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1. Име и код на стандардот на занимање  
     Произведувач на цветни култури 
 
 
2. Ниво на сложеност 
    (III) Сложена работа 
 
 
3. Стручни компетенции 
 
Кандидатот: 
 

 Ја планира и организира сопствената работа 
 Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, материјалот и 

времето 
 Го чува здравјето и околината 
 Комуницира со стручни служби и странки 
 Развива претприемачки особини, вештини и знаења 
 Произведува цветни култури и матичен насад на отворен или заштитен 

простор 
 Вегетативно и генеративно размножува цветни култури  
 Одгледува и се грижи за цветни култури 
 Врши заштита на растенијата 
 Подготвува цветни култури за продажба 

 
 
 
4. Опис на стандардот на занимањето 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја планира и 
организира 
сопствената 
работата 

 Реализира план на сеење и садење 
 ја организира сопствената работа и 

работата на другите 
 ја планира употребата на 

средствата за производство  
 планира користење на 

репроматеријал 
 знае да толкува  план за 

производство на цветни култури 
 ги знае карактеристиките на 

производството, негата и 
одгледување на цветните култури 

 знае да толкува шема  за 
плодосмена и плодоред на 
цветните култури 

 ги знае условите и техниките на 
производство на цветни култури 



3 

 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Подготовка на 
работата и на  
работното место 

Го подготвува 
просторот, 
машините и 
средствата за 
работа 

 Подготвува работни машини, уреди 
и алат, како и средствата за работа 

 подготвува ѓубриво, материјал за 
размножување и средства за 
заштита на растенијата од болести, 
штетници и плевели 

 го подготвува заштитениот простор 
за производство на садниот 
материјал за цветните култури 

 го подготвува просторот за 
складирање на репроматеријалот и 
средствата за заштита на 
растенијата 

 го познава соодветниот 
градинарски алат и механизација, 
уреди и средства во производниот 
процес 

 ги познава супстратите, видовите 
ѓубрива, биостимулаторите и 
нивната улога во растот и развојот 
на растенијата 

 ги познава средствата за заштита 
на цветни култури  од болести, 
штетници и плевели 

 ги познава соодветните услови за 
одгледување на цветни култури  на 
отворен и во заштитен простор 

 ги знае типовите на заштитени 
простори за одгледување на саден 
материјал за цветни култури   

 ги знае видовите и сортите на 
цветни култури  за различни намени 

 ги познава соодветните уреди 
според типот на просторот за 
одгледување 

 ги знае типовите заштитени 
простори за складирање на 
производите 

 ги знае условите за складирање на 
репроматеријалот и средствата за 
заштита на растенијата 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   разликува различни техники на 
обработка на почвите 

 го знае времето и начините на 
основна и дополнителна обработка 
на почвите 

 Подготвува 
матичен насад за 
вегетативно 
размножување 
цветните култури 

 Подготвува простор за подигање на 
матичен насад 

 зема примерок за анализа на 
почвите 

 определува садни растојанија 
 сади матичен насад 
 ги означува растенијата за продажба 

и размножување на материјалот за 
цветните видови 

 врши нега на матичниот насад 
 врши соодветен надзор 
 ги познава климатските и почвени 

услови за раст на матичните 
растенија 

 знае да земе примерок за анализа 
на почвата 

 знае да го подготви просторот и 
земјиштето за матичен насад 

 ги познава карактеристиките на 
матичните растенија 

 знае да ги определи садните 
растојанија за одделен вид цветни 
култури  

 знае постапки за садење на матичен 
насад 

 ги познава ознаките на растенијата 
за размножување и продажба на 
цветните култури  

 знае агротехнички мерки за нега на 
матичниот насад 

 ги знае фазите на одгледување 

 Вегетативно 
размножува 
цветните култури 

 Применува соодветен  начин на 
вегетативно размножување на 
цветни видови 

 го подготвува просторот за 
размножување на растенијата 

 одбира соодветна амбалажа за 
одгледување на цветни видови 

 одбира супстрат 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   избира стимулатори на кореновиот 
систем и стимулатори за цутење 

 го следи развојот на кореновиот 
систем и растот на растението 

 ги негува растенијата 
 ги пресадува вкоренетите растенија 

во соодветни саксии 
 ја познава технологијата на 

вегетативно размножување на 
цветните култури на отворено и во 
заштитен простор 

 познава начини на вегетативно 
размножување 

 знае постапки за подготовка на 
соодветен простор за вкоренување 
на растенијата 

 знае да одбере соодветни  пикир 
сандачиња или саксии за 
вкоренување 

 ги познава стимулаторите за 
иницирање на развој на кореновиот 
систем и стимулаторите за цутење 

 ги познава соодветните супстрати и 
ѓубрива за растење и производство 
на цветните култури 

 знае да  го следи развојот на 
кореновиот систем кај вегетативно 
размножениот материјал 

 знае да го утврди соодветното време 
за пресадување врз основа на 
кореновиот систем на растенијата 

 Генеративно 
размножува 
цветни култури 

 Подготвува семе за сеидба 
 подготвува соодветни супстрати 
 подготвува сеидбени контејнери и 

саксии за одгледување на садниците 
 регулира оптимална температура за 

сеидба 
 ја пресметува количината на семе на 

единица површина 
 рачно и машински сее семе од 

цветни култури 
 ги негува засеаните и калемените 

растенија 
 ги пресадува или расадува 

растенијата во саксии 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   обезбедува почвена и воздушна 
влажност со прскање и замаглување 

 регулира услови за калење на 
расадот на одделни цветни култури 
во заштитен простор 

 подготвува одгледувачки контејнери 
за пикирање 

 пикира 
 го негува пикираниот расад 
 се грижи за натамошното 

пресадување на растенијата 
 знае постапки за подготовка на 

семенскиот материјал за сеидба 
 ги познава типовите  на пикир 

сандачиња и саксии 
 ги познава средствата за 

дезинфицирање на пикир сандачиња 
и саксии 

 ги познава машините за полнење и 
сеење на пикир сандачиња и саксии 

 ги знае видовите  сеидбени 
супстрати 

 ги знае видовите , сортите и 
хибридите на семиња  од цветни 
култури 

 знае да ја пресмета потребната 
количина на семе на единица 
површина 

 ги познава различните начини и 
термини за сеидба 

 ги познава климатските и почвените 
фактори за калење на семето на 
одделните видови цветни култури во 
заштитен простор и на отворено и го 
знае значењето на вкоренување на 
растенијата 

 познава супстрати за расадување и 
проретчување на расадот, доколку е 
потребно 

 познава постапки за расадување на 
расадот  во саксии 

 ги познава агротехничките мерки за 
нега на расадот  

 ги познава видовите и начините на 
залевање 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

 Негува саден 
материјал 

 Контролира и создава оптимална 
температура 

 ја контролира влагата на почвата 
(супстратот) 

 полева 
 врши заштита на садниците  од 

болести и штетници 
 го проветрува просторот 
 врши фертилизација 
 ги проверува садниците пред 

пресадување на постојано место 
 ги  подготвува садниците за 

продажба 
 ги познава почвените и климатските 

услови за раст и развој на садниците 
 ги знае начините на регулирање  на 

температурата, влагата и 
светлината 

 ги познава штетниците  и болестите 
во заштитени простори и начините 
на нивно спречување и 
отстранување 

 ги познава ѓубривата за ѓубрење на 
саден материјал 

 ги знае начините на дезинфицирање 
на садниците 

 знае  да процени кога да  да ги 
пресади садниците на постојано 
место 

 да ги разликува садниците за 
продажба 

 го познава стандардот за квалитет 
на садници за продажба 

 Одгледува 
растенија за 
режено цвеќе на 
отворено 

 Подготвува и регулира машини за 
садење 

 подготвува почви 
 подготвува садници за пресадување 
 врши садење на садници, кртоли, 

луковици, ризоми и цветови 
 обезбедува соодветна почвена 

влажност 
 обезбедува услови за одгледување 

на режено цвеќе и зеленило за 
аранжирање 

 го определува оптималното време 
на режење 



8 

 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   врши режење 
 ги познава почвените и климатските 

услови за одгледување на режено 
цвеќе 

 ги знае оптималните услови за 
растење 

 знае постапки за подготовка на 
површината 

 познава методи за заштита од 
плевели 

 познава постапки за подготовка и 
регулирање на машини за обработка 
на почви, ѓубрење и садење 

 ги знае начините за засадување и 
распоредување на растенијата 

 знае начини за садење на садници, 
израстоци, цветови и коренчиња 

 го знае значењето на употребата на 
фолии и видови фолии 

 ги познава условите на  
поттикнување на развојот на 
реженото цвеќе и зеленил 

 познава начини на режење и 
определување на соодветно време 
на режење според фазата на развој 
на соодветното растение 

 ги знае правилата за режење и 
подготовка на цвеќето и зеленилото 
за транспорт 

 Негува насади од 
режено цвеќе 

 Го следи посевот односно насадот 
за време на периодот на растење 

 подготвува и регулира земјоделски 
машини за ѓубрење, нанесување 
средства за заштита на растенијата 
и дополнителна обработка на 
почвата 

 врши прихранување 
 врши дополнителна обработка на 

посевот односно насадот 
 врши пинцирање и лачење на папки 
 ги заврзува растенијата за потпора 
 врши контрола на сортна чистота 
 обезбедува засенчување на 

посевите 
 врши заштита од негативни 

влијанија на природните фактори 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   му обезбедува на посевот соодветна 
влажност на почвата  

 познава развојни фази на посевот 
 познава земјоделски машини за 

ѓубрење, заштита на растенијата и 
дополнителна обработка на почвата 

 ги познава знаците на недостаток на 
храна 

 ги познава термините и начинот на 
прихранување 

 ги познава временските термини и 
начините на нега  на растенијата  во 
сите развојни фази 

 познава техники за пинцирање и 
лачење на папки 

 ги познава начините на заштита од 
негативни влијанија на природните 
фактори 

 ги знае начините на наводнување, 
нивните предности и недостатоци 

 ги познава машините и уредите за 
наводнување 

 Врши заштита на 
растенијата 

 Ја надгледува здравствената 
состојба на растенијата 

 врши заштита од болести, штетници 
и плевел 

 ги познава средствата заштита на 
растенијата и нивно користење 

 го сфаќа значењето на правилен  
избор и  соодветна постапка за 
заштита на растенијата, 
постигнување на најдобар ефект на 
препаратот и намалување на 
негативното влијание врз околината 

 ги познава најчестите болести и 
штетници на садниците на украсни 
зеленила 

 ги познава начините за нанесување 
на средствата за заштита на 
садниците и апаратите за 
нанесување на средствата 

 ги познава најчестите болести и 
штетници на садници на украсни 
зеленила 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги познава најчестите плевели при 
одгледување на украсни зеленила, 
како и начините за борба против 
плевелите 

 ги препознава основните знаци на 
болести 

 ги знае последиците од употребата 
на средствата за заштита врз 
околината 

 ги познава прописите за безбедна 
употреба на средствата за заштита 

 знае да ја пресмета концентрацијата 
и дозата на средствата за заштита 

 ги познава ознаките за токсичност и 
упатствата за употреба на 
средствата за заштита 

 Подготвува 
цветни култури за 
продажба 

 Класифицира цветни култури за 
продажба 

 одбира соодветна амбалажа и начин 
на пакување 

 пакува цветни култури за продажба 
 подготвува саксиско цвеќе за 

транспорт или го доставува до 
продажното место 

 подготвува режено цвеќе за 
продажба 

 ја подготвува потребната опрема за 
транспорт и складирање на 
производот 

 го транспортира производот до 
магацинот 

 се грижи за соодветно складирање 
на производите 

 се грижи за соодветна здравствена 
состојба на растенијата 

 ги познава карактеристиките на 
различни класи на цветни култури 

 ги познава видовите амбалажа за 
собирање, складирање и пакување 

 знае постапки за подготовка на 
саксиско и режено цвеќе за 
транспорт и продажба 

 ги познава оптималните услови и 
начини за складирање на цветните 
култури и украсното зеленило 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги познава условите за складирање 
на цветните култури 

 го знае значењето на ознаките на 
садниците пред продажба 

Административни 
работи 

Води евиденции  Води производни евиденции 
 води евиденции за  употребата и 

примената на ѓубрива и средства за 
заштита 

 води евиденција за плодоредот 
 води евиденција за семенскиот 

материјал и материјалот за 
размножување 

 води евиденција за произведените 
цветни култури 

 води евиденции за температурата и 
влагата во магацинот 

 ги знае обрасците за водење на 
одделните видови евиденции 

 знае да ги пополнува обрасците за 
производство на цветните култури 

Комерцијални 
работи 

Продава и врши 
наплата на 
производите 

 Продава садници и производи 

 врши наплата на продадените 
производи 

 ги познава основите на калкулациите 

 ја познава деловната документација 

 ги знае видовите и структурата на 
трошоци од работата и материјалите 
кои ги употребува 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Гарантира и 
одговара за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги 

 Гарантира квалитет на сопствената  
работа 

 гарантира квалитет на 
произведениот саден материјал 

 обезбедува стручен и здравствен 
надзор од соодветни институции 

 рационално го користи материјалот, 
струјата и времето 

 ги почитува  периодите на каренца 
согласно упатствата 

 ги познава стандардите за квалитет 
 ги познава методите на контрола на 

квалитетот 

 ги познава системите за 
гарантирање на квалитетот 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги познава постапките и начините за 
обезбедување рационално 
користење на енергијата, 
материјалот и времето 

Одржување и 
поправки 

Одржува и врши 
помали поправки 
на машини, 
апарати и алати 

 Редовно ги прегледува и одржува 
машините, уредите и алатите кои ги 
користи при својата работа 

 врши  регулирање и  помали 
поправки на земјоделски машини, 
уреди и алати 

 навремено воочува и пријавува 
дефекти на машините, апаратите и 
алатите  

 ги познава основите на одржувањето 
на машините, апаратите и алатите 

 ги познава барањата за употреба и 
работење со апаратите, машините, 
помагалата и алатите 

 ги познава стандардите за заштита 
при работа во областа на 
одржувањето 

Комуникација Комуницира со 
соработниците, 
стручните служби 
и со странките 

 Соработува со соработниците 
 соработува со стручните служби и  

со институциите 
 комуницира со странки 
 избира соодветен начин на 

комуникација при решавање на 
проблеми, организација на работата 
и извршување на одделни задачи 

 употребува стручна терминологија 
 познава правила за деловна 

комуникација 
 ги знае правилата на тимската 

работа 
 знае да користи современа 

информатичка технологија 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Го штити 
здравјето и 
околината 

 Се грижи за заштита на 
производните ресурси и околината, 
согласно важечките прописи 

 работи согласно прописите за 
заштита и здравје при работа 

 работи согласно прописите за 
заштита на околината 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   користи средства за заштита од 
ѓубрива и други опасни материи 
согласно прописите за заштита на 
здравјето и околината 

 ги заштитува природните ресурси 
 ги познава прописите за заштита и 

здравје при работа 
 ги познава прописите за 

противпожарна заштита 
 ги познава опасностите и можните 

повреди при работа со земјоделски 
машини, уреди и опрема 

 ги познава стандардите за 
безбедносно ракување со машини 

 ги познава прописите за заштита на 
околината 

 ги знае постапките за ракување, 
складирање и отстранување на 
штетните материи за околината 

 
 
 
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. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно 
образование и обука - Скопје  

2. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА“ – Драчево, Скопје  
3. Слободанка Стефановска - Паркови и зеленило - Скопје 
4. Џеват Рушити - расадник „ROSSEN CENTER” - Стримница, Тетово 
5. Љупчо Треневски - Аранжирање на цвеќе „ФИОРЕ”, Скопје 
6. Гордана Секоска, дипл. зем. инж., СУГС „Браќа Миладиновци“ – Скопје 
7. Сашо Стефановски - ССОУ„Киро Бурназ”, Куманово 
8. Координатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно 

образование и обука - Скопје 
9. Координатор: Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана 
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6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 

Стандардот на занимање Произведувач на цветни култури го донесе 

Министерството за труд и социјална политика  со решение бр. 08-418/1 од 

16.01.2015 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 


