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Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за добивање метали, 
се дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции на ова 
занимање за планирање, организирање, реализација  и следење на 
работата во технолошките процеси за пирометалуршко, 
хидрометалуршко и електрометалуршко добивање на метали, како и 
постапките за рафинација на суровите метали,  добивање на чисти 
метали и процесите за добивање на метални прашоци и 
синтерување.  

Операторот управува со опремата, средствата и агрегатите во 
сите процеси за добивање и рафинација на металите,  организира, 
надгледува и ги реализира процесите во пирометалургијата, 
хидрометалургијата, електрометалургијата и металургијата на 
прашоци. Организира прием на руда, концентрати, топители и други 
влезни суровини во процесите за добивање на металите. Изведува 
работни задачи на руден двор: формирање на рудни греди, 
складирање на концентрат и топител, складирање на кокс.  

Врши прием и складирање на реагенси во хидрометалургијата и 
електрометалургијата. Изведува пресметки, мерења, испитувања на 
суровини и пополнува документација за прием. Спроведува 
металуршка подготовка на руди и концентрати– окрупнување, 
пржење и пред-редукција. Подготвува руда за лужење, средства за 
лужење и прочистување на лужината. Ги користи мерните 
инструменти и спроведува континуирано следење на процесите при 
добивање на суров метал, процесот на рафинација и 
конфекционирањето на полупроизводите.  

Ракува со средствата и опремата во процесите за добивање и 
рафинација на металите и ги организира и применува личните и 
колективните мерки за заштита при работа. Планира, организира и 
изведува специфични операции во процесите на добивање и 
рафинација на метали.  

Евидентира влезни и излезни елементи во процесите и води 
евиденција за одредена група на вработени. Ги познава споредните 
продукти во процесите, управува со нив и се грижи за заштита на 
животната средина. Работи согласно законските прописи за 
експлоатација на минерални суровини и другите  закони поврзани со 
работата. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира, 
организира и 
анализира 
сопствени 
работни 
активности 

1. Организира работно место; 
2. Организира тим за работа; 
3. Планира средства и опрема за работа; 
4. Анализира дневни активности, работни 

задачи и се подготвува за нивна 
реализација; 

5. Изработува дневен план за работа; 
6. Анализира процес за работа; 
7. Проверува исправност на средства за 

работа; 
8. Изработува работна и техничка 

документација 
2. Подготовка за 

работа 
Обезбедува 
средства, опрема 
за работа и 
издава упатства 
за работа 

1. Обезбедува средства за работа; 
2. Проверува опрема за работа; 
3. Обезбедува лични  заштитни средства 

за работа;  
4. Изложува план за работа; 
5. Распределува работни задачи и издава 

упатства за работа; 
6. Планира време за работа; 
7. Следи правилно изведување на 

технолошките процеси за добивање на 
метали; 

8. Презема мерки за сигурна работа во 
согласност со прописите за хигиенско-
техничка заштита 

3. Оперативни 
активности 

 

 

 

 

Врши работни 
задачи на руден 
двор 

1. Проверува и евидентира дотур на руда и 
концентрати; 

2. Следи набавка на топител, кокс и други 
материјали; 

3. Формира рудни греди; 
4. Одредува состав на шаржа; 
5. Евидентира потрошувачка на влезни 

суровини во процесот на добивање 
метали 

6. Проверка и чистење на работниот 
простор и средствата за работа    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врши металуршка 
подготовка на 
руди 

1. Врши окрупнување на концентрати; 
2. Управува со опремата за окрупнување; 
3. Изведува пржење на руда и концентрати; 
4. Следи процес на предредукција; 
5. Контролира опрема за окрупнување, 

пржење и предредукција; 
6. Контролира квалитет на добиен 

производ; 
Добива метали по  
пирометалуршки 
пат 

1. Подготвува печка, уред, постројка, 
средства за пирометалуршко добивање 
на метали; 

2. Следи процес на полнење и топење на 
печките; 

3. Изработува седебергови електроди; 
4. Следи процес на топење, 
5. Применува процеси на оксидација и 

редукција; 
6. Користи и чита мерни инструменти; 
7. Контролира систем за ладење на печка и 

дотур на воздух 
8. Организира пробод на печка и испуст на 

метал и згура; 
9. Организира транспорт на метал и згура; 
10. Контролира опрема за заштита на 

животна средина; 
11. Го познава процесот за добивање на 

железо и челик; 
12. Оперира со процесите за 

пирометалуршко добивање на обоени 
метали, 

13. Применува постапки за добивање легури 



 

 

Организира 
рафинација на 
метали 

1. Управува со конверторите за рафинација 
2. Контролира работа на СМ печка 
3. Организира транспорт на рафиниран 

метал; 
4. Користи Томасова, Бесемерова, ЛД и 

ЛДАЦ постапка во рафинацијата на 
метали; 

5. Применува процес на полнење и 
празнење на ковертор; 

6. Следи процес на конти и полуконти 
леење; 

7. Спроведува термичка рафинација кај 
обоени метали; 

8. Организира и следи електрорафинација; 
9. Контролира параметри на 

електрорафинација; 
10. Контролира фракциона дестилација; 
11. Надгледува опрема за 

електрорафинација и фракциона 
дестилација 

Врши 
хидрометалуршко 
добивање на 
метали 

1. Сроведува подготовка на руда за 
лужење; 

2. Организира мрежа за лужење; 
3. Контролира процес на лужење и системи 

за одведување на лужина; 
4. Спроведува третирање на лужина; 
5. Оперира со средствата за лужење; 
6. Води процес на прочистување на 

лужење; 
7. Подготвува аноди и катоди за 

електрорафинација; 
8. Организира промена на аноди и катоди; 
9. Контролира процес на електролиза; 
10. Контролира параметри на електролит; 
11. Складира и евидентира добиени метали. 
12. Контролира опрема за заштита; 
13. Складира и контролира хемиски активни 

супстанци. 



  Врши 
електрометалурш
ко добивање на 
метали 

1. Изведува лужење на руда; 
2. Прочистува раствори за електролиза; 
3. Управува со процесите за сорбција, 

десорбција и екстракција; 
4. Менува аноди и катоди; 
5. Следи процес на електролиза; 
6. Контролира параметри во процесот на 

електролиза; 
7. Организира складирање на чисти 

метали; 
8. Евидентира производство на метал; 
9. Контролира работа на системите за 

заштита; 
10. Контролира и манипулира со хемиски 

активни супстанци; 
11. Ги познава постапките за 

електрометалуршко добивање на цинк, 
кадмиум, алуминиум, благородни 
метали, магнезиум. 

Оперира со 
процесите за 
добивање на 
метални прашоци 

1. Познава технологии за производство на 
метални прашоци 

2. Оперира со опремата за добивање на 
метални прашоци 

3. Познава механички постапки за 
добивање метални прашоци 

4. Контролира електролитска техника за 
производство на метални прашоци 

5. Управува со процесот за добивање 
прашок со атомизација 

6. Анализира особини на прашоци 
7. Изведува компактирање и синтерување 

на метални прашоци 
8. Испитува структура и механички својста 

на компактите 
9. Евидентира и складира компакти 
10. Следи опрема и процес за добивање на 

метални прашоци 

4. Комерцијални 
активности  

Пресметува 
потрошувачка на 
сурови ни и 
добиени 
производи во 
процесите за 

1. Следи цена на метали на пазарите; 
2. Порачува потребни средства и 

материјали 
3. Пресметува искористување на метал 
4. Одредува потрошувачка на енергија 
5. Планира потрошувачка на реагенси 



добивање метали 6. Калкулира одредени поправки во 
постројките 

5. Административ
ни активности 

Евидентира 
извршена работа 
и време 

1. Води евиденција за остварена норма и 
нормативи и извршени работи; 

2. Води евиденција за работни саати на 
секој член од групата; 

3. Води евиденција за операциите при 
изведување; 

4. Води дневни забелешки за тековни 
активности 

5. Евидентира количина на влезни 
материјали во процесите 

6. Изработува извештај за извршената 
работа 

7. Изготвува извештај за одвивањето на 
процесите 

8. Евидентира количина на добиени метали 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет 

Контролира 
опрема, состав и 
структура 

1. Контролира состав на руда и 
концентрати 

2. Контролира параметри во процесот за 
добивање и рафинација на металите 

3. Надгледува опрема во процесот за 
добивање  и рафинација на металите 

4. Контролира состав на добиен метал 
5. Контролира структура на метал 
6. Контролира притисок, температура и 

ладење на печка 
7. Контролира параметри во ќелија за 

електролиза 
7. Одржување и 

поправање 
опрема 

Следи и 
евидентира 
одржување на 
средствата за 
работа, опремата 
и инсталациите 

1. Одржува средства и опрема 
2. Идентификува неправилна работа во 

постројките и опремата 
3. Проверува исправност на заштитните 

средства 
4. Контролира мерни инструменти 
5. Изведува планирани поправки на опрема 

и инсталации во металургијата 
6. Пријавува дефекти и неправилна работа 

на опремата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Комуникација Комуницира со 
лица во тимот и 
претпоставените 

1. Соработува со одговорни лица 
2. Прилагодува стил на комуникација 
3. Комуницира со непосредни извршители 

на работни задачи 
4. Користи стручна терминологија при 

комуницирањето 
5. Употребува технички средства за 

комуникација 
6. Користи техничка документација 
7. Употребува ИТ технологија за 

комуницирање 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работа и 
животна 
средина 

Применува 
заштита при 
работа и заштита 
на работна 
средина 

1. Употребува лични заштитни средства 
2. Контролира исправност на колективни 

заштитни средства 
3. Контролира критични места во процесот 
4. Применува заштита при тимска работа 
5. Употребува исправен и пропишан алат и 

опрема 
6. Дава прва помош во случај на повреди 
7. Предупредува за можни опасности 
8. Применува упатства и обуки за заштита 

на работа 
9. Ракува со опасни материи според 

прописи 
10. Применува заштита на животна средина 

согласно пропишаните правила и закони 



Знаење за занимањето  /  Вештини за занимањето 

 
Знаење за занимањето: 
 

• Почитува нормативи за работа во металургијата 
• Ја познава организацијата на работа во металургијата за добивање на метали 
• Спроведува законска регулатива за работа во металургија  
• Применува стандарди за заштита при работа 
• Ја познава опремата и средствата во металургијата за добивање на метали 
• Применува стандарди за квалитет на производите 
• Познава пирометалушрко добивање на метали 
• Препознава металични минерали 
• Дефинира руда, концентрат, топител, згура и суров и рафиниран метал 
• Познава металуршка подготовка на руда 
• Познава процеси на окрупнување на концентрати 
• Познава опрема за окрупнување 
• Разликува процеси на пржење на концентрати 
• Контролира опрема за пржење 
• Познава процес на предредукција 
• Пресметува состав на влошка за топење 
• Организира процес на топење 
• Организира процес на пробод на печка 
• Ги познава постапките за термичка рафинација на металите 
• Води процеси за дестилација на метали 
• Контролира работа на конвертори 
• Контролира транспорт на метал и згура 
• Прави структурна анализа на метал 
• Следи работа на системите за ладење и воздух 
• следи работа на филтри за отпрашување и метални пареи 
• Објаснува  хидрометалуршко добивање на метали 
• Опишува начин на управување со постројките во хидрометалургијата 
• Набројува потребна опремата во хидрометалургијата 
• Применува лични и колективни заштитни средства во хидрометалургијата 
• Спроведува прописи за заштита на животна средина 
• Подготвува план и извештај за работа 
• Планира време и извршување на работи  
• Евидентира потрошувачка на средства и добиени производи 
• Познава елетрометалуршко добивање на метали 
• Познава начини на управување со опремата во електрометалургијата 
• Применува средства за заштита и заштита на животна средина 
• Подготвува раствор за лужење 



• Спроведува процес на лужење 
• Контролира процеси на апсорбција, десорбција и екстракција 
• Контролира процес на електролиза 
• Организира поставување и вадење на аноди и катоди 
• Евидентира потрошувачка на средства и добиени метали 
• Наведува начини на складирање на добиени метали 
• Управува со процеси за добивање на метали во прашкаста состојба 
• Спроведува синтерување на метални прашоци 
• Подготвува материјали за испитување 
• Изведува механички и металографски испитувања 
• Има познавање од нано материјали 
• идентификува мерни инструменти во металургијата 
• Применува меѓународни и државни стандарди за мерни единици и означување 
• Управува со конти и полуконти леење на добиените метали 
• Објаснува постапки за пакување на метали 

 
Вештини за занимањето: 
 

• Применува стандардни процедури во производството на металите 
• Планира работно време 
• Организира работници за извршување на одредени работи 
• Изготвува планови за работа и извештаи 
• Контролира опрема за работа и заштитни средства 
• Изведува тимски активности 
• Контролира работа на топлотни агрегати 
• Набљудува мерни инструменти  
• Контролира работа на транспортни системи 
• Контролира систем за ладење и дотур на воздух 
• Организира пробод на печка 
• Организира прифаќање и транспорт на метал и згура 
• Управува со хемиски активни супстанци 
• Распоредува мрежа за лужење 
• Контролира резервоари со лужина 
• Контролира режим на електролиза 
• Организира поставување и вадење на електроди 
• Контролира уреди за заштита на животна средина 
• Детектира неправилна работа кај одредени системи 
• Управува со опремата за испитување на металите 
• Контролира опрема за добивање метални прашоци 
• Следи процес на синтерување на прашоци 
• Изготвува извештаи 
• Дава упатства и насоки при изведување на одредени тимски активности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Остварува јазична интеракција со претпоставени и членови на 
одредена група при поставување и извршување на работни задачи, 
споделува размислувања, толкувања и факти во усна и писмена 
форма. 
 
Комуникација на странски јазици  
Кога постои потреба, способен е да го користи странскиот јазик со цел 
непречено разбирање и спроведување на активностите, како и да го 
следи напредокот во професијата и да го надградува сопственото 
знаење и вештини.  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата  
Применува математичко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и нуди решенија 
во технолошките процеси за добивање на металите.  
 
Дигитални компетенции 
Користи ИК технологија и прави ажурирање на хардвер и софтвер на 
дигитални мерни инструменти и уреди според препораките од 
производителот, пребарува, собира и процесира дигитални 
информации и ги користи. 
 
Учење како се учи 
Способен  да управува со сопственото учење и кариера, посветен на 
автономното учење и учење со другите заради стекнување на ново 
знаење и вештини. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции 
Способен за конструктивни разговори од различни области, го признава 
придонесот на другите и секогаш подржува тимска работа. 
 
Претприемништво 
Предвидува потенцијални ризици и предлага решенија со претходна 
подготовка, прави концепти за нови идеи за поедноставување и 
усовршување на процесите со што придонесува за развојот на 
организацијата. Вложува дополнителни ангажирања за да постигне 
резултати и секогаш ги цени иницијативите и иновациите кај другите. 
 
Културно изразување и комуникација 
Приспособува работни активности и пристапи со промена на работните 
околности и ги усогласува сопствените креативни ставови со работниот 
тим, ценејќи го искуството и креативноста на тимот. 

 



 

Посебни 
услови 

Операторот за добивање на метали, своите работни задачи  ги 
реализира на отворен простор и пространи непотполно затворени хали. 
На отворениот простор операторот е изложен на сите климатски 
услови: ниски и високи температури, ветер, снег, влажност на воздухот, 
кои влијаат на сигурноста и здравјето. Работи на места со зголемени 
опасности и ризици, поради присуство на температура, прашина, 
бучава и  хемиски активни супстанци. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 

индустриски 
стандарди 

• Зaкон за експлоатација на минерални суровини  
• Закон за работни односи 
• Закон за здравје и безбедност при работа 
• Закон за животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за ДДВ 
• Закон за превоз во патен сообраќај 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 

Датум на 
одобрување 
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ревизија 

 

 


