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1. Име и код на Стандардот на занимање 
 
Составувач на горните  со долните делови на обувките 
 

2. Ниво на сложеност  
 

          (III) Сложеност на работа 
 

3. Стручни компетенции: 
 

 Ја организира својата работа и го контролира основниот и помошниот 
материјал за составување на горните со долните делови на обувките; 

 Врши обработка на долните делови на обувките; 

 Ги составува горните со долните делови на обувките; 

 Врши доработка на готовиот производ;  

 Ги пополнува производствената и технолошката документација и води 
евиденција;   

 Ги набавува основниот и помошниот материјал и ја формира цена на готовиот 
производ; 

 Го контролира квалитетот  на работата  согласно со стандардите и 
нормативите; 

 Врши поправка на производите и се грижи за оптималната исправност на 
машините и опремата  во производството на обувки; 

 Комуницира со соработниците и се договара со странките; 

 Ја  организира работата на начин на кој не се загрозени безбедноста по живот  
и здравје на работното место  и пошироката околина. 

 

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 и ги 
контролира 
основниот и 
помошниот 
материјал за 
составување на 
горните со долните 
делови на обувките. 
 
 
 

- Ги сортира калапите, горните  и 
долните делови за даден модел, 
според работниот налог; 

- Го подготвува  потребниот алат за 
навлекување на горништето на 
калапот; 

- Го прима работниот налог, 
- Ја познава производствената и 

технолошката документација; 
-  Ги познава големината и обликот на 
калапите; 
-  Ги разликува левите и десните 
полупроизводи  
     од горните и долните делови на 
обувките; 
- Ги познава потребните средства и 



 

 

 

 

алати за навлекување на горништето 
на обувките  на калапот; 

- Ги поседува способностите за тимска 
работа; 

- Ја познава стручната  терминологија.  

Подготовка на 

работата и на 

работното место 

Ја подготвува 
работата за 
работното место.  

- Го чита работниот налог; 
- Го сортира полупроизводот на горниште, 

долниште ( ѓон) и калап според 
работниот  налог; 

-  Ги подготвува машините и апаратите;  
- Ги познава техничко-технолошката 

документација, начинот на нејзиното 
пополнување и намена; 

- Ги познава видовите и карактеристиките 
на калапот, ѓоновите, табаните, топукот  
и лубовите, 

- Го познава технолошкиот  редослед на 
работните фази; 

- Ги познава машините, нивните составни 
делови  и  начинот на функционирање; 

- Ги познава техничко-технолошката 
документација, начинот на нејзиното 
пополнување и намената. 

Оперативни 

работи 

 

Врши обработка на 
долните делови на 
обувките. 
 
 
 
 
 
 
 

- Го чита работниот налог; 
- Ги просекува  долните делови на 

табанот, топукот и ѓонот;  
- Го налепува табанот со петното 

појачување; 
- Ги обликува  табанот, потпетиците  и 

ѓонот; 
- Врши фрезање (глодање) на рабовите 

на ѓоновите и топукот; 
- Ги доработува   топукот и ѓонот; 
-  Ги контролира обработените  
   долни делови;  
- Ги сортира  долните делови на 

обувките, според работниот, налог; 
- Ги разликува видовите  на лепилата 
според  
  намената; 
- Ги познава видовите и карактеристиките 

на  материјалите за изработка на 
табанот и петното појачување; 

- Го познава редоследот  на операциите 
за обработка на долните делови на 
обувките; 

  ( бојосување, воштење, светнување); 
- Ги познава карактеристиките на 



 

 

 

 

средствата за доработка; 
- Го познава сортиментот  на долните 

делови, познава видови  долни делови 
на обувки според намената. 

 
 

 Ги составува 
горните  со долните 
делови на обувките. 

- Го прицврстува табанот за калапот, 
- Го сместува  лубот во петниот дел; 
-  Машински пегла лубови; 
- Термички го   активира  горништето во 

предниот дел; 
- Машински го  навлекува  предниот дел 

на горништето; 
- Нанесува  лепило на табанот и на 

испустот од горништето на обувките; 
- Машински ги  навлекува  внатрешната и 

надворешната страна на обувките; 
- Машински го  навлекува петниот дел на 

горништето  од обувките;  
- Го суши  полупроизводот во комора на 

определена  температура; 
- Го пегла (амбусира)  навлечен 

полупроизводот  на  горништето од 
обувките; 

- Машински ги  обликува наборите на 
навлечениот полупроизвод во предниот 
дел (шалување); 

- Машински го обликува  петниот дел; 
   
- Машински го отстранува површинскиот 

слој на навлечениот полупроизвод; 
- Нанесува лепило на навлечениот 

полупроизвод и ѓон; 
- Ги активира лепилото и ѓонот со 

загревање;  
- Рачно составува полупроизвод со ѓон; 
- Машински го пресува готовиот 

производ;  
- Го вади калапот од готовиот  производ; 
- Ги познава видовите и карактеристиките 

на  калапите, табаните и лубовите; 
- Ја познава машината за пеглање на 

лубот; 
- Ги познава функцијата и механизмот на 

машината за пеглање на лубовите и 
навлекувањето на  предниот дел, 
страните и петниот дел на обувките; 

- Ги разликува видовите  лепак според 
намената; 



 

 

 

 

- Ја познава технологијата  на сушење на 
полупроизводот во комора; 

- Ги познава алатите за пеглање на 
навлечениот полупроизвод на  
горништето од обувките; 

- Ги познава технологијата, механизмот и 
функцијата на машините за: 
обликување на наборите, обликување 
на петниот дел, отстранување на  
површински слој на навлечениот 
полупроизвод и машината за пресување 
на готовиот производ; 

- Ги познава видовите и карактеристиките 
на ѓонот. 

 Врши доработка на 
готовиот производ  
( обувките). 

- Ги отстранува лепакот и  конците од 
готовиот производ; 

- Го бои готовиот производ, според 
потреба; 

- Нанесува апретура на готовиот 
производ, според потреба;  

- Го засенчува готовиот  производ, 
според  потреба; 

- Ја сместува пенестата гума во петниот 
дел на табанот на готовиот  производ; 

- Го нанесува лепилото на табанот на 
готовиот производ;  

- Ја лепи табаницата; 
- Го контролира и го  пакува готовиот 

производ, 
- Ги познава  видовите  бои; 
- Ги познава карактеристиките и 

намената  на основните и покривните 
бои; 

- Ги познава алатите  за засенчување на  
готовиот  производ; 

- Ја познава улогата на пенеста гума за 
обувките; 

- Го познава значењето на табаницата; 
- Ги познава контролата и пакувањето на 

готовиот  производ. 
 

Административни 

работи  

Ја пополнува 
производствената и 
технолошката 
документација и 
води евиденција.   

-  Ги пополнува технолошката 
документација и  
   обрасците  за помошната евиденција; 
- Води евиденција за потрошениот 

основен и помошен материјал; 
- Континуирано ја евидентира 

извршената работа; 
- Го пополнува и го проследува дневниот 



 

 

 

 

извештај; 
- ?врши студии на движења на работа 

при извршувањето на технолошките 
операции; 

-  Ја познава  евиденцијата на залихите 
на основниот и помошниот материјал; 

-  Ја познава технолошката документација 
за производство. 
                             

Комерцијални 

работи 

Ги набавува 
основниот и 
помошниот 
материјал и 
формира цена. 

- Врши набавка на долните составни 
делови;  

- Прави спецификација на трошоците; 
- Ги знае елементите за пресметување на 

цената; 
- Ги формира цените; 
- Ја промовира трговската марка; 
- Знае за  улогата на маркетингот во 

претставувањето на производот на 
пазарот; 

- Ги знае елементите за пресметување на 
процентот на искористување на 
материјалот. 

Обезбедување и 

осигурување  

квалитет 

Го контролира 
квалитетот  на 
работата  согласно 
со  стандардите и 
нормативите. 

 - Го контролира квалитетот  на влезните 
материјали и  репроматеријали, ја  

 -проверува компатибилноста на 
материјалот со помошните материјали, 

-Ги почитува  упатствата  и стандардите 
за работа;  

-  Го контролира одржувањето на 
машините и алатите за работа, 

- Ја   следи работата на машините и 
алатките  за работа во текот на 
процесот;    

-  Ги познава  стандардите за квалитетот 
на помошниот и основниот материјал, 

-  Ги познава  стандардите за означување 
на производите. 

 
 

Одржување и 

поправка  

Врши поправка на 
производите и се 
грижи за 
оптималната 
исправност на 
машините и 
опремата.   
 

- Ги поправа готовите производи според 
потреба; 

- Интервенира за навремено 
отстранување на неисправноста на 
машините  и опремата,  

- Врши основно одржување на машините 
и опремата, 

- Ги познава  основните начини за 
одржување на машините и опремата; 

- Ги разликува   машините за 



 

 

 

 

производство на  обувки според 
намената и функцијата. 

Комуникација 

 

Комуницира со 
соработниците и се 
договара со 
странките. 

- Комуницира со соработниците, 
претпоставените и подредените  во 
производството;  

- Го прима упатството за работа од 
претпоставените; 

- Комуницира  со клиентите; 
- Дава информации за завршената  и 

натамошната работа; 
- Поседува работна култура; 
- Знае да работи во тим; 
-Поседува работна комуникација. 

 
 

Заштита на 

работата, 

здравјето и 

околината 

Работата ја  
организира на начин 
на кој не се 
загрозени 
безбедноста по 
живот  и здравјето 
на работното место  
и пошироката 
околина. 
 

 
- Одржува ред и чистота на работното  
   место; 
-  Ги известува претпоставените  за  
   неправилностите  во работата што  
   влијаат врз безбедноста и здравјето 
   при работа; 
- Ги применува  заштитните средства и 
ХТЗ  
   опремата при работа; 
-  Ги контролира сортирањето, пакувањето 
и  
   складирањето на отпадниот материјал,  
   придржувајќи се кон соодветните   
   стандарди и упатства; 
-  Ги почитуваат  правилата и упатствата  
за  
   безбедност и здравје при работа; 
-  Ги користи апаратите и уредите за ПП 
заштита  
    во конфекциското производство; 
- Ги познава заштитните средства и ХТЗ 

опремата при работа; 
- Ги познава уредите, апаратите и 

уредите за ПП заштита; 
- Ги познава стандардите за 

отстранување на отпадниот материјал.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    Стандардот на занимање 
  
5.1. Датум на изработка: 2012 година 
 
5.2. Институција - носител на изработката: Центар за стручно образование и    
       обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 

1. Координатор: Лепа Трпческа, дипл. хемиски инженер, раководител, 
Центар за стручно  образование и обука – Скопје; 

2. Снежана Трајановиќ,  ВСП; дипломиран  инженер, професор по стручни        
предмети  во СОУ,, Перо Наков,, - Куманово 

3. Ивица Петровски, ССП, директор на компанија за обувки-  ГЛЕЧЕР -  
Куманово 

4.  Миодраг Жибарс,ВСП,  дип. инж.  технолог, директор на  компанија  
ЖИБ-АРС -Куманово 

 
 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Составувач на горните со долните делови на обувките 
го донесе Министерството за труд и социјална политика  со решение бр. 08-421/3 од  
16.01.2015 година.  
 


