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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ  

Бравар 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 
     (III) Сложеност на работа 

 
 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 планира и организира работа, самостојно и во тим; 

 планира, подготвува, изведува и врши проверка на квалитетот; 

 рационално користи средства за работа, енергија, материјал и време; 

 подготвува работно место, алат, машини и мерни инструменти; 

 проверува, прилагодува и одржува опрема, машини, уреди и средства што се 
користат во работата; 

 чита  и разбира  технички цртежи и технолошка документација; 

 одредува потреба од резервни делови и потрошни материјали во зависност од 
процесот на работа; 

 почитува принципи за естетика во обликувањето на производите од метал; 

 соодветно користи разновидни материјали кои се применуваат при изработка 
на метални конструкции и  метални занаетчиски производи; 

 мери, крои и сече материјали кои се користат при изработка на метални 
конструкции и метални занаетчиски производи; 

 врши монтажа на алати за просекување и алат за обработка на метали со 
пластична деформација; 

 рационално и адекватно употребува соодветни  алати за сечење, стегнување, 
дупчење, режење навои, брусење   и мерни алати и прибори; 

 познава технологијата на обработка со спојување, сечење, свиткување, 
дупчење, режење навои, брусење   и заштита на металите со бојадисување; 

 спојува материјали со заварување (електролачно и гасно заварување)  и со 
други видови на  неразделни и разделни врски; 

 составува  изработени делови во склопови и технички целини; 

 изведува основна  површинска заштита на метални конструкции и метални 
занаетчиски производи; 

 монтира  метални конструкции и производи  на место на експлоатација, 
градежни објекти и сл.; 

 обработува работни налози и техничка документација која е потребна за 
редовно извршување на работните задачи; 

 обезбедува квалитетни услуги и извршени работи; 

 комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 
принципи; 

 користи стручна литература и упатства за квалитетно извршување на 
работата; 

 применува мерки за лична заштита и заштита на околината согласно 
хигиенско-техничките противпожарни  и  други мерки за заштита. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 
ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ РАБОТИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА  

  

Анализирање, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Планира и организира 
работа, самостојно и 
во тим 

- Планира и подготвува сопствена 
работа; 
- организира сопствена работа за 
соработка во тим; 
-  анализира и  организира  план за 
работа; 
- применува законска регулатива 
при вршење на својата работа; 
- собира релевантни информации; 
- чита техничка документација; 
- познава организација на работата 
во претпријатието. 

Подготовка на 
работното место 

Подготвува работно 
место, алат, машини и 
мерни инструменти 
 

- Подготвува работен простор; 

- контролира функционалност и 
исправност на алатот, машините и 
мерните инструменти; 

- непосредно ја организира 
работата; 

- согледува  потреба од потрошен 
материјал; 

- чита техничка документација. 

Оперативни работи Планира и подготвува 
процес на изработка 
на метални 
конструкции и   
метални занаетчиски 
производи 

- Презема потребен потрошен 
материјал, според работниот налог; 

- избира потребен алат, според 
работниот налог; 

- изработува план за рационално 
искористување на материјалот 
потребен за  изработка на 
соодветниот производ; 

- одредува редослед на технолошки 
операции. 

Изработува метални 
конструкции  и   
метални занаетчиски 
производи 

- Ракува со соодветни машини и  
поставува  соодветни алати за 
различни обработки; 

- користи мерни инструменти; 

-  сече    лимови и профили на 
точни  мерки;  

- дупчи дупки и отвори; 

- врежува и нарежува  навој;  

- обликува делови од лимови  или 
профили (свиткување); 

- бруси  рабови и површини; 
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- спојува делови од лимови  или 
профили со заварување; 

- спојува делови од лимови  или 
профили со други видови на  
неразделни и разделни врски. 

Монтира елементи во 
метални конструкции и   
производи 

-  Одредува редослед на операции 
за монтажа на  елеметите во 
склопови и  технички целини; 

- користи алат и применува 
операции за монтажа; 

- составува  изработени делови во 
склопови и технички целини; 

- монтира  метални конструкции и 
производи  на место на 
експлоатација, градежни објекти и 
сл. 

Површински ги 
заштитува и 
контролира 
изработените метални 
конструкции и   
занаетчиски 
производи  

-  Визуелна контрола на 
   изработените метални  
   конструкции и метални  
   занаетчиски производи; 

 механички  отстранува траги од 
корозија; 

 изведува основна  површинска 
заштита на метални конструкции и 
метални занаетчиски производи. 

Комерцијални 
работи 

Одредува потреба од 
резервни делови и 
потрошни материјали 
во зависност од 
процесот на работа 

- Нарачува резервни делови и 
потрошни материјали; 
- складира резервни делови и 
опрема. 

Административна 
работа 

Пополнува  работна 
документација  

- Пополнува работни документи кои 
се потребни за редовно 
извршување на работните задачи: 
1. изработува извештаи за 
работата; 
2. води евиденција за потрошен 
материјал и делови; 

- поседува техничка и работна 
писменост. 

Обезбедување  
квалитет 

Обезбедува 
квалитетни услуги и 
извршени работи 
 

- Контрола на квалитетот на  
основниот, потрошниот и 
помошниот  материјал; 

- контрола на состојбата на алатот 
и приборот; 

- контрола на исправноста  и 
подготвеноста  на машините  и 
уредите; 

- контрола на  изработениот  готов 
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производ; 

- обезбедува квалитетни услуги; 
- применува стандарди за квалитет; 
- применува процедури и методи за 
да се обезбеди рационална 
употреба на енергија, време и 
материјал. 

Користи стручна 
литература и упатства 
за квалитетно 
извршување на 
работата 

- Чита техничка документација, 
правилници и упатства; 

- применува норми препорачани од 
стручна литература. 

Одржување и 
поправка 

Проверува, 
прилагодува и 
одржува опрема, 
машини, уреди и 
средства  
 

- Редовно ја прегледува и одржува 
опремата, машината, уредите и 
средствата што ги користи во 
работата; 
- применува процедури за редовни 
инспекции и одржување на 
опремата, машините и алатот. 

Комуникација Комуницира со 
соработниците и 
клиентите, со 
почитување на 
деловните принципи 

- Соработува со соработниците во 
процесот на работата; 

- комуницира со клиентите; 

- поседува работна култура. 

Заштита на 
работната и на 
животната средина 

Применува мерки за 
лична заштита 

- Применува заштитни средства и 
опрема, во согласност со 
техничката и законската регулатива; 
- применува правила за безбедност 
при работа; 
- применува прописи за заштита од 
пожар. 

Применува мерки за 
заштита на околината 

- Собира, сортира и отстранува 
отпад, во согласност со прописите 
за заштита на животната средина; 
- применува прописи за заштита на 
животната средина и усогласување 
со нив; 
- применува процедури за 
ракување, складирање и 
отстранување на загадувачите на 
животната средина; 
- презема мерки за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отрови, пареи, високозапаливи 
супстанции; 
- применува мерки при хемиско 
пролевање или протекување на 
агресивни и запаливи супстанции. 
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5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА  ИЗРАБОТКАТА 
НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: март, 2011година  

 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА:  

 
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 

 
5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 

 
1. Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје  

2. Марјан  Јовевски, бравар, управител на „Златна рака-М“ д.о.о.е.л. Скопје 

3. Наташа Алексов, дипл. маш. инж., АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје 

 

 
 

6.  НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕТО 

 
Стандардот на занимањето бравар го донесе Министерството за труд и социјална 

политика   со решение бр. 08-4720/4 од 11.05.2015 година.  

 


