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Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за преработка на метали, 
се дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции на ова 
занимање за организирање, реализација  и следење на работата во 
областа на преработка на металите до полупроизводи и готови производи 
како и работните задачи од термичка обработка на металите и 
испитување на особините на металите според потребите на пазарот и 
стандардите за квалитет на производите. 

Операторот, преработува метали со пластична деформација во 
ладна и загреана состојба, преработува метали во течна состојба по пат 
на леење  спроведува термичка и термохемиска обработка на 
полупроизводи и готови производи, синтерува метални прашоци и 
испитува особини на материјалите и готовите производи. Познава 
домашни и меѓународните стандарди за квалитет и ги спроведува во 
текот на работата, како и мерките за заштита при работа и заштита на 
животната средина. Изведува работни задачи и ја организира работата 
во погони за валање, ковање, пресување, влечење, леење на метали и 
извршува работи при компактирање на метални прашоци и нивно 
синтерување. 

Исто така, тој спроведува термичка и термохемиска обработка на 
легури на железо и обоени метали и испитувања на механичките, 
технолошките и кристалографските карактеристики на металите. Ја 
управува и одржува опремата за валање, ковање, влечење, пресување, 
леење и испитување на материјалите. Управува со постројките и 
агрегатите за загревање на материјалите при деформации во топла 
состојба, леење и термичка обработка на металите. Изведува 
испитувања на јакост, тврдина, жилавост на метали, спроведува 
металографски испитувања и  изработува техничка документација за 
истите. Евидентира влезни суровини  во процесите и изготвува извештаи 
за извршена работа и готови производи, и врши чистење, пакување и 
складирање на производите. Обезбедува безбедност при работа, работи 
самостојно и тимски. Ги познава процесите за преработка на металите, ја 
познава и одржува опремата за работа и ја надгледува и евидентира 
работа на постројките и опремата. Изработува и чита скици, шеми, 
дијаграми и друга техничка документација и користи информатичко- 
компјутерска технологија. 

 

 

 

 

 

 



Број 
 
 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствени работни 
активности и 
активности на тим 
за работа 

1. Познава организација на работа во           
леарница  

2. Познава организација на работа во 
погони за обработка со деформација 
во топла и ладна состојба на 
материјалот ( валање, ковање, 
пресување, извлекување, влечење) 

3. Организира процеси на термичка и 
термохемиска обработка 

4. Планира процеси за испитување на 
материјалите 

5. Организира процес на компактирање 
и синтерување на метални прашоци 

6. Планира сопствени работни задачи и 
задачи на тим за работа 

7. Изготвува план за работа  
8. Планира време и средства за работа 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува 
работно место, 
припрема тим за 
работа и 
обезбедува 
средства и опрема 
за работа 

1. Изготвува план за работа 
2. Организира тим за работа 
3. Издава оперативни задачи на тимот 
4. Обезбедува материјално технички 

средства за работа 
5. Проверува заштитни средства и 

опрема за работа 
6. Координира со претпоставените 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативни 
активности 

Врши работни  
задачи во погоните 
за преработка на 
металите во течна 
состојба ( леење ) 

1. Скицира модели за производи со 
леење – одлеаноци 

2. Изработува техничка документација 
за одлеаноци 

3. Изработува модели за калапење 
4. Доработува модели рачно и машински 
5. Заштитува и обележува модели  
6. Контролира форма и димензии на 

модел 
7. Изработува јадровници 
8. Контролира опрема и средства за 

моделирање 
9. Припрема кварцен песок за јадра 
10. Контролира опрема за припрема на 

песок за јадра 
11. Изработува јадра за калапење 
12. Припрема песок за калапење 
13. Изведува рачно калапење 
14. Изведува машинско калапење 
15.  Контролира постројка за машинско 

 
 



калапење 
16. Припрема и топи легура за леење 
17. Следи работа на агрегати за топење 

легура 
18. Управува со опремата за леење 
19. Ги познава постапките за леење           

(гравитационо, вакуумско, 
центрифугално и леење под    
притисок ) 

20. Вади одливки од калап 
21. Управува со опремата за истресување 

на одливки 
22. Чисти одливки 
23. Управува со постројките за чистење 

на одливки со ланци, пескарење, 
сачмење и ултразвук 

24. Изведува контрола на одливки 
25. Управува со опремата за површинска 

заштита на одливките 
26. Познава леење на железо и челик, 

обоени метали и леење на 
благородни метали 

27. Изведува леење во метални калапи      
(кокили), песочни калапи, калапи од 
гипс и прецизен лив 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управува со 
опремата за 
обработка на 
металите со 
валање во ладна и 
загреана состојба 
на материјалот 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изведува работни задачи во ладна 
валалница 

2. Го познава процесот на ладно валање 
3. Контролира работа на валачки 

станови 
4. Управува со опремата за 

конфекционирање и пакување на 
ладно валан лим и други профили 

5. Извршува работни задачи во топла 
валалница за топловалан лим и други 
профили 

6. Оперира со работа на потисна печка 
7. Контролира процес на дескалација 
8. Следи работа на валачки стан  
9. Контролира работа на порамнување  
10. Следи работа на опрема за 

обележување и сечење 
11. Управува со опремата за пескарење 
12. Работи на пакување на производи  
13. Изведува складирање на производи  
14. Евидентира и води документација 
15. Познава работа на дуо, трио, кварто 

систем и универзални валачки 
станови 



16. Изведува интервенции на системите 
за валање, конфекционирање, 
пакување 

  Работи со алатни 
машини за ковање 
и пресување 
 

1. Го познава процесот на обработка со 
ковање и пресување метали 

2. Изведува операции со слободно 
ковање и ковање во алати 

3. Ракува со алатни машини чекани 
(механички, паравоздушни и 
пневматски) 

4. Изведува операции со пресување на 
металите 

5. Ракува со механички и хидраулични 
преси 

6. Кова и пресува метали во ладна и 
загреана состојба  

7. Следи работа на алатните машини 
8. Изведува мали интервенции на 

алатните машини 
9. Евидентира готови производи 
10. Пакува и складира откови и 

отпресоци 

  Обработува метали 
со истиснување и 
влечење 
 

1. Ја познава опремата за истиснување 
и влечење 

2. Прави истиснување во ладна и 
загреана состојба на материјалот 

3. Управува со печка за загревање на 
металите 

4. Истиснува метали со истонасочно, 
противнасочно и комбинирано 
истиснување 

5. Изработува безрабни цевки и други 
профили со истиснување 

6. Ги познава матриците за истиснување 
и влечење 

7. Работи ладно и топло влечење на 
жица 

8. Влече рабни цевки и други профили  
9. Следи работа на преса за 

истиснување 
10. Контролира влечен и слободен калем 

при влечење жица 
11. Складира готови производи во депо 



  Компактира и 
синтерува  метални 
прашоци 
 

1. Ги знае процесите на компактирање и 
синтерување метални прашоци 

2. Врши мешање на метални прашоци 
3. Класира метални прашоци 
4. Прави агломеризација и 

деагломеризација на прашоци 
5. Спроведува жарење и прочистување 

на прашоци 
6. Следи компактирање на метални 

прашоци 
7. Спроведува CIP постапка на 

компактирање 
8. Манипулира со адитиви и сврзни 

средства  
9. Спроведува процес на синтерување 

во цврста состојба (solid state 
sintering) 

10. Спроведува синтерување во 
присуство на течна фаза (liquid phase 
sintering ) 

11. Управува со опремата за 
мешање прашоци – миксери и 
блендери 

12. Следи процес на 
компактирање со пресување 

13. Контролира работа на 
проточна печка при синтерување 

14. Испитува компакти  
15. Складира компакти во депо 

  Термичка и 
термохемиска 
обработка на 
метали 
 

1. Ги познава процесите на термичка и 
термохемиска обработка 

2. Спроведува постапка на жарење 
3. Спроведува постапка на калење 
4. Манипулира со опремата и 

средствата за калење 
5. Спроведува процес на отпуштање 
6. Прави цементација на готови 

производи во цврста, течна и гасовита 
средина 

7. Манипулира со средствата за 
цементација 

8. Контролира загревање на 
материјалот и средината за 
цементација 

9. Спроведува постапка на азотирање, 
силицирање, хромирање, алитирање 
и др. 

10. Манипулира со средствата и 
агрегатите за азотирање, 



силицирање, хромирање и алитирање 
11. Евидентира готови производи  
12. Складира производи во депо 

  Испитува особини 
на полупроизводи и 
готови производи 

1. Испитува механички особини на 
материјалот 

2. Испитува технолошки особини на 
материјал  

3. Испитува структура на метали 
4. Работи на машина киначка 
5. Припрема епрувети за испитување 
6. Работи со шарпиево нишало 
7. Испитува тврдина по бринелова, 

викерсова и роквелова постапка  
8. Изготвува металографски шлифови 
9. Работи металографски испитувања 
10. Испитува порозност на материјал 
11. Применува визуелни, рендгенски, 

магнетни и ултразвучни методи за 
испитување 

12. Изработува табели и дијаграми од 
испитувања 

13. Подготвува и одржува опрема и 
средства за испитување 

4. Комерцијални 
активности 

Изработува 
калкулации за 
средства, опрема и 
производи 

1. Изработува калкулации за 
искористување на материјалите 

2. Евидентира потрошувачка на енергија 
3. Евидентира готови производи  
4. Евидентира замена на делови 

5. Административни 
активности 

Подготвува и води 
работна 
документација 

1. Изготвува дневни и месечни извештаи 
за работа 

2. Подготвува извештај за потрошени 
средства и друг материјал во 
процесите 

3. Евидентира присуство на работа 
4. Поднесува барања за редовни и 

вонредни интервенции на опремата 
во процесите 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет 

Контролира 
процеси во 
преработка на 
металите и 
квалитет на 
производи  

1. Контролира калапи за леење 
2. Контролира квалитет на одливки 
3. Следи работа на валачки стан  
4. Контролира состојба на калапи за 

ковање и пресување 
5. Контролира состојба на матрици 
6. Прави металографски испитувања 
7. Следи процеси на термичка и 

термохемиска обработка 
8. Контролира процес на компактирање 



и синтерување 
9. Прави испитувања на механички 

особини на производи  
10. Изработува табели, дијаграми и 

извештаи од испитување на 
материјалите 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Следи и 
евидентира 
исправност на 
технолошки линии 
и средства за 
работа 

1. Следи работа на технолошка линија 
за лиење и валање 

2. Контролира работа на алатни машини 
3. Врши тековно одржување на 

опремата 
4. Работи на вонредни и редовни 

ремонти 
5. Припрема машини и алати за 

испитување на материјалите 
6. Контролира агрегати за загревање на 

материјали 
7.  Проверува функционалност на мерни 

инструменти за температура, 
притисок и испитувања кај 
материјалите 

8. Комуникација Комуницира со 
соработници и 
претпоставени  

1. Применува вербална и електронска 
комуникација  

2. Користи техничка документација 
3. Познава меѓународни стандарди за 

означување 
4. Учествува во тимска работа 
5. Извршува и издава работни задачи 
6. Издава и применува упатства при 

работа 
7.  Користи информатичко-компјутерска     

технологија  

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

Работи согласно 
законите за 
заштита на работа 
и заштита на 
животна средина  

1. Ги познава прописите за заштита на 
работата и животната средина 

2. Применува заштитни мерки при 
работа 

3. Применува мерки за заштита на 
животна средина 

4. Укажува на одредени опасности при 
работа 

5. Укажува помош при повреди 
6. Одржува лични и колективни 

заштитни средства  
 

 

 



 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 
 
Знаење за занимањето: 
 

• Знае да изработува и чита техничка документација 
• Изработува модели за калапење 
• Изработува јадровници и јадра 
• Изработува рачно песочни калапи и калапиод гипс 
• Ракува со опремата за машинско калапење 
• Припрема и топи легура за леење 
• Управува со куполна и електропечка за топење на легура 
• Спроведува процес на рачно и машинско леење 
• Изведува гравитационо, центрифугално, леење под притисок и вакуумско леење 
• Прави истресување на одливки 
• Чисти одливки 
• Доработува одливки 
• Спроведува контрола на одливки 
• Работи на постројките за ладно и топло валање 
• Загрева материјал за топло валање 
• Работи на потисна печка 
• Контролира процес на валање 
• Работи на конфекционирање на валави производи  
• Пакува и складира валани производи  
• Работи на механички и пневматски чекани 
• Работи на механички и хидраулични преси 
• Работи со преси за истиснување на метали 
• Контролира процес на влечење жица 
• Работи на миксер и блендер за мешање  на метални прашоци 
• Управува со опремата за компактирање на метални прашоци 
• Работи на проточна печка за синтерување на метални прашоци 
• Спроведува процес на жарење, калење и отпуштање  
• Спроведува процеси на термохемиска обработка 
• Прави испитувања на механички особини 
• Припрема пробни епрувети за испитување 
• Испитува структура и порозност на метал  
• Евидентира потрошувачка и готови производи  
• Чита мерни инструменти 
• Комуницира вербално и користи информатичка технологија  
• Познава заштита од корозија 
• Познава неконвенционални постапки за обработка на метали 

 
 
Вештини за занимањето: 
 

• Подготвува работна документација 
• Организира тимови за работа 
• Планира коефициент на  собирање при димензионирање на модели  
• Планира вливен систем во калап 
• Позиционира хранители за одливка 



• Пресметува маса на одливка 
• Контролира работа на валачки стан  
• Одредува степен на редукција при валање 
• Одредува степен на деформација при ковање и пресување 
• Контролира исправност на алати за ковање, пресување и истиснување 
• Контролира матрици за влечење 
• Користи дијаграми и други податоци за материјалот при термичка и термохемиска 

обработка 
• Избира средства за калење 
• Одредува длабочина на термички и термохемиски обработена зона 
• Припрема епрувети за испитување 
• Изготвува табели и дијаграми од испитување на материјалите 
• Прави металографски шлифови за испитување структура 
• Применува стандардни мерни единици и обележувања 
• Споредува државни стандарди за означување на материјалите 
• Припрема опрема за испитување на јачина, жилавост и тврдина на материјалите 
• Следи работа на опремата и технолошките линии 
• Применува соодветни заштитни средства при работа 
• Планира и применува заштита на животна средина 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клучни 
компетенции 
 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да споделува размислувања, ставови и концепти во усна 
и писмена форма. Исто така, способен е да користи разни видови 
техничка документација поврзана со процесите за преработка на 
металите, како и да настапува со аргументи почитувајќи го 
мислењето на другите. 
 

 Комуникација на странски јазик 
Способен е да користи странски јазик во доменот на стручната 
проблематика и да толкува техничка документација поврзана со 
процесите за преработка на металите. Следи нови технологии за 
преработка и го надградува сопственото познавање на странски јазик 
поради поефикасно извршување на работните задачи и напредување 
во струката. 
 

 Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата 
Способен е да ги поставува и решава работните задачи врз база на 
природните законитости поткрепени со математички решенија. 
Решава задачи во областа на пресметки за состав на легури и 
содржина на компоненти, изработува техничка документација, табели 
и дијаграми поврзани со работата. 
 

 Дигитални компетенции  
Користи ИТ технологија и други технологии за комуникација  за 
извршување на работните задачи и за следење на новите технологии 
за преработка на металите. Користи дигитални мерни инструменти во 
работата и АCD програми за изработка на техничка документација. 
 

 Учење како се учи 
Способен е за стекнување нови знаења во проблематиката што ја 



работи за поефикасно и порационално извршување на работните 
задачи. Способен е да го применува своето знаење и да учи од 
секојдневното сопствено искуство и работата на другите. 
Социјални / општествени и граѓански компетенции  
Способен е да го пренесува сопственото искуство на други и да црпи 
искуство од другите во работата. Способен е да организира и работи 
тимски, со заедничко поставување на проблеми во работата и тимско 
решавање на проблемите при работењето. Работи во различни 
социјални средини и ги почитува потребите на другите и решава 
конфликтни ситуации. 
 
Претприемништво 
Креативен и иновативен е во работата, со идеи за решавање и 
подобрување на одредени делови во процесите за преработка на 
металите. Следи нови технологии и производи поврзани со работата. 
 
Културно изразување и комуникација 
Цени мултикултурен состав на тим за работа и култура на 
однесување и извршување на работните обврски. Емотивен е и ги 
усогласува своите ставови со ставовите и размислувањата на 
другите. 

 
 

 
 
 
 
Посебни услови 

Работи и работни задачи во/со: 
• Затворени простории – хали во производствени погони 
• Затворени простории – лаборатории за испитување на 

материјалите 
• Затворени простории – магацини за складирање суровини и друг 

репроматеријал и складирање на готови производи  
• Работи под високи температури при леење и обработка во 

загреана состојба на материјалите 
• Работи во присуство на прашина и бучава во сите погони на 

производството 
 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за животна средина 
• Закон за управна инспекција 
• Закон за ДДВ 
• Закон за превоз во патен  сообраќај 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 
 

Датум на 
одобрување 

Решение бр.08-9801/5 
Од 21.12.2017 година 

Датум на 
ревизија 

 

 


