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1. Име и код на Стандардот на занимање  

Металостругар 
 
2. Ниво на сложеност 

III (трето) 
 

3. Стручни компетенции 

- Ја планира и ја организира својата работа; 
- Ги подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот; 
- Рационално ги користи времето, материјалот и енергијата;  
- Обезбедува квалитетни услуги и извршени работи; 
- Комуницира со соработниците и клиентите, со почитување на деловните 

принципи; 
- Изработува производи на универзалната глодалка и на ЦНЦ-глодалката; 
- Соработува при воведувањето нови технолошки постапки; 
- Ги менува алатот, помагалата и ги подесува технолошките параметри; 
- Ги обработува работните налози и техничка документација што е 

потребна за редовно извршување на работните задачи; 
- Ги користи стручната литература и упатствата за квалитетно 

извршување на работата; 
- Ги применува мерките за лична заштита и заштита на околината. 

 

4. Опис на Стандардот на занимање 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 

РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

Ја организира својата 
работа во соработка 
со претпоставените. 

- Ја проучува проектно-деловната и 
техничката документација; 

- Ги црта и ги користи едноставните 
работни цртежи на машинските 
елементи; 

- Го прегледува материјалот дали 
соодветствува на материјалот во 
техничката документација; 

- Го подготвува планот за работа; 
- Знае да ја чита техничката 

документација; 
- Ја знае организацијата на 

работното место; 
- Го владее работниот распоред и 

ги знае нормативите за 
потрошувачка на материјал; 

- Ги познава алатите и уредите за 
изведба на одделни задачи; 



 

 

- Ги знае принципите на 
организацијата на работата; 

- Ги владее стандардите и нормите 
при обработка на метали. 

Подготовка на 

работата и на 

работното место 

Ги подготвува 
работното место, 
алатот, машините и 
мерните 
инструменти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Го презема и го проучува 
работниот налог; 

- Ги прегледува нацртот на 
производот и постапката за 
обработка според технолошкиот 
лист и го разбира обемот на 
работата; 

- Го проверува совпаѓањето на 
придружната документација со 
технолошкиот лист; 

- Ги прегледува работните и 
заштитните средства; 

- Го презема материјалот и ги 
контролира количеството и 
квалитетот; 

- Го презема и го подготвува алатот 
за стругање; 

- Го прегледува квалитетот на 
алатите и презема мерки во случај 
на оштетувања; 

- Ги презема контролните мерни 
уреди и помагалата; 

- Ги знае основните и помошните 
материјали и нивните 
карактеристики, примената и 
компатибилноста; 

- Ги познава алатот за работа, 
уредите и машините и нивната 
примена; 

- Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со 
помагалата за безбедна работа. 

Оперативни 

работи 

 

Изработува 
производи на 
универзален струг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Вклучува универзален струг; 
- Ја проверува исправноста на 

работата на универзалниот струг; 
- Ги подесува алатите и 

технолошките параметри на 
универзалниот струг; 

- Го стега материјалот за 
обработка, односно суровината во 
главата на стегата, односно 
алатот за стегање; 

- Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира; 

- Редоследно ги изведува зафатите 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

на обработка (одделните фази); 
- Го следи одвивањето на зафатите 

(одделните фази) на обработка и, 
според потреба, ги менува 
технолошките параметри на 
машината; 

- Го вади и го чисти производот; 
- Врши контрола на обработениот 

производ; 
- Ги реди производите во 

транспортна амбалажа; 
- Ги менува алатите на 

универзалната глодалка; 
- Ги чисти струготините во 

машината и ги складира на 
предвиденото место; 

- Ги владее различните технологии 
на обликување метали; 

- Ги знае основите на топлотната 
обработка на металите; 

- Ги познава основните параметри 
на технологијата на обликување 
метали; 

- Ја владее постапката на 
утврдување и отстранување 
дефекти, настанати при 
обликувањето на металите; 

- Ги знае дефектите на производите 
и  причините за нивна појава. 

Управува со ЦНЦ-
стругот. 

- Го вклучува ЦНЦ- стругот; 
- Ја проверува исправноста на 

работата на ЦНЦ- стругот; 
- Ги подесува алатите и 

технолошките параметри на ЦНЦ- 
стругот; 

- Го стега  материјалот за 
обработка, односно суровината во 
главата на стегата, односно 
алатот за стегање или периодично 
става материјал за обработка во 
направата за стегање; 

- Во сериско производство ги 
изработува првите делови и ги 
контролира; 

- Го вклучува и го следи циклусот 
на обработка; 

- Го вади и го чисти производот; 
- Врши контрола на обработениот 

производ; 
- Го чисти местото за ставање на 



 

 

материјалот; 
- Ги следи и, според потреба, ги 

менува основните технолошки 
параметри на машината; 

- Ги реди производите во 
транспортната амбалажа и ги 
одвезува; 

- Ги менува алатите на машината и 
го доведува алатот на машината 
во нулта положба (нулирање); 

- Ги чисти струготините во 
машината и ги складира на 
предвиденото место; 

- Го знае работењето на ЦНЦ- 
стругот; 

- Ги знае основите на конструирање 
со компјутер; 

- Ги знае основните параметри на 
технологијата на обликување 
метали на ЦНЦ- стругот; 

- Ја владее постапката на 
утврдување и отстранување 
дефекти, настанати при 
обликувањето на металите на 
ЦНЦ- стругот; 

- Ги знае дефектите на производите 
и  причините за нивната појава. 

Го  следи и го 
контролира 
работењето на 
машината за 
обработка и, според 
потреба, 
интервенира во 
производствениот 
процес 

- Го следи и го надгледува 
работењето на машината; 

- Ја проверува ефикасноста на 
работата на машината со 
следење на прецизноста и 
брзината на изработка на 
производот; 

- Врши внатрешна контрола во 
пропишаните периоди и ги 
коригира технолошките 
подесувања, до колку е потребно; 

- Врши постојана и паралелна 
контрола на технолошките 
карактеристики на машината; 

- Ја познава производствената 
технологија; 

- Ги знае уредите, машините, 
производствените системи и 
начинот на работа. 

 Ги означува 
полупроизводите и 
производите. 

- Ги означува машински и рачно 
полупроизводите и производите; 

- Ги знае начините и го разбира 
значењето на означувањето. 



 

 

Административни 

работи 

Води потребни 
белешки за работата. 
 

- Води едноставна техничка 
документација; 

- Води извештаи за својата работа; 
- Ги внесува податоците во 

соодветните обрасци за застоите, 
неправилностите и за другите 
појави на машините и уредите; 

- Ги знае елементите на деловната 
и технолошката документација; 

- Ја владее работата со компјутер и 
со другата канцелариска опрема. 

Обезбедување и 

осигурување  

квалитет 

Обезбедува 
квалитетни услуги и 
извршени работи. 
 

- Го гарантира квалитетот согласно 
со стандардите; 

- Ги контролира резултатите од 
сопствената работа и го следи 
производствениот процес; 

- Ги контролира алатите и презема 
мерки во случај на оштетувања; 

- Рационално ги троши енергијата, 
материјалот и времето; 

- Ги користи мерните помагала 
(мерните  инструменти, мерните 
алати, контролните помагала); 

- Соработува при предлозите за 
подобрување на машината и 
подобрување на постапките; 

- Соработува во производствените 
тимови за подобрување на 
постапките; 

- Ги следи трендовите во 
технологиите и материјалот; 

- Ги знае постапките на утврдување 
и следење на квалитетот на 
услугите; 

- Ги знае стандардите и методите 
на контрола на квалитетот на 
материјалот и производите; 

- Ги знае важечките стандарди и 
прописи; 

- Ги знае видовите на одделните 
евиденции за гарантирање 
квалитет; 

- Ги владее технолошките постапки 
и упатствата за работа; 

- Ги знае упатствата за работа со 
работната опрема и со 
помагалата за безбедна работа. 

Одржување и 

поправка  

Ги проверува, 
приспособува и ги 
одржува опремата, 

- Врши дневно чистење, едноставно 
одржување и поправки на 
користените уреди и алати; 



 

 

машините, уредите и 
средствата што се 
користат во работата. 
 

- Ги одржува алатите, опремата и 
просторијата за време на 
работата; 

- Ги контролира алатите и 
машините, презема мерки при 
оштетувања и ги известува 
претпоставените; 

- Соработува при сервисните 
работи; 

- Ги разбира принципите на работа 
на машините и значењето на 
одржувањето; 

- Ги знае постапките за редовни 
прегледи и одржување на 
уредите, машините, помагалата и 
алатите; 

- Ги познава превентивното и 
тековното одржување и значењето 
на одржувањето; 

- Ги знае основните сервисни 
работи на помагалата, уредите и 
алатот. 

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

- Ги собира и ги проследува 
информациите за работниот 
процес и за состојбата на алатот и 
опремата; 

- Комуницира со претпоставениот, 
со технологот, со оперативната 
служба, со сервисната служба и 
со другите соработници за 
квалитетна, безбедна и безопасна 
работа  за околината; 

- Соработува со надворешните 
изведувачи и нарачатели; 

- Ја знае и ја користи стручната 
терминологија; 

- Ја знае стручната терминологија. 

Заштита на 

работата, 

здравјето и 

околината 

Ги применува 
мерките за лична 
заштита. 

- Ги применува заштитните 
средства и опремата, во 
согласност со законската 
регулатива; 

- Ги применува правилата за 
безбедност при работа; 

- Ги применува прописите за 
заштита од пожар. 

Ги применува 
мерките за заштита 
на околината. 

- Го собира, сортира и  го 
отстранува отпадот, во согласност 
со прописите за заштита на 
животната средина; 

- Ги применува прописите за 



 

 

заштита на животната средина и 
усогласување со нив; 

- Ги применува процедурите за 
ракување, складирање и 
отстранување на загадувачите на 
животната средина; 

- Ги презема мерките за заштита од 
влијанието на опасните гасови, 
отровите, парите, 
високозапаливите супстанции; 

- Ги применува мерките при 
хемиско пролевање или 
протекување на агресивните и 
запаливите супстанции. 

 

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: 

1. Гоце Зашов, дипл.маш.инж., наставник, СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани  
2. Марјанчо Миладинов, дипл. маш. инж., менаџер за развој на инженеринг, 

Руен ИТ Кочани 
3. Благојчо Арсов., дипл. маш. инж., раководител на механичка обработка, 

Руен ИТ Кочани 
4. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за 

стручно образование и обука - Скопје  

5. Координатор: Барбара Кунчич, ЦПИ - Љубљана 

 

 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Металостругар го донесе Министерството за труд и 
социјална политика  со решение бр. 08-429/1  од 16.01.2015 година 


