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1. Име и код на Стандардот на занимање  

   Конфекционер 

 

2. Ниво на сложеност  

 (IV)  Сложеност на работа 

 
3. Стручни компетенции 
                                                              

-   планира, подготвува, организира и контролира работа на поединец и  
     група; 
 
-    рационално користи средства за работа, енергија, материјал и време; 
  
-    комуницира со работната група и соработниците со почитување на   
     принципите на работната култура; 
 

      -    користи информатичка технологија; 
 

-    контролира техничко-технолошки процес на производство; 
 
-    ракува со машините, уредите и опремата за конфекционирање; 
 

     -     користи готови програми во процесот на конфекционирање; 
 

-    изготвува и пополнува работна документација; 
 
-    изработува мостри од конфекциски производи; 
 
-    обезбедува заштитни мерки на работната и на животната средина. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 
ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ 

(КЛУЧНИ) работи 
ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

 
Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

  
Подготвува и 
планира 
производствен 
процес 

 
- врши припрема и планирање 
на производствен процес; 
 
- ја познава техничко-
технолошката документација, 
начинот на нејзина изработка и 
користење;  
 
- ja подготвува техничко-
технолошката документација; 
 
- соработува со работниот тим 
од одделението за техничка 
припрема и со работната група; 
 
- ги применува правилата на 
планирање на работата во 
процесот на производство; 
 
- ја контролира работата во 
група; 

  
   - поседува способност за 
тимска работа. 

  
Ја организира 
реализацијата на 
производствениот 
процес во групата 
 

- Ја организира работата на 
технолошкиот процес на 
производство на поединец и 
во група; 
 
- ги применува правилата на  
организирање на работата во 
процесот на производство; 
 
- обезбедува средства, 
помошни материјали и алати 
за работа; 
 
- ја организира работата на 
производствениот процес на 
поединец и во група; 
 



- применува правила и норми 
во работната организација; 
 
- го проверува 
функционирањето на 
машините за 
конфекционирање; 
 
- ја применува организацијата 
на внатрешниот транспорт на 
предметите за работа; 
 
- користи безбедносни и 
сигурносни мерки за заштита 
на работното место. 

 
Подготовка на 
работното место 

 
Ја подготвува 
работата за 
работното место на 
поединец и група 
 

- Ја проследува техничко- 
технолошката документација  
(работен налог); 
 
- обезбедува услови за 
сигурно и безбедно работење 
на поединец и група; 
 
- обезбедува средства и 
предмети за работа во 
производствениот процес; 
 
- ги применува техниките на 
мерење и контрола. 

 
Оперативни работи 

Го организира и 
следи 
технолошкиот 
процес на 
производство по 
фази 
 

- Врши техничка подготовка, 
врз основа на добиениот 
работен налог; 
 

      - користи средства 
      и материјали за работа; 
 

- го планира и следи текот на 
работата, учинокот од 
работата и нормативот на 
потрошениот материјал.  

 А - изработува 
мостри од 
конфекциски 
производи  
 

- Изработува кројна слика; 
 
- ја пресметува количината на  
  потрошениот материјал за  
  мостра; 
- врши кроење на мострата; 



 
- изведува операции на  
повеќенаменски машини за 
шиење; 
 
- подготвува оперциски лист 
за мостра; 
 
- изготвува документ за 
мостра. 

  
Б - крои текстилен 
материјал 
 

- Ја организира работата на  
  поединец и на група во  
  одделение за кроење; 
 
- анализира и подготвува 
 текстилен материјал за   
 кроење; 
   
- чита кројна слика; 
 
- прави редослед на кроење; 
 
- крои текстилен материјал по 
работен налог; 
  
- го следи и го контролира 
процесот на кроење. 

 

  
В -шие текстилен  
материјал 
 

- Чита операционен лист; 
 
- врши контрола на влез на 
кројните делови; 
 
- ја организира работата во 
производствените единици; 
  
- ја подесува и ја следи 
работата на машината за 
шиење; 
 
- управува со ЦНЦ машини, 
тестира и ја подесува нивната 
работа; 
 
- користи мерна опрема и 
уреди; 



 
 
- ракува со машините за 
шиење; 
 

- ги идентификува грешките  
 при шиење на текстилен  
 материјал. 

  
Г- контролира 
текстилен производ  
 

 
- Врши линиска, меѓуфазна  и 
завршна контрола на 
сошиениот текстилен    
производ; 
 
- ги применува техниките на 
мерење и контролирање на 
готов производ. 

  
Д - пакува и 
складира текстилен 
производ 
 
 

 
- Ги складира основните, 
помошните и потрошните 
материјали и води 
документација за тоа; 
 
- складира готови текстилни 
производи; 
 
- компјутерски води евиденција 
за складираните материјали и 
испорачаните производи; 
 
- познава правила и прописи 
за складирање; 
 
- испорачува готови текстилни 
производи на купувачите. 

 
Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира 
одредени понуди 
 

- Набавува суровини и    
 репроматеријали; 
  
- ги применува начините на 
транспорт и пропратната 
потребна документација. 

 
Административна 
работа 

Пополнува работна 
документација 
 

- Ја пополнува и испорачува 
работната документација до 
одделението за техничка 
подготовка; 
 



 
- води евиденција за потрошен 
основен и помошен материјал; 
  
- води евиденција за 
работното време; 
  
- пополнува и проследува  
дневен извештај за 
производството. 
 

 
Обезбедување  
квалитет 

 
Контролира 
квалитет и учиноци, 
во согласност со 
стандардите и 
нормативите 

- Го контролира квалитетот на 
влезните материјали, 
репроматеријалите и 
машините за работа во текот 
на процесот, како и готовите 
текстилни производи; 
 
- го контролира и го следи 
квалитетот на работата на 
поединецот и групата; 
 
- ги применува нормативите и 
стандардите во индустријата 
на текстилното производство; 
 
- го контролира одржувањето 
на машините и уредите и 
алатите за работа. 
 

 
Одржување и 
поправка 

Одржува машини и 
уреди и подготвува 
алати за работа 

- Ги одржува  машините, 
уредите и алатите за работа; 
 
- ги применува основните 
правила за одржување и 
контрола на функционалноста 
на машините и уредите. 

 
Комуникација 

Комуницира со 
соработниците и 
странките 

- Соработува со работниците 
во процесот на работата; 
 
- комуницира со странките; 
 
- поседува работна култура. 

 
Заштита на 
работната и на 

Обезбедува 
заштитни мерки на 
работната и на 

- ја запознава групата со 
опасностите во текот на 
работењето и потребата од 



животната средина животната средина 
 

користење на соодветни 
заштитни средства; 
 
- применува  заштитни 
средства и ХТЗ  опрема при 
работа; 
 
- контролира сортирање, 
пакување и складирање на 
отпадниот материјал, 
придржувајќи се на 
соодветните стандарди и 
упатства; 
 
- применува правила на 
заштита на работната и на 
животната средина; 
 
- користи апарати и уреди за 
ПП заштита во конфекциското 
производство. 

 

 
 
5.  ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
    ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: март, 2010 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 
и обука-Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
1. Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје.  

2. Миливое Митевски, наставник во СОУ ,, Димитар Мирасчиев’’- Штип 
 
3. Иван Граматиков, дипл. текстилен инженер, специјалист за управување 
со квалитет, вработен во ПАЈОНИЈА - Штип 
 
4. Ружица Колевска, дипл. текстилен инженер,  
    вработен во МАКСИМА - Штип 
 
 
 
  
 



6. ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
       Стандардот на занимањето конфекционер  го донесе Министерството 

за труд и социјална политика  со решение  бр. 08-4720/32 од 11.05.2015 

година. 

 

 
 

 


