
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕТО 
  

ИЗРАБОТУВАЧ НА ЛЕБ И БЕЛИ ПЕЦИВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Скопје, 2014 год. 



 
 
 

 
1. Име и код на стандардот на занимањето:  
 
Изработувач на леб и бели пецива 

 
2. Ниво на сложеност 

 III (трето) сложеност на работа 
 
3.3.3.3. Стручни компетенции: 

• чита и толкува работен налог; 

• планира и подготвува процес на производство според пекарските 

потреби  и ги обезбедува сите потребни  суровини; 

• го спроведува планираниот технолошки процес при производството; 

• подготвува  замес, обработка, печење на тесто, складирање и 

пакување на готов производ планира, организира и контролира 

работа на поединецот и работната група во пекарата; 

• комуницира со соработниците со почитување на принципите на 

работната култура; 

• води сметка за рационално користење на суровините, енергијата, и 

времето; 

• ракува со различни машини во пекарата; 

• врши контрола на квалитетот на производите 

• врши пласирање на производите 

• води евиденција за реализираноста на работниот налог 

• ги одржува машините за пекарство 

• превзема активности за заштита на здравјето и околината, во 

согласност со хигиенско-технички, противпожарни и други мерки на 

заштита. 

 

 

 



4.4.4.4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
Група на работи Типични работи Типични работи  

1.Анализа, планирање 
и организирање на 
работата 

Ја организира својата 
работа и соработува со 
тимот за техничка 
подготовка 

 

- ја познава 
организацијата на 
производство 

- го познава процесот 
на производство 

- чита и толкува 
техничко - 
технолошка 
документација  

- применува 
нормативи за  

- анализира квалитет 
на готови производи 

- анализира даден 
примерок -мостра 

- ги следи новитетите 
во пекарството. 

2.Подготовка на 
работaта 

Ја подготвува работата 
во групата и работниот 
простор 

- го презема 
работниот налог  

- обезбедува суровини 
и врши контрола на 
истите 

- непосредно ја 
организира работата 

- ги познава видовите 
и карактеристиките 
на суровините  

- ги познава 
постапките на 
мерење и контрола 

- ја познава 
технологијата за 
пекарство. 

 

3.Оперативни работи 

Организира 
производство, работи 
на повеќенаменски 
машини и технолошки 
линии 

- Ја подготвува 
опремата за 
производство : 
колички, тави, 
работни маси, вага, 
миксер, комори, 
печки, помошен 
прибор 

- користи рецептури за 
добивање на 



бараниот замес 
- ги одмерува на вага 
потребните суровини 
според рецептурата 

 

Ги подготвува 
машините за пекарство 

- ги подесува 
машините според 
бараниот режим  на 
работа  

- ги става одмерените 
суровини во 
миксерот по 
планиран редослед 

 
 

Управува со миксер 

- го стартува миксерот 
- го следи и регулира 
дотурот на вода  

- врши контрола на 
замес  

- определува крај на 
замес 

 

 Обликува тесто и врши 
контрола на 
ферментацијата  

- обликува тесто 
(кружно и завршно) 

- следи фермантација 
на тесто и 
обликувани парчиња 

- употребува мерни 
уреди за контрола на 
ферментацијата 

- го проценува 
квалитетот на 
ферментираниот 
производ 

- ги контролира 
параметрите на 
ферментационата 
комора 

- одредува крај на 
ферментација 

 
  

 
 
 
Управува со печка 
 
 

- ја стартува печката 
- подготвува производ 
за печење 

- ги контролира 
времето и 
температурата на 
печење  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управува со пакување и 
складирање на готовите 
производи 
 
 
 
 
 
 

- визуелно го 
контролира 
квалитетот на 
производот 

- контролира ладење 
на печен производ 

 
 
- организира пакување 
на готовите 
производи во 
соодветна амбалажа 

- пакува готов 
производ  

- проверува 
декларација на 
пакуван производ  

- организира 
транспорт до  
просторија за 
складирање 

- ги контролира 
условите на  
складирање 

Комерцијални работи 
Подготвува и 
реализира одредени 
понуди 

- прави пресметка на 
материјални 
трошоци 

- прави калкулација за 
производни цени 

- прави калкулација за 
малопродажни цени 

- склучува договори со 
добавувачи 

- склучува договори со 
купувачи 

Административна 
работа 

Пополнува работна 
документација 

- поседува техничка и 
работна писменост 

- по потреба 
подготвува извештаи 
за производството 

- го пополнува 
реализираниот 
работен налог 

- подготвува 
испратници и 
фактури 



-  врши книжење на 
производство 

- Познава софтверска 
работа за потребите 
во производство 

- води записи за 
производството  и 
хигиената на 
опремата 

 

Обезбедување 
квалитет 

Контролира квалитет и 
учиноци 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 
учинокот на 
работната операција  

- ги познава и 
спроведува 
нормативите и 
стандардите за 
производство 

Одржување и 
поправка 

Одржува машини и 
уреди и подготвува 
алати за работа 

- ги познава 
значењето и 
потребите од 
одржувањето на 
машините и уредите  

- врши проверка на 
штелуваните 
параметри на 
машината и по 
потреба корегира  

- врши подмачкување 
и ремонт во 
одредена временска 
рамка. 

 
 



Комуникација 

Комуницира со 
соработниците и со 
странките 
 

- соработува со 
работниците во 
процесот на работа 

- по потреба 
комуницира со 
клиентот 

- поседува работна 
култура. 

Заштита на работната 
и на животната  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
средина и основно 
запознавање  
со стандардите  ISO  
9001 и ISO 14001 и 
HACCP системот за 
управување со 
квалитет 

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

- познава прописи и 
средства за заштита 
при работа 

- познава и користи 
прописи за заштита 
на животната 
околина 

- ги познава 
опасностите од 
употребата на 
дадени материјали и 
одредени работни 
операции 

- применува 
соодветни мерки и 
средства 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: Јануари 2014 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 
и обука-Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Ардијана Исахи-Палоши, спец.хем.науки, раководител, Центар за стручно 
      образование и обука – Скопје 
2. Живко Ристовски, инж., Специјал Продукт ДООЕЛ, Скопје 
3. Весна Велјановска, инж., Специјал Продукт ДООЕЛ, Скопје 
 
 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Изработувач на леб и бели печива го донесе 
Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/7 
од 11.05.2015 година.  
 
 


