
 
 
Назив на СЗ Соработник при изработка на проектна документација 
Код на СЗ 0210.40.03 
Сектор ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на  
занимањето 

 Соработува при изработка на проектна документација: котирање, 
изедначување по нивоа, цртање на детали, изработка на 
предмер, обезбедување на општа документација, конвертирање 
на документи во PDF формат, внесување на електронски 
потписи, обезбедување на проектантски цени за изработка на 
предмери, водење и архивирање на техничка документација 
според стандардите и барањата на матичната фирма и 
изедначување на унифицираност на графичките и текстуалните 
прилози по нивоа за фази. 

  

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на занимањето Компетенции на 

занимањето 
1.  Планирање и 

организирање на 
активности 

Проценува обем на 
работа што треба да се 
заврши и планира 
временска рамка за 
извршување на работата 

1. Обезбедува јасни и 
целосни податоци за 
видот и обемот на 
потребната работа 

2. Се координира со 
другите учесници во 
истата или во другите 
фази околу 
времетраење на 
активностите за 
работата 

3. Проценува вештини и 
знаења потребни за 
исполнување на 
работните обврски  

4. Бара одобрување од 
компетентно лице за 
започнување и 
времетраење на 
секоја фаза од 
работата 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на 
занимањето 

2.  Подготовка за 
работа 

Договара начин на 
заштита на податоци и 
дневно архивирање со 
останатите учесници на 
проектот и мрежно 
поврзување на 
учесниците во изработка 
на проктната 
документација 

1. Врши подготовки за 
дневно архивирање 
на проектната 
документација 

2. Учествува во 
договарање за 
унифицирање на 
графички и 
текстуални прилози 
по фази и нивоа со 
соработници 
 

3.  Оперативни 
активности 

Котира графички прилози 1. Применува 
соодветни начини и 
правила за котирање  

2. Се консултира со 
проектантот за 
проблемите што ќе 
произлезат во текот 
на работата 
 

Црта детали 1. Изработува цртеж на 
детал на техничко 
ниво на 
финализирање  

2. Се консултира со 
проектантот за 
проблемите што ќе 
произлезат во текот 
на работата 
 

Изработува предмер 1. Редоследно ги 
изведува фазите на 
изведба на предмер 

2. Се консултира со 
проектантот за 
проблемите што ќе 
произлезат во текот 
на работата 
 

Обезбедува 1. Обезбедува потребна 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на 
занимањето 

документација за општиот 
дел од проектот 

документација за 
аплицирање на 
проект: лиценци, 
овластувања, 
полномошно, 
централен регистар 

2. Се грижи за 
сигурноста на 
документите 
потребни за 
комплетирање на 
проектот 
 

Конвертира документи во 
PDF формат 

1. Ги конвертира 
(претвора) 
документите од DVG, 
word и excel во PDF  

2. Компјутерски 
аплицира 
електронски потпис 
 

4.  Комерцијални 
активности 

Обезбедува проектантски 
цени потребни за 
изработка на предмери 

1. Обезбедува 
проектански цени на 
чинење на одредени 
фази на градба по 
карактеристични 
ставки 

2. Составува листа на 
компетентни фирми – 
соработници 
 

5.  Административни 
активности 

Води и архивира техничка 
документација според 
стандардите и барањата 
на матичната фирма 

1. Внесува и 
класифицира 
завршени проекти на 
однапред утврден 
начин на архивирање 
 

6.  Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Изедначува 
унифицираност на 
графичките и 
текстуалните прилози по 

1. Врши визуелна и 
техничка контерола 
на графичките и 
текстуалните прилози 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на 
занимањето 

нивоа за фази 2. Прави контрола на 
нивоата и графичката 
обработката на 
цртежите 
 

7.  Одржување и 
поправка 

Се грижи за компјутерска 
технологија и 
софтверските програми 
 

1. Организира 
сервисирање на 
компјутерската 
технологијата и 
навремено 
апдејтирање на 
софтверите потребни 
за изработка на 
проектна 
документација 

 
8.  Комуникација Комуницира со 

соработници од други 
фази и со оперативни 
фирми во врска на 
обезбедување на цени 

1. Комуницира на 
професионален 
начин со технички 
речник под полна 
професионална 
одговорност 

2. Користи 
професионална етика 
во однос на 
матичната фирма и 
со соработниците 

3. Комуницира со 
оперативни фирми за 
обезбедување на 
цени 
 

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

Употребува средства и 
презема мерки за заштита 
при работа кои се 
однесуваат на заштита 
при работа со 
компјутерска технологија 
и спроведување на мерки 
за ПП заштита и заштита 
на животна средина 

1. Презема мерки за 
заштита при работа, 
користи соодветна 
лична заштита, 
проверува дали 
останатите учесници 
во работата 
правилно ги користат 
средствата за 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на 
занимањето 

заштита и дали ги 
почитуваат мерките 
за заштита 

2. Применува методи и 
технологии за 
заштеда на енергија 
и намалување на 
електронското 
загадување 

3. Стручно ја користи 
опремата за ПП 
заштита и води 
сметка за нејзината 
исправност и 
навремено 
одржување 
пропишано со закон 
 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето:  

- Анализира техничка документација. 
- Анализира и искажува мерки во метрички и англосаксонски ситем. 
- Се служи со мерни инструменти (ласерско метро и сл.) 
- Уочува грешки при мерење. 
- Ги познава графичките софтвери за изработка на цртежи и проектна 

документација. 
- Разликува симболи што се користат во графички програми. 
- Ги познава стандардите за изработка на цртежи и проектна документација. 
- Познава нормативи и стандарди во градежништвото. 
- Ги опишува потребните ресурси за техничка и проектна документација. 
- Познава  позиции на градежните работи изразени преку градежни норми. 
- Познава градежни материјали и нивните својства.   
- Познава начин на формирање на цена и калкулација по позиција на 

градежни работи. 
- Познава стандарди и нормативи на  градежна механизација, работна рака 

и градежни материјали за изведба на градежни работи. 
- Познава техничка и проектна документација за изведба на градежни 

работи. 
- Познава пополнување на  градежни книги според изведени позиции. 
- Познава квалитет на градежните материјали врз основа на сертификатите. 
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- Познава лична и колективна опрема за здравје, безбедност и заштита при 
работа  и ПП заштита согласно законските прописи. 

- Познава еколошки и енергетски ефикасни  градежни материјали.  
 
 
Вештини за занимањето:  
 

- Применува соодветен компјутерски програм за изработка на проектна 
докумантација. 

- Црта цртежи на техничко ниво со примена на однапред одреден софтвер. 
- Применува и почитува нормативи и стандарди во градежништвото. 
- Применува потребни ресурси за техничка и проектна документација за 

градежни работи. 
- Применува позиции на градежните работи изразени преку градежни норми. 
- Применува соодветни градежни материјали според нивните својства.  
- Формира калкулирани цени по позиција на градежни работи. 
- Подготвува техничка документација за изведба на градежни работи според 

проект. 
- Применува стандарди и нормативи на  градежна механизација, работна 

рака и градежни материјали за припрема на предмер. 
- Користи техничка и проектна документација за изработка на техничка 

документација за другите фази на проектирање. 
- Врши проверка на квалитетот на градежните материјали врз основа на 

сертификатите. 
- Врши проверка на личната опрема за здравје, безбедност и заштита при 

работа и ПП заштита согласно законските прописи. 
- Користи еколошки и енергетски ефикасни градежни материјали. 

 
 
 
 

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, да остварува јазична интеракција со 
раководителите и надредените, 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 на 
мајчин јазик и на јазик кој е формален за Република 
Македонија, да ги формулира и изразува усно и писмено 
своите ставови и аргументи на убедлив и соодветен начин 
во контекст на барањата. 
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Комуникација на странски јазик 
При потреба користи странски јазик во специфичен 
професионален, општествен и културен контекст поврзан 
со работата, способен е да разбере, искажува, толкува 
концепти, размислувања, факти и ставови во усна и во 
писмена форма. Со цел компетентно да го надградува 
напредокот во професијата, способен е да го користи 
странскиот јазик и да го надоградува своето знаење и 
вештина во сферата на стручната терминологија. 
 
Математичко - техничка и научна компетенција 
Во решавањето на работните налози за време на 
секојдневната работа, применува нумеричко 
размислување и знаење во извршување на работите. 
Користи и работи со техничко-технолошки алатки. Собира 
податоци потребни за самоунапредување во 
информатичката технологија во градежништвото.  
 
Дигитална компетенција 
Користи основна и специјализирана ИТ, графички 
софтверски програми за изработка на графички прилози, 
имплементира документи и прилози, интернет 
пребарувања, обработува податоци. Врши хардверска и 
софтверска самонадградба и самоедукација за користење 
на нови верзии на одобрени графички софтвери. 
 
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. 
 
Општествена и граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да почитува и разбира различни гледишта и 
да создава доверба во секојдневното опкружување. Има 
персонални и културни компетенции за конструктивна и 
професионална комуникација. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
За подобрување на состојбите и нивно спроведување 
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покажува иницијатива за реализирање на истите. 
Придонесува кон развој на културата која ги поддржува 
иницијативите и иновациите во рамките на службата. 
Спосоен е да ги препознае можностите и да иницира 
подобрување на работата во различни ситуации. 
 
Културолошка свест и 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   
 

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  градба 

 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/13 
 од 03.08.2017 
 

Датум на 
ревизија  

 


