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1. Име и код на Стандардот на занимање 
     Геодупчач 
 
2. Ниво на сложеност  

(III) сложеност на работата   
 
3. Стручни компетенции  

 
Кандидатот:  
• планира, подготвува, организира и извршува работи; 
• проверува квалитет на извршена работа; 
• рационално користи средства за работа, енергија, материјали и 

време; 
• чита техничка документација (работни налози); 
• подготвува терен и поставува гарнитура за работа на геодетски 

обележано место; 
• одржува основни и помошни средства за работа; 
• отстранува помали дефекти; 
• ракува со класични или автоматизирани машини за геодупчење; 
• контролира монтирање на дупчачки прибор; 
• избира дупчачки круни; 
• контролира гарнитура пред употреба; 
• одговара за квалитетот и процентот на добиено јадро; 
• складира редоследно добиено јадро, по секоја изведена маневра 

и правилно обележува;  
• штити добиени примероци од јадро; 
• спушта и вади обложни цевки;  
• одглавува прибор при хаварија; 
• демонтира  и подготвува гарнитура за транспорт;  
• подготвува дневни извештаи за извршена работа; 
• комуницира со соработниците и нарачателите на дупнатина;  
• се придржува кон одредбите на стандардите за дупчење; 
• користи заштитни средста за личното здравје и околината, во сог-

ласност со хигиенско-техничките, противпожарните и други мерки 
на заштита. 

 

 

 



 
4.Опис на Стандардот на занимањето 
  

ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 
Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа и 
соработува со 
претпоставениот  

 

• Презема работен налог; 
• проучува упатство за работа;  
• применува насоки за работа; 
• дискутира за геолошката градба на 

теренот низ кои ќе минува 
дупнатината; 

• планира тек на извршување на 
работа;  

• планира потребен алат и материјали 
за извршување на работата; 

• поседува способност за тимска 
работа. 

Подготовка на 
работното место 

 Подготвува терен и 
врши проверка на 
исправноста на 
машините и алатите 
за работа  

• Пополнува спецификација за потре 
бен материјал; 

• требува материјали од магацин; 
• спроведува транспорт на материјали 

и средства за  работа до работното 
место на терен; 

• подготвува терен за поставување на  
гарнитурата; 

• подига кула или јарбол; 
• центрира и стабилизира гарнитура 

за дупчење над геодетски обележа 
на точка; 

• испробува функционалност на погон 
на мотор, пумпа и помошни инстру 
менти;   

• избира место и следи изработка на 
помошни работи (базен за исплака, 
место за стационирање на санда 
ците за јадро);   

• соработува при избор на видот на 
исплака. 



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 
Оперативни работи А) Изработка на 

истражни дупнатини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Б) Изработка на 
хидрогеолошки 
дупнатини и бунари 
 
В) Изработка на 
геотехнички 
дупнатини 
 
Г) Изработка на 
инекциони 
дупнатини 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Изработува исплака; 
• вклучува во погон мотор и пумпа; 
• монтира прибор за дупчење; 
• спушта прибор за дупчење; 
• избира режим на дупчење; 
• следи притисок на круна; 
• следи притисок на исплака и 

квалитет на исплака; 
• вади прибор за дупчење; 
• вади и складира јадро во сандаци; 
• обележува  и соодветно заштитува 

јадро; 
• спушта и вади обложни  цевки; 
• демонтира гарнитура за дупчење; 
• припрема гарнитура за транспорт. 
• вградува  обложни колони и филтри; 
• вади обложни колони и тампонира 

дупнатина или бунар; 
• вади јадро за геотехнички 

испитувања; 
• контролира гарнитура за дупчење и 

компресор при инектирање; 
• идентификува видови карпи; 
• разликува видови исплака;  
• применува соодветен дупчачки 

прибор во зависност од тврдината 
на карпите; 

• прилагодува режим на дупчење 
според тврдината на карпите;  

• соодветно реагира при девијации на 
дупнатината и хаварии; 

• ракува со повеќе видови на 
гарнитури; 

• постапува според правилата за 
длабинско дупчење. 

 Складира јадро   • Применува постапки на правилно  
складирање на јадро; 

• складира јадро во дрвени сандаци. 
Административна 
работа 

Пополнува работна 
документација 

• Пополнува спецификација за 
требовање на материјали од 
магацин; 



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 
• води евиденција за присутност на 

помошните работници при 
дупчењето; 

• води дневен извештај за работата; 
• учествува во примопредавање на 

дупнатина; 
• соработува со пописната комисија 

за задолжените работи од 
магацинот. 

Обезбедување 
квалитет 

Врши контрола и 
обезбедува квалитет 

• Контролира исправност на приборот 
за дупчење;  

• контролира квалитет на исплака; 
• обезбедува и одговара за 

количината и квалитетот на јадрото.  
Одржување и 
поправка 

Одржува машини и  
алати за работа 

• Уредно одржува средства за работа 
и алати;  

• отстранува помали дефекти на 
гарнитурата за дупчење; 

• одглавува прибор за дупчење; 
• презема мерки за навремено 

сервисирање на гарнитурата;  
• пријавува поголеми дефекти.  

 
Комуникација 

 
А) Комуницира со 
соработниците 
 
 
 
 
 

• Соработува со работниците од 
претходната и наредната смена; 

• соработува со раководителот; 
• соработува со други служби во 

организацијата; 
• поседува работна култура;  
• применува основни правила на 

работна комуникација. 
Заштита на 
работната и на 
животната средина 

А) Заштита на 
работната и на 
животната средина  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Употребува заштитни средства и 
опрема при работа; 

• применува правила за заштита при 
работа; 

• препознава можности за појава на 
повреди поради несоодветна 
употреба на машините и алатите; 

• враќа терен во првобитна состојба 
после завршеното дупчење; 

• спречува загадување на подземни 
води;  



ГРУПА НА РАБОТИ  ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 
 
 

• почитува прописи од подрачјето за 
заштита на околината. 

 
 

 
 
 
 
5. Датаум, носител и состав на работната група за изработка на 
Стандардот на занимањето 
 
5.1. Датум на изработка: март, 2010 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образова-
ние и обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Роза Арсовска, раководител, Центар за стручно 
    образование и обука - Скопје.  

2. Љупчо Поповски, СОУ “Таки Даскало”  - Битола 

3. Анита Мартиновиќ, РЕК Битола 

4. Љупчо Шоповски, РЕК Битола   
 
 
  
 

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање  
 
 Стандардот на занимањето Геодупчач го донесе Министерството за 
труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/15 од 11.05.2015 
година. 
 


