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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
Дом мајстор  

 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

(III) Сложена работа 

 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

- ја планира и и организира својата работа; 
- врши контрола на исправноста на алатот, приборот и рачните апарати; 
- рационално ја користи енергијата, матерјалите и времето; 
- применува  закони од електротехниката; 
- познава материјали од кои се изработени  апаратите и елементите во домот; 
- демонтира и монтира  елементи на  куќни  апарати; 
- чита  шеми според потребата на интервенција; 
- врши машински обработки: стругање, дупчење, брусење, лепење и лемење; 
- менува брави и интервенира доколку се појават неправилности при затварање 

на врати и прозорци; 
- врши редовен преглед и ситни поправки на инсталациите на водовод, 

канализација и електро инсталации; 
- демонтира и монтира  куќна водоводна и санитарна  инсталација; 
- корегира изработки од гипс-картонски елементи; 
- лепи ѕидни  и подни керамички плочки на оштетени места во домот; 
- дозира и подготвува разни видови малтери;  
- врши рачно  малтерисување на оштетени ѕидови; 
- води евиденција за редовно сервисирање на лифтови во зградата и повикува 

овластен сервис за негова поправка; 
- менува светлосни тела, прекинувачи, штекери, осигурувачи на разводна табла; 
- води евиденција за редовно сервисирање на громобранската инсталација; 
- комуницира со  куќниот совет и овластени сервисери; 
- избира материјали за работа според барањата на клиентите; 

 контролира работа по извршена интервенција, корегира, подесува и мери; 

- бара стручна помош и комуницира со претпоставените и соработниците; 
- почитува правила на добро однесување и комуникација со клиентите; 
- врши админстративни и комерцијални работи; 
- користи заштитни средства и материјали во согласност со интервецијата во 

домовите; 
- се грижи за безбедноста и здравјето при работа и заштита на околината. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа во 
соработка со 
клиентите 

- Самостојно собира и толкува работна 
документација и технички упатства, 
како и упатства за работа; 

- планира сопствена работа во 
соработка со клиентите; 

- анализира сопствена извршена 
работа; 

- познава технолошки постапки; 
- ја познава работната документација и 

техничките упатства за работа. 
 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Ги прегледува 
условите за работа и 
подготвува 
соодветна работна 
опрема за повеќе 
наменската 
интервенцијата во 
домот 

- Избира соодветни  работни алати  и 
апарати во согласност со 
интервенцијата во објектот; 

- избира соодветна лична работна и 
заштитна опрема; 

- ја проверува состојбата и локацијата 
на местото за работа;  

- ги врши останатите дневни тековни 
сервисни работи на алатот и уредите 
според упатствата на производителот; 

- ги применува прописите за заштита и 
здравје при работа; 

- изготвува лагер-листа на потребен 
инсталационен материјал;  

- навремено нарачува материјал за 
сервисирање и одржување; 

- подготвува материјали за 
сервисирање одржување и 
отклонување дефекти на уреди, 
електрични инсталации и елементи 
согласно работен налог; 

- чисти и одржува работно место пред, 
во текот и после изведување на 
работите. 

- проверува функционалност на 
напојувањето на објектот, 
електричната инсталација и 
елементите на електричната 
инсталација; 

- ги знае техничките карактеристики на 
лифтови во зградата, инсталациите и 
уредите за гасење на пожар во 
зградата и громобранската 
инсталација; 

- препознава технички карактеристики 
на материјалите и опремата за работа; 

- користи соодветни техники на мерење 
и контрола на функционална 
исправност на опремата за работа. 
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Оперативни 
работи 

Сервисира, одржува 
и поправа 
електрични 
инсталации на 
заеднички простори 
и простории на 
објекти 

- Применува технички прописи и 
стандарди за одржување и поправање 
електрични инсталации; 

- запазува својства и технички 
карактеристики на уредите и опремата 
за одржување и поправање 
електрични инсталации; 

- разликува видови електрични 
инсталации; 

- спроведува услови и барања кои мора 
да бидат исполнети при изведувањето,  
користењето и поправањето на 
електричните инсталации; 

- истакнува означување и обележување 
на уредите, опремата и електричните 
инсталации кои влијаат на 
безбедноста и заштитата; 

- чита електрични шеми; 
- прави разлика помеѓу испитување, 

одржување и поправка; 
- разликува дефекти од електрична и 

неелектрична природа; 
- користи различни инструменти за 

мерење на електрични големини; 
- врши работи на различни типови на 

електричен развод; 
- соодветно користи конструктивни и 

технолошки карактеристики на 
проводниците и каблите; 

- применува технички мерки за заштита 
од струен удар, куса врска, пожар, 
прекумерна струја, пренапони и напон 
на допир; 

- лоцира и отстранува грешки во елек-
трични инсталации; 

- заменува (демонтира и монтира) оште-
тени елементи/делови на електрични 
инсталации (осигурувачи, утичници, 
приклучници, прекинувачи, скалишен 
автомат, светилки и светила, ѕвона, 
разни видови на сигнални уреди и др.). 

Поправа мали 
оштетувања на 
ѕидови 
 

- избира материјал за подготовка на 
малтер, ѕидање и малтерисување; 

- дозира и подготвува разни видови 
малтери;  

- ѕида оштетени ѕидови од тули и 
блокови; 

- поправа фуги на оштетени фасадни 
ѕидови; 

- поправа оштетени ѕидови околу 
столарија. 
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Поправа мали 
оштетувања на 
изработки од гипс 
картоски елементи  

- го мери местото на оштетувањето и ја 
утврдува површината на оштетеност; 

- сечи гипс-картонски плочи соодветно  
на димензиите на оштетувањето; 

- подготвува површини за обработка; 
- замешува лепаци, смеси за фугирање 

и глетување;  
- го премачкува исеченото парче со 

лепило; 
- го лепи и ја проверува исправноста на 

извршената работa; 
- глетува според потребата. 

Врши интервенции 
во водоводната   
инсталација 

- предвидува и означува потребни 
интервенции на градежната 
конструкција и потребни градежни 
работи за довод и одвод; 

- го проверува местото  за интервенција; 
- го воочува дефектот; 
- го подготвува алатот и приборот за 

работа; 
- заменува доводни и одводни црева до 

бојлер, лавабоа, машини за перење на 
садови и алишта; 

- заменува и поправа славини; 
- чисти бојлер од каменец, 

демонтира и монтира греач за вода во 
бојлери; 

- заштитува уреди од кондензација, 
топлотна загуба , бучава и корозија; 

- ги знае дефектите на системите на 
инсталации со цевки и причини за 
нивна појава. 

Врши машинска 
обработка 

- зема мерки за оштетени делови; 
- струга според потребата од 

интервенција; 
- бруси според барањата во 

интервенцијата; 
- лепи и леми по потреба; 
- заварува електричо според барањата 

на интервенцијата; 
- демонтира и монтира елементи; 
- менува брави. 
 

Врши монтажа и 
демонтажа на 
дрвени врати и 
прозорци 

- врши проверка на врати, прозорци и 
плакари на нивното лежиште во домот; 

- според потребата врши стругање на 
вратите, прозорците и вратите на 
плакарите; 

- ги штелува вратите. 

Врши одржување на 
исправноста на 
лифтови, 
ескалатори, 
платформи 

- врши полесни сервисни работи на 
уредите според упатствата на 
производителот; 

- се грижи за техничката состојба на 
работните средства и недостатоците 
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им ги соопштува на клиентите; 
- ја известува службата за одржување и 

соработува при отстранување на 
дефекти; 

- ги знае основите на превентивното 
одржување; 

- ги знае најчестите причини за 
дефектите и затајување во исправната 
работа; 

- ги познава постапките за 
препознавање и локализирање на 
дефектите. 

Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира понуди за 
одржување на 
објекти 

- ги познава пазарните цени на 

материјалите; 

- подготвува предмер и пресметка за 

потребен материјал; 

- изработува калкулација и утврдува 

цена на чинење врз основа на пазарна 

вредност; 

- набавува материјали и резервни 

делови; 

- набавува алати и прибори  за 

интервенци; 

- познава основи на маркетинг. 

Административна 
работа 

Води и чува 
потребна 
документација 

- подготвува и чува документација за 

извршената работа и потрошените  

материјали во интервенцијата. 

Обезбедување  

квалитет 

Контролира квалитет 
на извршена работа 

- применува стандарди,  норми и 

правилници  при извршувањето на 

работата; 

- контролира квалитет на извршена 

работа во согласност со техничката 

документација; 

- врши контрола пред примопредавање 

на извршената работа; 

- предлага  за набавување на 
квалитетни елементи за вградување; 

- го познава квалитетот на елементи за 
вградување во домот. 

Одржување и 

поправка 

Тековно  го одржува 
алатот и опремата и 
врши поправка на 
истиот 

- се грижи за техничката состојба на 
работните средства; 

- ги знае основите на превентивното 
одржување на алатот и опремата; 

- ги познава постапките за 
препознавање и локализирање на 
дефектите; 

- предлага постапки за одржување на 
извршените интервенции; 

- по извршената интервенција го чисти 

делот каде  е извршена 

интервенцијата. 
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Комуникација Комуницира со  
корисниците на 
услугите, 
соработниците и 
со претпоставените 

- соработува со корисниците на 
услугите, соработниците и со 
претпоставените; 

- го известува корисниците за 
евентуални дефекти на уредите; 

- познава деловна комуникација; 

- познава техничка терминологија; 

- користи електронска комуникација. 

Заштита на 

работната и на 

животната 

средина 

Применува мерки за 
лична заштита, 
заштита на 
работното место и 
заштита на 
околината 

- користи лични  заштитни средства и 
опрема;  

- работите ги изведува согласно 
прописите за заштита и здравје при 
работа; 

- ги почитува мерките за безбедност и 
здравје при работа, противпожарна 
заштита и заштита на околината; 

- презема мерки за уреденост на 
работното место и на уредите, како и 
на самиот објект; 

- известува за грешките односно за 
неправилностите при работата, поради 
кои би можела да настане материјална 
или друга штета; 

- се грижи за сортирање на отпадот и 
отпадната амбалажа; 

- ги разбира прописите за употреба на 
заштитни и сигурносни средства при 
работа; 

- ги почитува упатствата за заштитната 
опрема на работните средства; 

- ги знае постапките на одржување на 
уредноста на целото работно место; 

- ги знае постапките на известување во 
случај на неправилности при работата. 

 
 
 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: март, 2014 
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 
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5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 
 

1. Бранко Алексовски, Центар за стручно образование и обука - Скопје  

2. Ридван Зеќири, Центар за стручно образование и обука - Скопје  

3. Зоран Јовчевски, Центар за стручно образование и обука - Скопје  

4. Тодорче Петровски, член,  „Хаусмајстор ПЛУС ДООЕЛ“  -  Скопје 

 
 
 
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕ 
 

Стандардот на занимање Дом мајстор го донесе Министерството за 

труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/6 од 11.05.2015 

година. 

 


