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Стандард на занимање 

Назив на СЗ Винар специјалист 
Код на СЗ 0710.52.01 
Сектор ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

 
V (петто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Винар специјалист се дефинираат 
потребните знаења, вештини и компетенции за производство на 
различни видови вина. 
Занимањето Винар специјалист овозможува самостојно извршување 
на разновидни работи и задачи од областа на винарството, 
распознавање на грозје од различни сорти како суровина за 
преработка во вина, утврдување на здравствената состојба на 
грозјето, изведување на сложени работи во технолошкиот процес при 
производство на црвени, бели розови и пенливи вина, следење и 
регулирање на процесот на алкохолната ферментација, односно 
трансформација на шеќерите во алкохол и други параметри, ракување 
со разни машини и уреди во винарството, негување и чување на вино, 
стабилизирање и филтрирање на виното за добивање на финален 
производ и  конфекционирање на готови производи наменети за 
пазар.  
Винар специјалист мора да го познава технолошкиот процес, во сите 
негови фази, како и стандардните процедури за производство, 
контрола на квалитет и почитување на правилниците и стандардите за 
производство на различни видови вина. 
 
 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Планирање и 
организирање 
на сопствената 
работа и работата 
на група во 
винарска визба 

1. Анализира работните задачи и 
работните места во винарска визба 

2. Планира број на извршители за 
определени работни операции 

3. Го планира производството согласно 
дневниот налог на работа, одобрен 
од технологот/енологот: тип, 
количина, подготовка на линија и 
репроматеријали 

4. Применува стандардни процедури за 
преработка на грозјето во различни 
видови вина 

2.  Подготовка за 
работа  

Подготовка и 
проверка на 
исправноста на 
опремата  за 
работа 

1. Ја проверува хигиената и 
исправноста на опремата и нејзината 
поврзаност во процесот на добивање 
вино (ферментација) 

2. Ги подготвува енолошките средства, 
специфични за одреден производ 

3. Ги проверува критичните контролни 
точки во процесот на производство 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3.  Оперативни   
активности 

Познавање на 
биолошки и 
технолошки 
карактеристики на 
виновата лоза 

1. Ги опишува биолошките 
карактеристики на виновата лоза 

2. Ги препознава сортите според 
ампелографски карактеристики 

3. Го познава сортиментот на 
домашното лозарско производство 

4. Ги разликува технолошките 
карактеристики на различни сорти 
грозје 

5. Ги познава принципите на органско 
производство на грозје 
 

Примарна 
преработка на 
грозје 

1. Утврдува здравствена состојба на 
грозје 

2. Се грижи за вклучување и 
исклучување на машините и 
опремата според утврден редослед 

3. Ги следи инструментите за контрола 
на процесите: температура, 
притисок, проток и др. 

4. Врши регулирање на параметрите 
за правилно одвивање на процесот 

5. Се грижи за одржување на 
хигиената на опремата и уредите, 
пред и после завршување на 
работата 

6. Информира за одделни дефекти на 
опремата и уредите  во одделот за 
одржување 
 

  Следење и 
контролирање на 
технолошкиот 
процес на 
ферментација 
 

1. Ја следи температурата и 
притисокот во садовите 

2. Ја следи трансформацијата на 
шеќерите во алкохол – процесот на 
алкохолна ферментација 

3. Се консултира за спроведување на 
одредени постапки (корекција, 
измена и надополнување), 
пропишани по процедури и 
одобрени од енологот 

4. Води евиденција на параметри и 
извршени активности во текот на 
технолошкиот процес 

5. Се грижи за целосно извршување на 
активностите предвидени во 
одредени работни упатства и во 
согласност со инструкциите дадени 
од енологот 

6. Води евиденција за непосредните 
извршители (оператори) и доставува 
извештај до одредени одделенија 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Обучува новопримени вработени по 
операции во технолошкиот процес 

8. Контролира користење на заштитна 
опрема и се грижи за безбедноста 
при работа на критичните контролни 
точки во процесот на производство 

9. Пружа прва помош во случај на 
повреди 
 

  Нега и чување на 
вино 
 

1. Го контролира процесот на 
припрема и хигиена на садовите 
пред полнење (алкално,  кисело 
парење и дезинфекција) 

2. Проверува дали се добро затворени 
садовите (конекција на опремата) 
при нивно полнење и празнење 

3. Го следи нивото на виното во 
садовите и врши досипување или 
отпразнување на нивото на 
садовите  

4. Подготвува и додава енолошки 
средства, согласно пропишани 
постапки и процедури со кои се 
определени: вид на енолошко 
средство, доза/ концентрација, 
количина, начин на подготовка и 
додавање при преточување и 
бистрење 

5. Ги извршува дадените инструкции 
од енологот, дневно, неделно или на 
подолг период на следењето на 
операциите на технолошкиот процес 

6. Ги воочува органолептичките 
карактеристики на виното во 
процесот на негата и чувањето: боја, 
заматеност, мирис, вкус и др.) 

7. Ги воочува маните и болестите на 
виното во текот на одлежувањето и 
негата 
 

  Стабилизација и 
филтрација на 
виното за 
добивање на 
финален 
производ 
 

1. Целосно постапува според дадените 
процедури, преку работни упатства 
и инструкции 

2. Ја следи работата на опремата и 
уредите за стабилизација и 
филтрација 

3. Подготвува брендирани производи 
по утврдена рецептура или 
постапки, со точно утврдени 
енолошки средства (тип и доза), 
опрема со соодветни карактеристики 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Целосно ги применува барањата кои 
гарантираат квалитет на соодветен 
брендиран производ 

5. Ја подготвува и проверува опремата 
пред употреба, го следи работењето 
во текот на процесот и ја проверува 
по завршување на самата постапка 

6. Ги надгледува параметрите кои 
даваат гаранција за правилно 
водење на постапката за добивање 
на квалитетен и безбеден производ 
 

  Конфекционирање 
на готови 
производи 
наменети за пазар 

1. Ја контролира подготовката на 
линијата за полнење: хигиена, 
поврзаноста на сите машини во 
линијата, изборот на соодветните 
шишиња, затворачи, етикети и др. 

2. Го следи процесот на миење на 
шишиња, полнење, затворање, 
етикетирање, палетизирање и 
складирање на готов производ во 
магацин 
 

4.  Комерцијални 
активности   
 
 
 

/ / 

5.  Административни 
активности 
 
 
 

Пополнувње на 
работна 
документација 

1. Води евиденција на параметри и 
извршени активности во текот на 
технолошкиот процес 

2. Води евиденција за непосредните 
извршители (оператори) и доставува 
извештај до одредени одделенија 

3. Води евиденција за потрошените 
енолошките средства 
 

6.  Активности за 
осигурување на 
квалитет 
 
 
 
 

Контрола на 
квалитетот во 
согласнот со 
стандардите и 
стандардните 
процедури 

1. Ја контролира хигиената и 
исправноста на садовите и 
опремата и нејзината поврзаност во 
процесот на ферментација и 
дестилација и др. 

2. Ја контролира здравствена состојба 
на грозјето 

3. Ја контролира исправноста на 
инструментите и параметрите во 
процесите на производство 

4. Го контролира процесот на 
трансформација на шеќерите во 
алкохол, односно процесот на 
алкохолна ферментација 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Ги контролира органолептичките 
карактеристики на виното во 
процесот на нега и чување 

6. Ја контролира употребата на 
енолошки средства, согласно 
пропишани постапки и процедури 

7. Ги контролира параметрите за 
правилно водење на постапката за 
добивање на квалитетен и безбеден 
производ 
 

7.  Одржување и 
поправка  
 
 

Информирање за 
евентуални 
дефекти 

1. Информира за одделни дефекти на 
опремата уредите и инструментите 
во одделот за одржување 

8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуникација со 
извршителите во 
групата, 
одговорниот 
енолог и технолог 

1. Соработува со непосредните 
извршители во процесот на работа 

2. Соработува со одговорните лица: 
надлежен енолог и технолог 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 
 

Заштита на 
здравјето и 
околината 

1. Контролира користење на заштитна 
опрема и се грижи за безбедноста 
при работа 

2. Ги контролира критичните контролни 
точки во процесот на производство 

3. Пружа прва помош во случај на 
повреди 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето: 

• Знаења потребни за анализа, планирање и организирање на работата: 

− Познавање на главните агротехнички мерки за производство на квалитетно грозје 
− Познавање на производниот процес во винарска визба 
− Познавање на сортимент, квалитет и технолошка зрелост на грозје 
− Познавање на редоследот на вклучување и исклучување на машините и опремата 

според активностите на примарната преработка на грозјето 
− Познавање на перформансот на машините и опремата во винарството 
− Познавање и спроведување на нормативите и стандардите за производство 

 
• Знаења потребни за подготовка на работата и на работното место: 

− Познавање на хигиената и исправноста на опремата и нејзината поврзаност во 
процесот на ферментација и др. 

− Разликување на енолошките средства, специфични за одреден производ 
− Идентификување на критичните контролни точки во процесот на производство 
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• Знаења потребни за извршување на оперативните работи: 
− Познавање на здравствена состојба на грозјето 
− Познавање на редоследот за вклучување и исклучување на машините и опремата 
− Познавање на инструментите за контрола на процесите 
− Познавање на постапките за одржување на хигиената на опремата и уредите, пред 

и после завршување на работата 
− Идентификување на одделни дефекти кај опремата и уредите 
− Познавање на оптимална температурата, притисокот во садовите 
− Познавање на процесот на алкохолна ферментација 
− Познавање на процесот на припрема и хигиена на садовите пред полнење 
− Разбирање на значењето на нивото на виното во садовите и потребата за 

досипување или отпразнување на нивото на садовите  
− Познавање на пропишани постапки и процедури за употребата и подготовката на 

енолошките средства 
− Познавање на органолептички карактеристики на виното во процесот на нега и 

чување 
− Разликување на маните и болестите на виното во текот на одлежувањето и негата 
− Познавање на опремата и уредите за стабилизација и филтрација 
− Познавање на технологиите за подготовка на различни видови брендирани 

производи  
− Познавање на параметрите кои даваат гаранција за правилно водење на 

постапката за добивање на квалитетен и безбеден производ 
− Разбирање на значењето на квалитативна и квантитативна употреба на соодветни 

средства, специфични за одреден производ 
− Опишување на процесот на подготовка на линијата за полнење 
− Познавање на условите за палетизирање и складирање на готов производ во 

магацин 
 
• Знаења потребни за извршување на административни работи: 

− Поседување на техничка и работна писменост 
− Познавање на параметрите за извршени активности во текот на технолошкиот 

процес 
− Познавање на начини за евидентирање на потрошените енолошките средства 

 
• Знаења потребни за обезбедување и осигурување на квалитет: 

− Познавање на постапките за контрола на хигиената и исправноста на садовите и 
опремата и нејзината поврзаност во процесот на ферментација и др. 

− Познавање на параметрите според кои се определува здравствена исправност на 
грозјето 

− Разбирање на процесот на трансформација на шеќерите во алкохол, односно 
процесот на алкохолна ферментација 

− Разликување на органолептичките карактеристики на виното во процесот на нега и 
чување 

− Познавање на енолошки средства и нивната употреба согласно пропишани 
постапки и процедури 

− Разбирање на параметрите за правилно водење на постапката за добивање на 
квалитетен и безбеден производ 

 
• Знаења потребни за одржување и поправка: 

− Познавање на одделни дефекти кај машините и уредите 
− Познавање на процедури за пријавување на дефектите во одделот за одржување 
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• Знаења потребни за успешна комуникација: 
− Разбирање на правилата за работно комуницирање и поседување на  работна 

култура 
− Познавање на техничко-технолошка терминологија 

 
• Знаења потребни за заштита на работата, здравјето и животната средина: 

− Познавање на можните повреди од неправилно ракување со машините и уредите 
− Познавање на критичните контролни точки во процесот на производство 
− Познавање на прописите за заштита при работа 
− Познавање на прописите за заштита на околината 
− Познавање на прописи за прва помош 

 

Вештини за занимањето: 
− Применување на стандардни процедури за преработка на грозјето во вино 
− Планирање на производството согласно дневниот налог на работа 
− Извршување на органолептички преглед и здравствена исправност на грозјето 
− Контролирање на текот на технолошки процес 
− Подготвување на енолошките средства, специфични за одреден производ 
− Подготвување и додавање на енолошки средства, согласно пропишани постапки и 

процедури 
− Подготвување и проверување на опремата пред употреба 
− Превземање на активности за прекин со работа на опремата во итни случаи кои       

влијаат на безбедноста и здравјето при работа 
− Контролирање на производни параметри 
− Работи економично, продуктивно и тимски 
− Создавање позитивна атмосфера и хармонија на работа 
− Управување со своето време 
− Справување со тешкотии и конфликти при работата 
− Реагирање при појава на непредвидени застои и неправилноти во тек на 

производниот процес 
− Контролирање на процесите, пакувањето и складирањето на готовите производи 
− Водење на потребна евиденција во секоја фаза од технолошкиот процес 
− Пополнување на деловна докуметација 
− Избор на методи за контрола на квалитет 
− Комуницирање со непосредни извршители, енологот и технологот 
− Применување на правила за работно комуницирање 
− Соодветно реагирање во ситуации на опасност при работа, повреди и 

проблематични ситуации 
− Пружање прва помош во случај на повреди 
− Комуницирање на соодветен начин при решавање на проблеми, организација и   

работи во извршување на одделни задачи 

Клучни 
компетенции 

• Поседува вештини за усна, писмена и електронска 
комуникација на мајчин и странски јазик 

• Поседува математички компетенци, изготвува пресметки 
• Поседува дигитални компетенции 
• Работи на начин кој овозможува орджлив развој 
• Ја одржува и подобрува компетентноста во сопствената област 
• Покажува флексибилност и адаптибилност за новонастанати 

ситуации и е мотивиран за работа во сопствената област 
• Умее активно да слуша и почитува правила за вербална и 
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невербална комуникација 
• Соработува со колеги, клиенти и добавувачи 
• Постапува одговорно и етички  
• Логички размислува и учествува во решавање на проблеми во 

секојдневни ситуации и од областа на занимањето 
• Превзема иницијативи, ризици, планира и реализира проекти  
• Превзема иницијативи, креативен е и иновативен 

 

Посебни услови 

Работни средини: 

• Затворени климатизирани простории (простории за нега и чување 
на вино, точилница, магацински склад); 

• Во простории со опасност од труење со гасови од алкохолна 
ферментација во ферментациони оддели кои се од затворен тип, 
изградени со тврда градба независно дали се површински или 
подземни (потребно е проветрување); 

• Надвор во секакви временски услови (прием и преработка на 
грозје за време на берба, товарање и истоварање на вино); 

• Вертикални скали и висински хоризонтално поврзани патеки 
(низа на повеќе поврзани танкови за ферментација или за 
складирање на вино). 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
• Закон за вино 
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна инспекција 
• Закон за пазарна инспекција 
• 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 адитиви 
• Стандарди за пакување и чување 
• Стандарди за транспорт 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 

Решение бр.08-5066/30 

Од 03.08.2017 година 

 

Датум на 
ревизија  
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