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1. Име и код на стандардот за занимање  

Печатар на конвенционални техники на печатење 

2. Ниво на сложеност 

(III) Сложена работа 

3. Стручни компетенции 

 
Кандидатот: 
 

1. ја планира и организира сопствена работа и соработува со тимот за 

техничка подготовка 

2. ја подготвува работата во групата и работниот простор 
3. комуницира со клиентите и соработниците  

4. применува стандарди на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси  

5. применува мерки за заштита при работа и при заштита на околина 

6. ги подготвува основните материjали за печатење 

7. ги подготвува уредите на печатарските машини за офсет, флексо и 

бакро печат 

8. ракува со машина за печатење за офсет, флексо и бакро печат 

9. врши наблудување на процесот на печатење и контрола на отпечатокот 

10. врши складирање и транспорт на полупроизводот 

11. ја користи современа информациско – комуникациска технологија 

12. подготвува и реализира одредени понуди 

13. го заштитува здравјето и околинат 

 

 

 

 

 

 

4. Опис на стандардот за занимање 



 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

 
ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање 
и 
организира
ње на 
работата 

Ја организира својата 
работа и соработува 
со тимот за техничка 
подготовка 

 

 непосредно ја организира работата 

 работи во тим 

 го познава процесот на печатење кај 
соодветната печатарска техника 

 чита и толкува техничко - технолошка 
документација  

 има основни познавања за техничката 
подготовка 

 ги следи новитетите во печатарството 

 применува стандарди за печатенје 

 анализира даден примерок за печатенје 

 анализира квалитет на изработена 
печатарска форма за дадена техника 
на печатење 

 ја познава работата на мерните 
инструменти 

 ги почитува  мерките за рационално 
користенје на струјата, материјалот и 
времето 

 ја користи современата информациско-
комуникациска опрема 

 ги знае основните правила за 
организација на работата и на 
претпријатието 

 ги знае основните принципи на тимска 
работа 

 знае да ја употребува современа 
информациско комуникациска опрема 
 

Подготовка 
на 
работното 
место 

Ја подготвува 
работата во групата и 
работниот простор 
 

 го превзема работниот налог  

 ги познава процедурите и постапките во 
одделението пропишани со 
стандардите за квалитет 

 обезбедува материјали и алати и врши 
контрола на истите 

 ги познава видовите икарактеристиките 
на материјалите 

 ја познава улогата на работниот налог 



 

Оперативни 
работи 

Ги подготвува 
основните материали 
за печатење 

 поставува подлоги за печатење  
наместото за работа 

 познава начини за подготовка на 
подлогите за печатење 

 ја подготвува подлогата за печатење 

 користи рецептура за мешање на бои 
за добивање на бараната нијанса 

 ја поставува подготвената боја во 
бојаникот кај соодветната печатарска 
форма 

 ги знае видовите печатарски бои и 
нивните додатоци 

 ги познава карактеристиките на 
останатите репроматеријали 

 ги поставува помошните 
репроматеријали 

 

 Ги подготвува 
уредите на 
печатарските машини 
за офсет, флексо и 
бакро печат 

 врши почетна регулација на дотокот на 
боја 

 го регулира работниот притисок за 
печатење во зависност од подлогата за 
печатење 

 ги подесува дополнителните уреди за 
контрола 

 ги подготвува дополнителните уреди за 
лакирање, сушење, пудрење, 
каширање, свиткување, сечење, 
нумерирање и сл. 

 ги подесува апаратите во уредите за 
вложување и изложување 

 поставува печатарски форми 
 

 ги познава основните делови на 
машината и контролните системи 

 го познава работењето на машините за 
офсет, флексо и бакро печат 

 ги знае сите потребни предуслови за 
непречена работа (условите кои се 
препорачани од производителот) 
 



 

 Ракува со машина за 
печатење за офсет, 
флексо и бакро печат 

 ја стартува машината за печатење 

 го подесува регистарот за поклопување 
на повеќебојниот печат 

 регулира доток на боја и средствата од 
дополнителните уреди 

 изработува пробен отпечаток 

 врши контрола на пробниот отпечаток 

 го следи дотокот на боја и средствата 
од дополнителните уреди 

 ја следи процедурата за квалитетен 
старт на работниот налог 

 ја ослободува машината после 
отпечатениот тираж 

 врши заштита и конзервација на 
печатарските форми 

 го познава принципот на работа на 
печатарска машина 

 го познава целиот технолошки процес 
за добивање на даден производ 

 познава начини за контрола на текот на 
печатењето 
 

 Врши наблудување 
на процесот на 
печатење и контрола 
на отпечатокот 

 врши визуелна контрола на отпечатокот 

 употребува мерни уреди за контрола 

 го проценува квалитетот на отпечатокот 

 ги контролира сите параметри при 
работата на машината 

 познава начини за контрола на 
квалитетот, со што се обезбедува 
констатност на квалитетот во текот на 
печатењето на целиот тираж 

 знае да ракува со мерните инструменти 
за контрола на квалитетот 

 
 

Врши складирање и 
транспорт на 
полупроизводот 

 го одложува отпечатениот материјал 

 го обележува отпечатениот материјал 
со соодветна ознака 

 го транспортира до наредната фаза од 
технолошкиот процес 

 ги знае правилата и прописите за 
привременото складирање на 
печатениот материјал 

 ги знае правилата и прописите за 
транспорт на печатениот материјал за 
понатамошна доработка 

 



 

Комерцијал
ни работи 

Подготвува,  
реализира одредени 
понуди и набавува 
репроматеријали 

 изработува калкулации  

 подготвува понуди 

 набавува суровини и репроматеријали 

 ги следи потребите и трендовите на 
пазарот 

 ги знае основните сметачки операции 

 ја знае структурата на трошиците 

 ги знае видовите трошоци 
 

Администра
тивна 
работа 

Ја пополнува работна 
документација 

 поседува техничка и работна писменост 

 по потреба подготвува извештаи за 
производството 

 го пополнува реализираниот работен 
налог 

 води картотека за изработени 
рецептури за нијанси на бои 

 води картотека со отпечатени 
примероци 

 ја подготвува и испорачува работната 
документација 

 подготвува документација за транспорт 

 знае да ги документира сите потребни 
примероци кои ке служат понатаму 

 знае да ги употребува основните 
компјутерски програми за средување на 
документи 

 

Обезбедува
ње 
квалитет 

Контролира квалитет 
во согласнот со 
стандардите и 
нормативите 

 го контролира квалитетот на влезните 
суровини, репроматеријалите и 
предметите за работа во текот на 
процесот како и готовите производи 

 ги почитува процедурите за работа 

 го контролира квалитетот и 
ефикасноста на работната операција  
 

 ги познава и применува стандардите и 
нормите за работа 

 ги знае нормативите со кои се 
одредуваат количините и квалитетот на 
користење на материјалот, времето и 
енергијата 

 ги знае методите за контрола на 
квалитет 



 

 
 
 
 
 
 

Одржување 
и поправка 

Одржува машини и 
уреди и подготвува 
алати за работа 

 ја чисти и одржува машината 

 врши подмачкување и ремонт во 
одредена временска рамка 

 врши проверка на штелуваните 
параметри на машината и по потреба 
корегира 

 ги знае потребните мерки за 
одржување на машинита 

Комуникаци
ја 

Комуницира со 
соработниците и со 
клиентите 
 

 соработува со работниците во процесот 
на работа 

 по потреба комуницира со клиентот 

 поседува работна култура 

 користи стручна терминологија на 
мајчин и странски јазик 

 постапува во согласност со работна 
етика 

 ги знае основите на работната писмена 
и усна комуникација 

 ја познава техничката терминологија на 
странски јазик 

 

Заштита на 
работната и 
на 
животната 
средина 

Ја заштитува 
блиската и 
пошироката околина 
од негативното 
влијание на 
материјалите и 
работните средства 

 користи заштитни средства и опрема 

 ги предвидува и води сметка за 
опасностите при употреба на дадени 
материјали и одредени работни 
операции 

 применува соодветни мерки за лична 
заштита при работа со штетни 
материјали 

 правилно ги отстранува отпадоците 

 употребува дополнителни уреди на 
машината за заштита на работната 
средина 

 користи средства за прва помош 

 ги знае прописите за заштита на 
околината 

 ги знае регулативите за здравје и 
безбедност при работа 
 



 

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    стандардот на занимање 
  
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 

и  обука - Скопје 
 
 
 
5.3. Состав на работната група: 
- дип.граф.инг.Димитар Петровски, Фустеларко Борец, Битола 
- граф. инж. Сашко Тасевски, Акта Графика Битола 
- дипл. инж. Катарина Спасовска Мурдева, Таки Даскало - Битола 
- Координатор: спец. Ардијана И.Палоши, Центар за стручно образование и 
обука – Скопје;  
- Координатор:м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ ЛЈублјана 
 
 
6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 
 
Стандардот на занимањето печатар на конвенционални техники на 

печатење го усвои/донесе министерот за труд и социјална политика со 

решение бр. 08-419/3 од 16.01.2015 година.  

 


