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Опис на 
занимањето 

 Со стандардот на занимањето Оператор за производство на 
дрвени плочи се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции на ова занимање за извршување работни 
активности во областа на полуфиналната обработка на дрвото, 
во делот за производство на дрвени плочи.             

 Операторот за производство на дрвени плочи, ја планира, 
подготвува, изведува, контролира и вреднува работата при 
производство на дрвени плочи. Исто така, тој рационално ги 
користи средствата за работа, енергијата, материјалите и 
времето.  

 Операторот за производство на дрвени плочи, подготвува и чита 
технички цртежи и технолошка документација, ракува со машини 
за изработка на фурнир, фурнирски плочи, плочи иверици, 
влакна, штици и оплеменување на дрвени плочи. Покрај тоа, тој 
подготвува дневни извештаи за производството, комуницира со 
соработниците, клиентите, ги почитува принципите на бизнис 
културата, самостојно, сигурно, економично и квалитетно ги 
извршува работите при производството на дрвени плочи. 

 Истовремено, тој води грижа за заштита на здравјето на луѓето и 
околината, во согласност со  хигиенско-техничките, 
противпожарните и другите мерки за заштита.  

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни  
активности 

Ја организира 
својата работа и 
соработува со 
тимот 
на техничка 
подготовка 

1. проучува упатства за работа и 
техничка документација; 

2. организира и раководи со работата 
на мали групи за изведба на 
поединечни задачи; 

3. знае за обработката на дрво како 
гранка на економијата; 

4. применува основни правила на 
организација на работата во погони 
и во компанијата; 

5. поседува способност за тимска 
работа. 
 
 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Ја подготвува 
работата на 
групите, 
одделенијата и 
работилниците 

1. презема работен налог; 
2. обезбедува материјали и алати; 
3. ја контролира подготовката на 

материјали во согласност со 
работниот налог; 

4. ја проверува и проценува 
исправноста на опремата за работа; 

5. презема мерки за безбедно 
работење во согласност со 
прописите; 

6. организира работа согласно 
видовите технолошки процеси; 

7. подготвува потребна техничка и 
технолошка документација; 

8. познава техники на мерење и 
контрола; 

9. прегледува и подготвува 
поединечни работни места; 

10. распределува работни задачи.  
 

3. Оперативни 
активности 

Складира 
суровина за 
изработка на 
дрвени плочи 

1. организира активности во складот за 
суровината според барањата и 
потребите на производството; 

2. распоредува работници и води 
евиденција за присуството на 
работа; 

3. врши непосредна контрола при 
прием на дрвото според количина,  
квалитет и пресметува дрвна маса; 

4. евидентира неисправност и застои 
на машините и уредите и организира 
отстранување на грешки; 

5. соработува со службата за техничка 
подготовка, води евиденција на 
залихите по вид и количина и 
евиденција за потрошено дрво за 
потребите на производството; 

6. врши приспособување на 
количините  на поединечни видови 
дрво кон барањата за изработка на 
плочи од одреден асортиман и 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

квалитет; 
7. применува правила за заштита при 

работа 
 

  Изработка и 
обработка на  
фурнир 

1. врши механичка подготовка на 
суровината; 

2. изведува хидротермичка подготовка 
на суровината; 

3. изработува фурнир на фурнирски 
нож и машина за лупење на фурнир; 

4. го суши фурнирот; 
5. попречно и надолжно го крои 

фурнирот со “ножици“ 
6. сортира и составува фурнир; 
7. проверува квалитет на составот на 

фурнирот и врши поправки; 
8. познава технологија на изработка на 

оплеменет и конструктивен фурнир; 
9. подготвува машини за работа и 

безбедно ракува со истите; 
10. применува различни постапки за 

изработка на фурнир; 
11. применува правила за заштита при 

работа. 
 

Изработка на  
фурнирски плочи 
и отпресоци 

1. презема активности на работно 
место и прима информации од 
претходна смена; 

2. визуелно ги контролира машините и 
воочува евентуални недостатоци; 

3. сортира фурнирски листови; 
4. подготвува и нанесува лепила; 
5. формира фурнирски плочи; 
6. ракува со преси; 
7. завршно обработува фурнирски 

плочи (форматирање и брусење на 
плочите) 

8. изработува фурнирски отпресоци; 
9. подготвува машини за работа и 

безбедно ракува со истите; 
10. познава технологија за изработка на 

фурнирски плочи и отпресоци. 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
Производство на  
плочи од иверки 

1. складира суровина за изработка на 
плочи од иверка; 

2. проверува исправност на уреди; 
3. ракува со машини за производство 

на плочи од иверки (изработка, 
сушење и  облепување на иверките, 
пресување и завршна обработка на 
плочата); 

4. ракува со машини за изработка на 
плочи иверици, 

5. подготвува машини за работа и 
безбедно ракува со нив; 

6. познава технологија за 
производство на плочи од иверки 
 

Производство на 
плочи влакнатици 

1. Презема активности на работно 
место и прима информации од 
претходна смена; 

2. складира суровина за изработка на 
влакнатици; 

3. ракува со машини за производство 
на плочи влакнатици (изработка на 
сечки, развлакнување, сушење на 
влакна кај МДФ плочи влакнатици, 
додавање или нанесување на 
лепило, формирање на плоча, 
пресување, завршна обработка); 

4. познава постапка за производство 
на плочи влакнатици (лесонит и 
МДФ плочи); 

5. применува принцип на работа на 
уредите за формирање плочи 
влакнатици; 

6. прегледува дијаграми за густина на 
суровата лента и приспособува 
брзина на натресување; 

7. контролира прием на влакна од 
силосот со готови влакна, врши 
дозирање на натпресната станица и 
зема примерок од влакната за 
лабораториско испитување; 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. контролира работа на натпресни 
станици; 

9. контролира густина на суровата 
лента во поглед на дебелината;  

10. ја прилагодува претпресата и 
овозможува претпресување; 

11. ја прилагодува работата на уредите 
за надолжно и попречно отсекување 
на лентата, врши контрола на 
работата и корекција според  
дебелината и брзината; 

12. одржува работен простор и машини; 
13. изготвува дневен извештај за 

работата  
 

Термичка  
обработка на  
лесонит плочи 

1. презема активности на работно 
место и прима информации од 
претходна смена;  

2. подготвува и прилагодува машини; 
3. спроведува постапка на 

стврднување на плочи влакнатици 
со термичка обработка; 

4. завршно ги обработува плочите 
влакнатици; 

5. познава постапка на стврднување, 
грешки што при тоа може да се 
појават, опремата и работата со 
истата 

6. познава опасности од пожар при 
термичка обработка на плочите и 
превентивни мерки во врска со тоа. 

Производство на 
останати дрвни 
плочи 

1. Ракува со машини за производство 
на различни типови дрвни плочи 
(панел плочи, OSB плочи, HDF 
плочи, LSL плочи, LVL плочи); 

2. познава постапки за производство 
на наведените плочи. 
 

Ракува со CNC 
машини во 
производството на 

1. ракува со CNC машини и ја 
контролира нивната работа; 

2. користи мерна опрема и уреди; 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

дрвени плочи 3. чита технички цртежи; 
4. безбедно ракува со машините. 

 

Анализира 
квалитет на 
производството и 
готови производи 

1. Проверува квалитет на влезни 
сурови ни според стандардни 
постапки или со лабораториско 
испитување; 

2. евидентира резултати од 
проверката;  

3. изготвува и поднесува извештај до 
надлежната служба; 

4. применува меѓу фазни испитувања 
на квалитетот според една од 
стандардните методи и подготвува 
примероци за лабораториски 
испитувања; 

5. проверува квалитет на готови 
производи на вообичаен начин или 
со лабораториски испитувања; 

6. евидентира добиени податоци и 
изготвува извештај за резултатите 
од испитувањето. 
 

4. Комерцијални 
активности 

Подготвува и 
реализира 
одредени понуди  
 

1. изработува калкулации и подготвува 
понуди; 

2. набавува суровини и 
репроматеријали; 

3. продава производи;  
4. ги испитува основните елементи на 

пазарот;  
5. ги познава основите на маркетингот;  
6. го познава истражувањето на 

пазарот;  
7. ја познава трговијата со дрво;  
8. ги познава начините на транспорт на 

дрво и потребната документација;  
 

5. Административни 
активности 

Пополнува 
работна 
документација  
 

1. ја подготвува и испорачува 
работната документација;  

2. подготвува извештаи за 
производство; 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. подготвува документација за 
транспорт; 

4. поседува техничка и работна 
писменост. 
 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет и 
перформанси во 
согласност со 
стандардите и 
нормативите  
 

1. го контролира квалитетот на 
влезните суровини, 
репроматеријалите и предметите за 
работа во текот на процесот како и 
готовите производи;  

2. го контролира квалитетот и учинокот 
на работната група;  

3. ги познава нормативите и 
стандардите од областа на 
преработка на дрвото. 

4.  
7. Одржување и 

поправање 
опрема 

Одржува машини 
и уреди и 
подготвува алати 
за работа  
 

1. го контролира одржувањето на 
машините и уредите и подготвува 
алати за работа;  

2. ги познава основните правила за 
одржување и контрола на 
функционалноста на машините и 
уредите. 

3.  
8. Комуникација Комуницира со 

соработниците и 
со странките  

 

1. соработува со работниците во 
процесот на работа; 

2. комуницира со клиентите на мајчин 
и на странски јазик;  

3. поседува работна култура.  
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Ја заштитува 
блиската и 
пошироката 
околина од 
негативното 
влијание на 
материјалите и 
работните 
средства  
 

1. ја запознава групата со опасностите 
од одредени работи и потребата од 
користење заштитни средства;  

2. применува соодветни мерки за 
заштита при работа со штетни 
материјали;  

3. правилно ги отстранува отпадоците; 
4. познава прописи од областа на 

заштита при работа;  
5. ги познава прописите за работни 

односи;  
6. ги познава можните повреди поради 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

несоодветна употреба на заштитни 
средства и користење на машините; 

7. ги познава прописите од подрачјето 
за заштита на околината 

8.  
 

Знаење за занимањето/ Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 

− објаснува структура на производни планови; 
− опишува видови и карактеристики на материјали; 
− познава техники на мерење и контрола; 
− го познава технолошкиот процес за производство на дрвени плочи; 
− опишува технологија на обработка на дрво; 
− дефинира правила и елементи на техничкото цртање и нацртна геометрија; 
− опишува составни елементи на производот и елементи на технолошкиот 

процес; 
− идентификува материјални ресурси; 
− објаснува технички можности за производство на дрвени плочи;; 
− утврдува планирани активности и време на изработка на дрвена плоча, 

фурнир; 
− идентификува човечки ресурси; 
− пресметува трошоци за изработка на дрвена плоча, фурнир; 
− познава важечки стандарди и нормативи; 
− идентификува барања на купувачи во склад со стандардите; 
− утврдува елементи на работниот налог; 
− идентификува елементи на техничката и технолошката документација, 
− дефинира карактеристики на алатот,  материјалите, шаблоните и 

помагалата; 
− објаснува поим и функција на подготовката на работното место; 
− идентификува параметри на енергетските инсталации и енергенси; 
− ги објаснува значењето и употребата на алати, помагала и шаблони; 
− дефинира правила на техничкото цртање; 
− применува постапка / програмa за работа со табели; 
− дефинира технолошки нормативи за потрошено време за изработка, 

средства за работа и материјали; 
− опишува постапка на задвижување и управување со машините и опремата; 
− идентификува работни параметри на машината; 
− опишува метод на мерење и карактеристики на мерните инструменти; 
− дефинира принципи на користење на компјутер во производниот процес 



 

 

(CAD/CAM); 
− опишува принципи на работа на CAD модул и 3D програмски пакет; 
− применува програмa за симулација на внесената програмa; 
− дефинира режими на обработка на дрвото; 
− препознава елементи за давање и обработка на сигналот; 
− опишува методи на мерење и карактеристики на мерните инструменти, 
− препознава степен на финализација на производот; 
− анализира тек на технолошката постапка според квантитет, квалитет, 

потрошен материјал и потрошено време; 
− објаснува карактеристики на производот; 
− избира начини и методи на претставување на производот, 
− избира методи на усна и писмена презентација; 
− објаснува правила на воспоставување на купопродажен однос; 
− препознава основни елементи на статистика и програма за обработка на 

податоци; 
− разликува видови обрасци  и начин на пополнување; 
− дефинира елементи потребни за обработка и пресметка на работниот налог; 
− пресметува потрошен материјал и потрошено време според степен на 

извршување во согласност со пропишаната документација; 
− опишува процедури и техники на материјално книговодство; 
− идентификува ниво на минимални и максимални залихи; 
− идентификува начини и процедури за спроведување попис; 
− го објаснува значењето на правилното водење документација, евидентирање 

и архивирање; 
− разликува документи според вид, значење и начин на чување; 
− опишува елементи на понуда; 
− објаснува начин на избор на понуда; 
− објаснува производствен асортиман; 
− избира методи на усна и писмена презентација; 
− дефинира постапки и процедури на прифаќање и испорака на стоки и услуги; 
− дефинира принципи на постапки на рекламации; 
− го препознава значењето на воспоставувањето бизнис соработка; 
− дефинира правила и начини на бизнис комуникација; 
− укажува на значењето на тимската работа; 
− идентификува организациска структура во колективот; 
− препознава начин на решавање на проблеми во комуникацијата; 
− препознава вид и квалитет на влезни материјали; 
− препознава начин на класификација и обележување во согласност со 

важечките стандарди, 
− опишува систем на квалитет во претпријатието; 
− го објаснува значењето на рационалното користење материјали, алати и 

енергија; 



 

 

− дефинира редослед на операции на технолошкиот процес; 
− опишува принцип на работа на мерните инструменти; 
− избира мерни инструменти; 
− дефинира мерни големини; 
− опишува норми за обезбедување квалитет; 
− дефинира мерки за заштита при работа; 
− го опишува значењето на примената на средствата за заштита при работа и 

противпожарна заштита; 
− препознава исправност на средствата за заштита при работа и 

противпожарна заштита; 
− опишува мерки за складирање, обезбедување и чување на отпаден 

материјал; 
− ги препознава важноста и начините на чување на отпадниот материјал во 

однос на мерките за заштита на животната средина. 
 
Вештини за занимањето: 
 

− анализира производни планови; 
− применува правила и елементи на техничкото цртање и нацртната 

геометрија; 
− детектира технолошки постапки на изработка; 
− утврдува потребни човечки и материјални ресурси; 
− проценува технички можности за изработка на производот; 
− класифицира материјали по групи и вид; 
− одредува носители на планираните активности; 
− изработува план на трошоци за изработка на производот; 
− ги споредува барањата на клиентите со важечките стандарди и нормативи, 
− прави преглед на работниот налог по елементи; 
− изработува преглед на техничката и технолошката документација, 
− избира потребен материјал; 
− избира потребни шаблони и помагала; 
− применува правила / постапки на подготовка и организација на работното 

место;  
− прави визуелен преглед на состојбата на електричната инсталација; 
− применува правила и постапки за подготовка и проверка на исправноста на 

алатите, помагалата и шаблоните; 
− применува правила на техничкото цртање и нацртната геометрија; 
− применува постапки за изработка на табели со елементи на кројна / 

материјална листа; 
− пресметува трошоци и време на изработка, 
− применува правила на изработка и достава на работниот налог; 
− применува правила и постапки за подготовка на машините, уредите и 



 

 

опремата; 
− приспособува работни параметри на машините / опремата; 
− избира соодветни методи и користи мерни инструменти; 
− користи програми / делови од програми од библиотеката на готови програми; 
− изработува 3D модел приспособен на оперативниот систем на CNC 

машината; 
− анализира точно вчитување на програмата; 
− изведува симулација на внесената програма; 
− избира начини на позиционирање и стегање на парчето; 
− применува постапки на управување со режимот на обработка; 
− детектира сигнали (вид и облик) на сензорите; 
− избира соодветни методи и користи мерни средства; 
− проверува степен на финализација на производот и врши складирање; 
− утврдува компатибилност на планираните и остварените елементи од 

работниот налог; 
− класифицира производи по групи; 
− применува избрани начини и методи на претставување на производот; 
− применува правила на дизајнирање на изложбено-продажниот простор; 
− користи методи за усна и писмена презентација и комуникација (ИКТ 

технологија, интернет, PPT презентација и др.); 
− применува правила на купопродажен однос; 
− анализира податоци; 
− утврдува количина на потрошен материјал; 
− применува техники на изработка на извештаи во бараната форма; 
− применува правила на обработка / затворање на работниот налог, 
− утврдува цена на готовиот производ; 
− применува процедури и техники на материјално книговодство; 
− применува постапки и навреме реагира во врска со состојбата на критична 

залиха; 
− применува постапки на спроведување попис во согласност со законот; 
− применува важечки правилник за водење документацијата, евидентирање и 

архивирање; 
− избира начини за чување и архивирање на документацијата; 
− креира понуда / прашалник според важечка форма; 
− изготвува преглед на добиени и испратени понуди / прашалници; 
− проценува елементи на понудата / прашалникот; 
− избира начин на претставување на производот; 
− утврдува вид и количина на стока за товарање и истоварање;  
− применува важечки правилници  за пополнување на документацијата; 
− подготвува документација за издавање на стока, организирање на 

испораката и решавање рекламации; 
− применува  средства и техники на усна и писмена деловна комуникација; 



 

 

− избира соодветни мерки во процесот на решавање жалби и приговори од 
бизнис партнерите; 

− воспоставува соодветен начин на комуникација во согласност со 
организациската структура, надлежностите, видот на работи и работни 
задачи; 

− применува важечки стандарди во текот на влезната контрола; 
− применува упатства од добавувачот за начинот на складирање и чување на 

влезните материјали; 
− утврдува количина и квалитет на влезните материјали; 
− класифицира влезни материјали;  
− применува пропишани процедури и правила на технолошка постапка; 
− применува упатства од добавувачот за начинот на употреба на алатите и 

материјали; 
− утврдува функционалност и исправност на мерните инструменти;  
− применува соодветни методи и мерни инструменти; 
− воспоставува однос помеѓу мерните големини; 
− применува норми за обезбедување квалитет; 
− применува важечки правилници за комплетноста на документацијата; 
− утврдува исправност на средствата за заштита при работа; 
− применува опрема за заштита при работа; 
− утврдува исправност на електричните постројки и инсталации; 
− применува мерки и опрема за противпожарна заштита, 
− применува правила и мерки за чување и складирање отпадни материјали во 

согласност со пропишаните процедури, 
− применува пропишани мерки за заштита на животната околина: 
− обезбедува начини на спроведување на пропишаните мерки за складирање и 

чување на отпадниот материјал. 
 
 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен/а е да споделува и толкува концепти, 
размислувања, налози, факти, барања и ставови во усна и 
писмена форма. Исто така, способен е да применува техники 
на активно слушање, вербална и невербална комуникација на 
соодветен и креативен начин со клиенти, деловни 
соработници и колеги од тимот во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да 
користи и толкува различни видови документација за 
производството на дрвени плочи, да собира, анализира и 
обработува информации. Истите информации способен е да 
ги аргументира во усна и писмена комуникација соодветно на 



 

 

контекстот. 
 
 
Комуникација на странски јазик.  
Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена 
деловна комуникација во специфичен и културен контекст 
поврзан со работата. Способен е да разбира, искажува и 
толкува концепти и размислувања, факти и ставови во усна и 
писмена форма. Го користи активно странскиот јазик со цел 
да ја остварува писмената и усната комуникација со 
деловните соработници и клиенти, го следи напредокот во 
професијата и ги надградува сопственото знаење и вештини 
во производството на дрвени плочи и меѓукултурното 
разбирање. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата  
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање 
на низа задачи за време на секојдневната работа со опремата 
и вработените. Користи технолошки алатки и податоци 
потребни за извршување на задачите, собира податоци 
потребни за пресметување и утврдување на цена на 
производ, потребен материјал и извршена услуга. 
  
Дигитални компетенции  
Способен е да користи компјутерска техника, Microsoft Office 
(Word, Excel). 
 
Учење како се учи 
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и унапредување на 
производството на дрвени плочи. Способен е да управува со 
сопственото учење, кариерата и работните рутини и е истраен 
кон автономното учење. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба, да  покажува флексибилност и 
адаптибилност кон нови ситуации и мотивиран е за работа во 
сопствената област. Има позитивен однос кон 
професионалните етички норми и вредности. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 



 

 

Способен е да предлага и иницира реализација на важни 
идеи и нивно спроведување во дела со цел да се подобрат 
практиките, вложува дополнителни напори кога се потребни 
резултати, позитивно применува креативно размислување во 
сопствената работа и друго. 
 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Ги препознава и почитува креативниот израз на идеи и 
искуства, поврзувајќи ги со самоподобрувањето на членовите 
на тимот. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на другите членови на тимот, со што 
придонесува кон подобрување на ефикасноста во нивното 
работење. 

 

Посебни услови 

Операторот за производство на дрвени плочи, работи во 
затворен простор. Во затворен простор климатските услови се 
изедначени, меѓутоа тука работниците се изложени на 
поголема бучава, прав и отровни гасови. 
Работните операции претежно се изведуваат со стоење, со 
чести промени на положбата на телото и со значителен 
физички напор. Работите и работните задачи се изведуваат 
индивидуално или групно што зависи од видот на работната 
операција. Заради извршување на работите и работните 
задачи, работникот треба да биде наполно здрав, во добра 
физичка кондиција, психички стабилен, со добри рефлекси, 
добар вид и способен за соработка со другите извршители. 
Работникот треба да биде оспособен за вршење операции и 
фази на работата и да има правилен однос и одговорност кон 
работните задачи. 
Во текот на работата, работникот треба да ги користи 
средствата за заштита при работа (работничка облека, чизми, 
бунда, кабаница, ракавици, заштитна маска и др.), во 
зависност од работата 
  

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за  отстранување отпад  
• Стандарди за квалитет на производите  



 

 

• Закон за ДДВ 
• Закон за заштита на потрошувачи 
• Закон за контрола на квалитет 
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