
Назив на СЗ Оператор за кроење на обувки 
Код на СЗ 1120.40.01 
Сектор ТЕКСТИЛ,КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 
 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

 На Опис на 
занимањето 

Операторот  за кроење на обувки стекнува вештини и 
компетенции за: планирање начини и методи на просекување 
на материјал за обувки, подготвување на основен и помошен 
материјал за кроење согласно работниот налог. Занимањето 
оператор за кроење на обувки дава можност за правилно 
поставување материјал за просекување на горни делови од 
обувки, и врз основа на познавање на карактеристики и 
особини на кожа поставува штанц нож или шаблон за рачно 
кроење. Води сметка за рационално искористување на 
материјалот и ги комплетира според сортимент од работниот 
налог. Правилно ракување со машини и апарати за 
просекувње на материјалот за обувки, шпалтање  просечени 
делови,обликување на преден и комплетирање во парови 
делови од обувки  по сортимент, правење спецификација на 
трошоци, евидентирање бројот на скроени делови и 
подготвување  извештај за дневно извршената работа, 
Сортирање и складирање отпаден материјал согласно 
упатствата и стандардите. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствена работа 

1. Планира големина и квалитет 
на надворешни и внатрешни 
составни делови од кожа, 
согласно сортимент од работен 
налог. 

2. Планира начин и метода на 
просекување на надворешни и 
внатрешни делови од други 
видови на 
материјали(синтетички, 
монтоплен, филц, вештачко 
крзно итн.) 

3. Планира потребни машини, 
алати и уреди за просекување 
на материјалот согласно 
работниот налог 

4. Планира потребно време  за 
реализација на работен налог 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2.  Подготовка за 
работа 

Подготвува 
работно место и 
ресурси за работа 

1. Чита работен налог 
2. Требува основен и помоошен 

материјал и алати  согласно 
работниот налог 

3. Контролира соодветност и 
квалитет на материјалите 
согласно работниот налог. 

4. Проверува исправност на 
машините и алатите за кроење 
на работното место 

5. Ја проверува содржината и 
исправноста на работен налог 
во соработка со 
претпоставениот 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативни 
активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постила 
материјал за 
кроење на обувки 

 
1. Избира големина на  материјал 

согласно сортимент 
2. Избира правец на поставување 

на  материјалот за кроење на 
обувки 

3. Правилно постила материјал 
на работна површина за 
просекување 

Просекува горен 
дел на обувки 

1. Избира нож за просекување 
според големина и 
карактеристика на материјал 
за кроење на горен дел на 
обувки 

2. Правилно поставува нож 
според правец и смер на 
истегливост на материјалот за 
обувки 

3. Го просекува  постиланиот 
материјал за обувки  

4. Пребројува просечени горни 
делови за обувки 

5. Шпалта  просечени делови за 
горен дел обувки 

6. Обликува преден дел од 
обувки 

7. Прекројува обликуван преден 
дел од обувки 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Комплетира 
парови на горни 
делови од обувки 

1. Проверува просечени горни 
составни делови од обувки 
согласно работниот налог 

2. Комплетира во парови делови 
од обувки  по сортимент 

4. Комерцијални 
активности 

Пресметува време 
и цена по единица 
производ 

 
1.Прави спецификација на 

трошоци 
2.Разликува елементи за 

пресметување на цената на 
просечени делови од обувки 

3. Пресметува време и цена по 
единица производ. 

 
    

5. Административни 
активности 

Евидентира 
активности во 
кројачница 

1. Евидентира скроени делови 
од обувки согласно работниот 
налог на дневно ниво 

2. Изготвува извештај за дневно 
извршената работа 

3. Го предава извештајот на 
претпоставениот 

6. Активности за 
обезбедување  
квалитет  

Контролира 
квалитет на 
основниот и 
помошниот 
материјал за 
кроење 

1. Го проверува квалитетот на 
основниот и помошниот 
материјал согласно работниот 
налог 

2. Ги проверува скроените 
делови согласно стандардите 
за квалитет  
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Одржување на 
машини,алати  и  
за работа 

1. Чисти и одржува подлога за 
просекување 

2. Ги проверува штанц ножевите 
и благоговремено 
интервенира за нивната 
неисправност. 

3. Ја проверува исправноста на 
ножевите за рачно кроење на 
материјалот за обувки 

8. Комуникација Комуницира со 
надредените, 
подредените  и со 
соработниците во 
кројачница  

1. Применува вербална и 
невербална комуникација 

2. Комуницира со надредените и 
подредените во кројачница 

3. Посредува при настанат 
конфликт меѓу соработниците 

4. Применува  култура на говор и 
однесување 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Соработува со соработниците  
6. Искажува работни навики 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Спроведува и 
контролира мерки 
за здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

1. Почитува  прописи и правила  
за работа 

2. Применува заштитни мерки и 
средства при работа 

3. Одржува ред и чистота на 
работното место; 

4.  Ги известува претпоставените  
за неправилностите  во 
работата што влијаат врз 
безбедноста и здравјето при 
работа; 

5.  Правилно користи заштитни 
средства и ХТЗ опрема при 
работа. 

 
6. Сортира, пакува  и складир  

отпаден  
материјал,придржувајќи се 
кон соодветните  стандарди и 
упатства. 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 

Знаење за занимањето: 

• Знае содржина на работен налог 

• Објаснува елементи од содржината на работниот налог 

• Знае да определува работно време потребно за реализација на работен 
налог 

• Познава карактеристики на кожа и помошен материјал за обувки 

• Објаснува особини на помошен и основен материјал 

• Разликува алати, машини и уреди за кроење на обувки 

• Објаснува функции на машини, алати и уреди за просекување на 
материјалот за обувки 

• Познава методи и начини на просекување на составни делови на обувка 

• Разликува основен од  помошен материјал за изработка на обувки 

• Проверува исправност на машини, алати и уреди 

• Објаснува користење на предмети и средства за работа според работен 
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налог 

• Познава големина на природни материјали според сортимент 

• Познава начини на поставување на синтетички материјали 

• Знае начин за  правилно поставувување на  нож според правец , смер и 
истегливост на материјали 

• Познава процес на комплетирање на просечени горни делови согласно 
сортимент 

• Опишува  шпалтање,обликување  и прекројување на преден дел на обувки 

• Проверува количина скроени делови од обувки на дневно ниво  

• Разликува  начини на одржување на подлоги за просекување  

• Опишува начини на на одржување на подлоги за просекување 

• Познава  видови на материјали за изработка на ножеви за просекување 

• Објаснува начин на изработка на ножеви за просекување 

• Пзнава видови на ножеви за просекување 

• Ги проверува видовите  на ножеви за просекување согласно со моделот на 
обувки  и работниот налог  

• Знае елементи за пресметување на цена на просечени делови од обувки 

• Знае да пресмета време и цена по единица производ 

• Познава видови на модели на дневен извештај 

• Знае содржина на дневен извештај 

• Разликува елементи во дневниот извештај 

• Опишува елементи во дневниот извештај 

• Знае стандарди на квалитет на просечени  делови 

• Познава стандарди на квалитет на основен и помошен материјал за 
изработка на обувки 

• Води сметка за рационално искористување на материјалот за просекување 

• Познава вербална и невербална комуникација 

• Познава култура и говор на однесување на работно место 

• Почитува правила на однесување на работно место 

• Познава работи и работни задачи на работно место  

• Познава заштитни мерки и средства при работа 

• Познава несакани ефекти при работа што влијаат врз безбедноста и 
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здравјето при работа 

• Познава заштитни средства и ХТЗ опрема при работа. 

• Познава стандарди и упатства за сортирање, пакување  и складирање на   
отпаден  материјал во кројачница 

 
Вештини за занимањето:  
 

• Реализира  работен налог 
• Определува време потребно за реализација на работен налог 
• Препознава основен од помошен материјал 
• Препознава машини, алати и уреди за просекување на материјал за обувки 
• Ракува со машини, алати и уреди за просекување на материјал за обувки 
• Разликува видови на кожи 
• Применува методи и начини на просекување на составни делови на обувка 
• Интервенира при неисправност на машините и алатите во кројачница 
• Ппоставува нож според големина на материјалот за просекување 
• Применува начини на поставување на синтетички материјали за 

просекување 
• Применува  начини за  правилно поставувување на  нож според правец , 

смер и истегливост на материјали 

• Правилно просекува поставен материјал за обувки 

• Применува процес процес на комплетирање на просечени горни делови 
согласно сортимент 

• Применува   шпалтање,обликување  и прекројување на преден дел на обувки 

• Просекува  скроени делови од обувки на дневно ниво   

• одржува  подлоги за просекување  

• Разликува  начини на одржување на подлоги за просекување 

• Применува  видови на материјали за изработка на ножеви за просекување 
согласно работен налог 

• Применува  начин на изработка на ножеви за просекување 

• Разликува  видови на ножеви за просекување 

• Одбира  вид  на ножеви за просекување согласно со моделот на обувки  и 
работниот налог  

• Разликува  елементи за пресметување на цена на просечени делови од 
обувки 

• Прсметува  време и цена по единица производ 

• разликува видови на модели на дневен извештај 

• изработува дневен извештај за работа  
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• применува  стандарди на квалитет на просечени  делови 

• применува  стандарди на квалитет на основен и помошен материјал за 
изработка на обувки 

• Рационално искористува  материјал за просекување 

• Применува вербална и невербална комуникација 

• Применува култура и говор на однесување на работно место 

• Применува правила на однесување на работно место 

• Реализира  работи и работни задачи на работно место  

• Применува заштитни мерки и средства при работа 

• Обезбедува услови за безбедност при работа 

• Применува  заштитни средства и ХТЗ опрема при работа. 

• Применува стандарди и упатства за  сортирање, пакување  и складирање на   
отпаден  материјал во кројачница 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да споделува и 
протолкува концепти, размислувања, налози, факти, барања и 
ставови во усна и во писмена форма,за просекување на горни 
составни делови на обувки. Да остварува јазична интеракција 
со раководителите и работниците како и тимот на соработници 
на соодветен и креативен начин во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да користи 
различни видови на документација, да пребарува, собира и 
обработува информации. 
 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен 
е да разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, 
факти и ставови и во усна и во писмена форма. Со цел 
компетентно да го следи напредокот во професијата, способен 
е да го користи странскиот јазик и да го надградува своето 
знаење и вештина во сферата на стручната терминологија. 
 
Математичко-техничка и научна компетенција 
Во решавањето на задачите за време на секојдневната работа, 
применува нумеричко размислување и знаење во извршување 
на работите. Користи и работи со машини и алати за 
просекување на горни составни делови на обувки. Собира 
податоци потребни за просекување на горни делови за што 
пократок временски период а притоа максимално да го 
искористи материјалот наменет за изработка на обувки. 
  
Граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
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толерантност, да изразува и разбира различни гледишта и да 
создава доверба во соработници и претпоставени. 
 
Информатичка технологија 
Користи соодветна компјутерска  технологија да обезбеди 
подобра функционалност во извршување на работите. Користи 
алатки за подготовка и извршување на работните задачи за 
просекување на горни составни делови на обувки.  
 
Претприемништво 
За подобрување на состојбите и нивно спроведување 
покажува иницијатива за реализирање на истите. Придонесува 
кон развој на културата која ги поддржува иницијативите и 
иновациите во рамките на просекување на горни составни 
делови на обувки. 
 
Учење да се учи 
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и унапредување на работата. 
Способен е да управува со сопственото учење, кариерата и 
работните рутини и е истраен кон автономното учење. 
 
Културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, искуства 
и ги поврзува со самоподобрувањето на членовите на тимот. 
Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на другите членови на тимот, со што ќе се 
подобри ефикасноста во нивното работење. 
 

  
 

Посебни услови 

 Работи и работните задачи во/со: 
• затворени и осветлени простории 
• повеќечасовна работа на машини за просекување 

 
 
 

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 
• Стандарди за квалитет на кожарски производи 
 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

Решение бр.08-8129/21 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


