет 
27. Средни стручни училишта 
28. Провајдери за обука на возрасните   
 
 

6.2. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за кожа и 
слични производи 

  
 Од досегашните собрани податоци, а секако не се опфатени сите 
релевантни чинители кои може да дадат реален придонес за секторската 
мапа, во промовирањето и равојот на Секторот за текстил, кожа и слични 
производи, сите потребни информации мозе да се добијат од 
истражувачката база на соодветни организации/работодавачи и сл. 
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Чинители кои се релевантни за развојот на работната сила во 
подсекторите текстил и кожа се: 
- Преставници на работодавачи, во конкретниот подсектор;  
- Компании за изработка на чевли; 

 
 
Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во секторот 
текстил, кожа и слични производи, 

 
 

Претставници на работодавачи: 
- Стопанска комора на Македонија 
- Сојуз на стопански комори  
- Стопанска комора на Северозападна 

Македонија 
- Занаетчиска комора на Република 

Македонија 
- Работодавачи од потсектор за текстил 
- Работодавачи од потсектор за кожа и 

галантерија 
 

Родители, згрижувачи и 
претставници од семејство: 
- Совет на родители во училиште 
- Училишен одбор  
- Локална самоуправа 

Чинители што се 
заинтересирани за 

развој на 
работната сила во 

Секторот за 
текстил, кожа и 

слични производи 

Синдикат и 
професионални органи: 
- Репрезентативен 

синдикат за секторот 
текстил, кожа и слични 
производи 
 

-  
- синдикат за образование 

 Стручен совет и 
Секторски комисии за 
НРК: 
- Совет за стручно 

образование и обука 
- Секторска комисија за 

секторот текстил, кожа и 
слични производи 

Владини органи: 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за труд и социјална 

политика 
- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и 

просторно планирање 
- Министерство за транспорт и врски 
- Агенција за вработување  
- Биро за развој на образованието 

 
 

Јавни органи што не се дел од 
министерствата: 
- Центар за стручно образование и обука 
- Центар за образование на возрасните 
- Државен просветен инспекторат 
- Државен испитен центар 

 
 
 

Други чинители: 
- Технолошко-металуршки 

факултет 
- Стручни училишта во кои 

се образуваат ученици за 
квалификации од областа 
на текстил и кожа 

- Провајдери за обука на 
возрасните 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да обезбеди производство 
на текстилни материјали, 
модерна, квалитетна и 
функционална облека, 
обувки и слични производи 
од текстил и кожа 

 

 Б. Квалитетно производство на 
текстилни материјали  
 

Б.1 Проектирање на предиво, ткаенина и плетенина 

Б.2 Производство на предиво 

 
Б.3 Производство на ткаенина 

 
Б.4 Производство на плетенина  

 

Клучна цел Прво ниво на функционални области Второ ниво на функции 
 

В.6 Технолошки процес на доработка  

 

В. Квалитетно производство на облека 

В.1 Конструкциска подготовка 

 

 В.2 Технолошка подготовка 

В3 Оперативна подготовка 

 
В.4  Технолошки процес на кроење 

 

 В.5 Технолошки процес на шиење 

А.Совремно дизајнирање на текстилни 
материјали, облека, обувки и слични 
производи 

 A.1 Предвидување на идни трендови  
 

 
 А..2 Дизајнирање 
 

А..3 Планирање колекција 
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Продолжува Г.1. Техничко-технолошка подготовка на обувки 

Г.2. Кроење и ширфање  

Г.3. Шиење  

Г.4. Монтажа    

Г.5  Доработка  

 

  

 

Г. Квалитетно производство на обувки и 
слични производи  
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прво ниво на 

функционални области 
Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 
 

А. Совремно дизајнирање 
на текстилни материјали, 
облека, обувки и слични 
производи 
 
 

 

А.1  Предвидување на идни трендови  
 

 

А 2 .Дизајнирање  

А.3 Планирање колекција 
 

 А.1.1  Следи  модни трендови кај нас и во светот 

 

А.1.2 Идентификува целни групи согласно избраните модели 

 

 А. .1.3  Разменува идеи со клиенти и агенти  

 

А.2.1 Изработува основен модел 

 

А.2.2 Селектира материјали согласно моделот 

 

А.3.1 Развива варијации од основниот модел 

А.3.2 Внесува пополнувачки модели 

 

А.3.3 Изработува колекција 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прво ниво на 
функционални области 

Второ ниво на функции 
 

Трето ниво на функции 
 

Б. Квалитетно 
производство на 
текстилни материјали 

 

Б.1 Проектирање на предиво, ткаенина и плетенина 

 

Б.2 Производство на предиво 

Б.1.1 Истражува 

 

Б.1.2 Генерира идеи 
 

 
Б.1.3 Развива дизајн  

 
Б.1.4. Врши селекција на асортиман 

 

Б.2.1  Набавува суровини 

 

Б.2.4. Влачење 

 
Б.2.5. Дублирање 

 

Б.2.6. Чешлање на прамен 

Б.2.7. Предпредење на прамен влакно 

 
Б.2.8. Предење на влакно 

 

Б.2.9. Премотување 

 

Б.2.2  Мешање и отварање на влакна 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прво ниво на 

функционални области 
Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 
 

Б. Квалитетно 
производство на 
текстилни материјали 

Б.3.Производство на ткаенина 

 

Б.4  Производство на плетенина 
 

Б.3.1  Набавка на суровина 

 

Б.3.2 Подготовка на основа и јаток 

 
Б.3.3 Сновење 

 

Б.3.4 Скробење 

 
Б.3.5 Ткаење 

 

Б.3.7 Доработка 

Б.4.1. Набавка на суровини 

 

Б.4.2. Подготовка на предиво 

Б.4.3. Плетење 

 

Б.4.4. Контрола 

 
Б.4.5. Стабилизирање, изварување, боење и доработка 

 

Б.4.6. Пакување 

 

Б.3.6 Контрола 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.1.  Конструкциска подготовка 

В..2 Технолошка подготовка 

В.2.1. Технолошка анализа на изработка на предмети за облека и 
избор на средства за работа 

В.2.2.  Изработка на планови за монтажа, разместување на опрема, 
системи на технолошкиот процес, меѓуфазен транспорт, системи на   
вградување работни места 
 

В.2.4 Обликување работни места 

В.2.5. Студија на работа 

 

Прво ниво на 
функционални области 

Второ  ниво на функции 
 

Трето  ниво на функции 
 

В.2.3. Изработка на планови на технолошките процеси 

В.1.1. Врши стандардизација на кроеви 

В.1.2 Конструира и моделира  кроеви 

В.1.3. Градира кроеви 

В.1.4. Изработува  кројни слики 

В.1.5. Утврдува потрошувачка на материјали 

В. Квалитетно 
производство на облека 

 

В.1.6. Плотирање на кројна слика 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В..3 Оперативна подготовка 

В.4. Технолошки процес на кроење 
 

В.3.1 Утврдува  производни капацитети 

 
В.3.2  Го планира  производството 
 

 В.3.3. Терминирање на производството 
 

 В.3.4. Изработка на податоци за планска калкулација 

В.3.5. Планира  материјали за набавка 

 
В.3.6  Креира работни налози 

 

В.4.1. Положува  кројни слоеви 

 
В.4.2. Грубо крои 
 

В.3.7.Планира материјал за кроење 

В.4.4 Фино крои  
 

В.4.3. Подесува  дезенирани материјали 
 

В.4.5. Бележење 

В.4.6. Фиксирање 

В.4.8. Сортирање и комплетирање 

В.4.7. Везење, печатење 

В. Квалитетно 
производство на облека 

 

Прво ниво на 
функционални области 

Второ  ниво на функции 
 

Трето  ниво на функции 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.5.  Технолошки процес на шиење 
 

 
В.5.2 Монтажа на составни делови (панели) 

В.5.3. Главна монтажа  
 

В.5.1. Подготовка и монтажа на мали делови 

 
 

В.5.4. Завршни операции 
 

В.6. Технолошки процес на доработка 
 

В.6.1. Меѓуфазна  контрола 

В.6.2. Пресување 

В.6.3. Проверка на димензии 
 

В.6.4. Финална контрола 

В.6.5. Етикетирање 

В.6.6. Диплење и пакување 

В.6.7. Контрола на готов производ за испорака 

В.6.8. Испорака на готов производ 

В. Квалитетно 
производство на облека 

 

Прво ниво на 
функционални области 

Второ  ниво на функции 
 

Трето  ниво на функции 
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Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.1.2 Техичко-технолошка подготовка 
 

Г.1.2. Креативно-конструктивна подготовка 
 

Г.2.1 Кроење на лице 

 

Г.2.2 Кроење на постава 
 

Прво ниво на 
функционални области 

Второ  ниво на функции 
 

Трето ниво на функции 
 

Г.1.3 Нормирска група 
 

Г.1.4 Организациска група 
 

Г.2.3 Кроење на синтетички материјали 
 

Г.2.4 Кроење на помошни материјали  

Г.2.5 Шпалтање 

 
Г.2.6 Ширфање на лице 

 
Г.2.7 Ширфање на постава 

 
Г.2.8 Нумерирање 

 
Г.2.9 Обликување кроеви 

 

Г. Квалитетно 
производство на обувки и 
слични производи  

 

Г.1 Техничко-технолошка подготовка на обувки 

 
 

Г.2 Кроење и ширфање 
 



 52 

Функционална мапа на Секторот за текстил, кожа и слични производи 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прво  ниво на 
функционални области 

Второ  ниво на функции 
 

Трето  ниво на функции 
 

Г.3.1 Фиксирање  на составни делови на лице 
 

Г.3.2 Шиење на составни делови на лице 
 
Г.3.3 Шиење на постава 
 
Г.3.4 Монтирање на лице со постава 
 

Г.3.5 Кантирање 
 

Г.4.1 Подготовка на горен дел на обувка  за монтирање 
(лубови и капни) 

 
Г.4.2 Подготовка на долен дел на обувка за монтирање (ѓонови 
и табаници) 
 

 

Г.5.1 Чистење на обувки 
 

Г.5.2 Пастирање на обувки 
 

Г.5.3 Шнирање или копчање на обувки 
 

Г.4.3 Монтирање (цвикање) на горниште 
1.  

Г.4.4 Лепење на ѓонови 
 

Г.3 Шиење 

 

Г.5 Доработка 
 

Г.4 Монтажа 

 

Г. Квалитетно 
производство на обувки 
и слични производи  

 

Г.5.4 Контрола 
 

Г.5.5 Пакување 
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Предлог за развој на нови или дополнување на постојните 
стандарди на занимања и стандарди на квалификации во Секторот 

за текстил, кожа и слични производи 
 

Сектор Назив на 

квалификации 

Предлози за стандарди на занимања 

со IV ниво на сложеност  

 

 

Текстил. Кожа 

и слични 

производи 

Техничар за облека  1.Оператор за кроење на  облека* 

2. Оператор за шиење на облека* 

3. Оператор за доработка на облека 

Конфекциски 

CAD/CAM оператор 

1.CAD/CAM оператор 

Техничар за дизајн на 

облека 

1. Дизајнер на облека и кожна 

галантерија 

2. Моден стилист 

Техничар за обувки 1. Ошператор за кроење на обувки** 

2. Оператор за шиење  на обувки** 

3. Составувач на горни со долни 

делови на обувки 

Техничар за 
дизајнирање и 
моделирање на 
обувки 

1. Дизајнер на обувки 

2. Моделар на обувки 

 
*  ќе се користат и за изработка  на квалификацијата -  CAD/CAM оператор  
** ќе се користат и за изработка  на квалификацијата - Техничар за дизајнирање и 

моделирање на обувки 

 
 

 
 
 


