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1. Вовед 
 

 

Човечките ресурси, односно образованието и обуката кои го одредуваат 
квалитетот на човечките ресурси, се наоѓаат во основата на пирамидата на 
конкурентноста. Заедно со други фактори на конкурентноста (бизнис средината, 
економската и финансиската политика, претприемништвото и развојот на 
претпријатието, иновациите и креативноста), развојот на човечките ресурси влијае на 
продуктивноста, зголемувањето на извозот, инвестициите и намалувањето на 
трошоците и цените и зголемување на конкурентноста во дејноста. 
 

Реформата на образованието во Р. Македонија направи децентрализација на 
образовниот систем во согласност со европските искуства и современите пазарни 
економии. Цели на децентрализацијата и на реформите беа: еднакви права на 
образование, откривање на потенцијалите на учениците, воведување европски 
стандарди, продолжување на образованието во флексибилни системи кои им 
овозможуваат на учениците вертикална и хоризонтална мобилност. 
 

Анализата на Секторот за електротехника е фокусирана на потсекторите: 
електроенергетика, електроника, телекомуникации, и информатичко-комуникациски 
технологии. Истата се фокусира на собирање информации од релевантни 
организации/здруженија и од тековните трендови на работни места во компании на 
коишто главна дејност им е електроенергетиката, електрониката, телекомуникациите, 
и информатичко-комуникациските технологии, но и во институции каде што овие 
дејности претставуваат сервис за непрекинато функционирање на целиот процес. 
 
 Анализата на Секторот за електротехника претставува основа за изготвување 
на функционална анализа, односно добивање на функциите по нивоа што едно лице 
може да ги извршува, со цел да се дефинираат и подготват стандардите на занимања, 
стандардите на квалификации, а следствено и наставните планови, односно, 
програмите/модулите за реализација на соодветната квалификација. 
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2.1 Големината на профилот  на потсекторот и географската 

локација на организациите и работниците 

2.1.1 Електрична енергија  

 
Општи податоци за електроенергетскиот систем на Република Македонија 
 

Електроенергетскиот систем во Република Македонија се состои од постројки 
за производство на електрична енергија, систем за пренос на електрична енергија 
(електропреносен систем), разводни постројки, системи за дистрибуција на електрична 
енергија (електродистрибутивни системи) и потрошувачи на електрична енергија. 
 

2.1.2 Постројки за производство на електрична енергија  
 

Во Република Македонија, целокупната електрична енергија се произведува од 
различни видови постројки и тоа:  
- термоелектроцентрали; 
- хидроелектроцентрали; 
- комбинирани постројки; 
- ветерни електроцентрали; 
- фотонапонски електроцентрали и  
- биогасни електроцентрали.  
 

Вкупниот инсталиран капацитет на постројките за производство на електрична 
енергија во Република Македонија изнесува 2.053,25 MW. Вкупниот инсталиран 
капацитет во 2015 година е зголемен за 2,05 % во однос на 2014 година. 
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Мапа на постојни и планирани постројки за производство на електрична енергија 
во Република Македонија, во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје1 
  
 Во 2015 година, во електродистрибутивната мрежа се пуштија под напон две 
нови биогасни електроцентрали, дваесет и две мали хидроелектроцентрали и десет 
фотонапонски електроцентрали.  
 Најголем производител на електрична енергија во Република Македонија е 
претпријатието АД Електрани на Македонија Скопје (АД ЕЛЕМ Скопје), која е во 
државна сопственост и врши регулирана енергетска дејност - производство на 
електрична енергија.  
 Вкупниот инсталиран капацитет на термоелектроцентралите во Република 
Македонија е 1.010 MW, односно 49,19% од вкупниот инсталиран капацитет. Две 
термоелектроцентрали се во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје (ТЕ РЕК Битола и ТЕ 
Осломеј), а една термоелектроцентрала е во сопственост на АД ТЕЦ Неготино (ТЕ 
Неготино). 
 

 Табела II.1 Термоелектроцентрали во Република Македонија2 

 Вкупниот инсталиран капацитет на големи хидроелектроцентрали со 
инсталирана моќност поголема од 10 MW изнесува 603,2 MW, односно 29,38% од 
вкупниот инсталиран капацитет во Република Македонија, од кои:  
- осум хидроелектроцентрали со вкупна инсталирана моќност од 579,4 MW се во 
сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје и 
- две хидроелектроцентрали ХЕ Калиманци и ХЕ Матка со вкупна инсталирана 
моќност од 23,8 MW се сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје. 
 

Табела II.2 Хидроелектроцентрали во Република Македонија3 

                                                           
1 Извор Веб страница на АД ЕЛЕМ 
2 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
3 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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 Вкупниот инсталиран капацитет за производство на електрична енергија од 
комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија е 287 MW, 
односно 13,98% од вкупниот инсталиран капацитет во Република Македонија. Една 
комбинирана постројка Енергетика е во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, а додека 
останатите две (ТЕ-ТО и КОГЕЛ) се во приватна сопственост. 
 
Табела II.3 Комбинирани постројки во Република Македонија4 

 Во 2015 година се изградени и пуштени под напон вкупно 22 мали 
хидроелектроцентрали со вкупен инсталиран капацитет од 27,17 MW. Вкупниот 
инсталиран капацитет на мали хидроелектроцентрали во Република Македонија 
изнесува 95,6 MW, односно 4,66% од вкупниот инсталиран капацитет во Република 
Македонија. Инсталираната моќност на малите хидроелектроцентрали кои имаат 
стекнато статус на повластен производител изнесува 57,95 MW. Останатите мали 
хидроелектроцентрали со инсталирана моќност од 37,63 MW немаат статус на 
повластен производител и тоа: девет мали хидроелектроцентрали на ЕВН Македонија 
Електрани ДООЕЛ Скопје, четири хидроелектроцентрали на Друштвото за 
производство на електрична енергија и услуги MХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци и една 
хидроелектроцентрала на ЈП СТРЕЖЕВО – Битола. Малите хидроелектроцентрали, 
кои имаат добиено статус на повластен производител, се изградени согласно со 
одредбите на Законот за концесија и јавно-приватно партнерство, при што 
сопственоста е мешовита на јавниот односно приватниот партнер. Вкупниот 
инсталиран капацитет на ветерни електроцентрали во Република Македонија изнесува 
36,8 MW односно 1,79% од вкупниот инсталиран капацитет во Република Македонија. 
Во 2015 година, во Република Македонија се изградени и пуштени под напон две 
биогасни електроцентрали со вкупна инсталирана моќност од 3,99 MW. 
Процентуалното учество на биогасните електроцентрали во Република Македонија 
изнесува 0,19% од вкупниот инсталиран капацитет во Република Македонија. Во 2015 
година се изградени и пуштени под напон вкупно десет фотонапонски 
електроцентрали со инсталиран капацитет 1,91 MW. Вкупниот инсталиран капацитет 
на фотонапонски електроцентрали во Република Македонија изнесува 16,66 MW, 
односно 0,81% од вкупниот инсталиран капацитет во Република Македонија. 
Изградените фотонапонски централи се во целосна приватна сопственост.  
 
 
 

                                                           
4 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Слика II.1   Процентуално учество на производните постројки во Република Македонија според 
инсталирана моќност во MW5 

2.1.3 Систем за пренос на електрична енергија 
 

Системот за пренос на електрична енергија (електропреносен систем) се 
состои од далекуводи, трансформаторски станици и диспечерски центар со вклучена 
опрема за управување, мерење, контрола и диспечирање на системот. 
Електропреносниот систем ги поврзува поголемите производни капацитети на 
Република Македонија со електродистрибутивните системи, како и со директните 
потрошувачи кои се приклучени на електропреносниот систем, додека пак 
електродистрибутивните системи ги поврзуваат помалите производствени капацитети 
како и потрошувачите кои се приклучени на електродистрибутивниот систем. 
Претпријатието АД МЕПСО Скопје (Слика.II.2) е во државна сопственост и е надлежно 
за управување со електропреносниот систем на Република Македонија. 
Електропреносниот систем на Република Македонија работи на 400 kV напонско ниво, 
како и на 110 kV напонско ниво. Електропреносниот систем на АД МЕПСО Скопје во 
2015 година беше поврзан со четири интерконекции со соседните земји и тоа со две 
интерконекции со Република Грција, со една интерконекција со Република Бугарија и 
со една интерконекција со Република Косово. Република Македонија зафаќа 
централна местоположба на Балканот и затоа од особено значење е нејзиното 
поврзување со сите нејзини соседни земји. Интерконекцијата на електропреносниот 
систем на АД МЕПСО Скопје со Република Србија во 2015 година беше во завршна 
фаза на изградба на 400 kV далекувод Штип – Врање. Делот од 400 kV далековод 
Штип – Врање кој е на територијата на Република Македонија е со должина од 70 km, 
а далекуводот се пушти под напон во јануари 2016 година. За поврзување на 
електропреносниот систем на Република Македонија со електропреносниот систем на 
Република Албанија, од страна на Енергетската заедница е усвоен проект за изградба 
на 400 kV далекувод Битола – Елбасан, кој е од особено значење за Република 
Македонија. Со овој проект ќе се направи завршување со градба на коридорот осум со 
што ќе се поврзат Република Бугарија, Република Македонија, Република Албанија и 
Република Италија. Проектот 400 kV далекувод Битола – Елбасан е во фаза на 
изготвување на проектна документација. Двете преносни врски на север со Република 
Косово на 220 kV напонско ниво во 2015 година не беа во функција поради 
застареност на далекуводите. 

                                                           
5 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Слика.II.2  Електроенергетски објекти во Република Македонија МЕПСО6 
 

Табела II.4 Должина на електропреносна мрежа по напонски нивоа7 

Табела II.5 Интерконекции со соседните земји8 

Табела II.6 Број на трансформаторски станици и разводни постројки9 

  

                                                           
6 Извор МЕПСО Веб Страница 
7 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
8 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
9 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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2.2 Видовите занимања во рамките на потсекторот и 

предвидените  промени во шемите за вработување 

2.2.1 Систем за дистрибуција на електрична енергија 
 

Поголемиот дел од системот за дистрибуција на електрична енергија 
(електродистрибутивен систем) е во сопственост на претпријатието ЕВН Македонија 
АД Скопје, додека помалиот дел е во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница 
Енергетика и е лоциран во комплексот на поранешната фабрика Железара, на 
територија на општината Бутел во Скопје. Во 2015 година ЕВН Македонија АД Скопје 
изгради 381 km електродистрибутивна мрежа, додека пак АД ЕЛЕМ Скопје, 
Подружница Енергетика нема промена во должината во споредба со 2014 година. 
Вкупната должина на целата електродистрибутивна мрежа во Република Македонија 
изнесува 27.385 km, од кои 27.215 km е сопственост на ЕВН. 
 Македонија АД Скопје, додека 170 km е во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, 
Подружница Енергетика. Изразено во проценти, тоа значи дека 99,38% од вкупната 
дистрибутивна мрежа во Република Македонија е во сопственост на ЕВН Македонија 
АД Скопје, додека само 0,62% е во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница 
Енергетика. 
 
Табела II.7 Број на трансформаторски станици во сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје10 

 
 Четиринаесет трансформаторски станици работат во островски режим на 
работа и истите се во целосна сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје, додека пак 
останатите четириесет трансформаторски станици се во заедничка сопственост на АД 
МЕПСО Скопје и ЕВН Македонија АД Скопје. 
 
Табела II.8  Должина на електродистрибутивна мрежа по напонски нивоа во сопственост на ЕВН 

Македонија АД Скопје11 

Табела II.9  Процентуална застапеност на надземна и кабелска мрежа по напонски нивоа во 

сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје12 

                                                           
10 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
11 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
12 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Табела II.10 Потрошувачи приклучени на електродистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД 

Скопје13 

 

 
Табела II.11 Тарифни потрошувачи домаќинства приклучени на електродистрибутивниот систем на 
ЕВН Македонија АД Скопје14 

 
 Во 2015 година извршена е замена на голем број еднотарифни броила со 
двотарифни броила и со тоа учеството на двотарифните броила во вкупниот број на 
броила на електродистрибутивната мрежа изнесува 99,56%. На овој начин, со замена 
на еднотарифните броила со двотарифни броила се постигнува намалување на 
несиметријата во електродистрибутивната мрежа, како и намалување на техничките 
загуби во електродистрибутивната мрежа. Воедно, на овој начин се обезбедува и 
подобар квалитет на електричната енергија во електродистрибутивната мрежа. 
Во продолжение се дадени клучните карактеристики на електродистрибутивниот 
систем кој е во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница Eнергетика. 
 
Табела II.12  Број на трансфорамторски  станици во сопственост на АД ЕЛЕМ  Скопје, Подружница 
Енергетика15 

Табела II.13 Должина на електродистрибутивна мрежа по напонски нивоа во сопственост на АД ЕЛЕМ 
Скопје, Подружница Енергетика16 

                                                           
13 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
14 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
15 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
16 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Табела II.14 Потрошувачи приклучени на електродистрибутивниот систем на АД ЕЛЕМ Скопје, 

Подружница Енергетика17 

 

2.2.2  Состојба на пазарот на eлектрична eнергија 
 

Пазарот на електрична енергија e систем за купување и продавање електрична 
енергија врз основа на понудата и побарувачката, со примена на услови пропишани 
врз основа на Законот за енергетика. 
            

Сл.II.3  Графички приказ на пазарот на Електрична Енергија во Република Македонија18 

 На регулираниот пазар на електрична енергија, купопродажбата на електрична 
енергија и моќност се врши по цени и услови одобрени од Регулаторната комисија за 
енергетика. Договорите помеѓу учесниците на регулираниот дел од пазарот на 
електрична енергија се предмет на одобрување од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика. 
 Учесници на регулираниот пазар на електрична енергија се: 
- производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга (АД ЕЛЕМ Скопје), 
- повластените производители на електрична енергија, 
 

                                                           
17 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
18 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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 Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија во 2015 година 
- 18 - снабдувач во краен случај со електрична енергија, 
- снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи, заклучно со 30 јуни 
2020 година (ЕВН Македонија АД Скопје), 
- операторот на електропреносниот систем за обезбедување на системски услуги, 
оперативна резерва и енергија за урамнотежување (АД МЕПСО Скопје) и 
- операторот на пазарот на електричната енергија за купување и продавање на 
произведената електрична енергија од повластените производители на електрична 
енергија ( АД МЕПСО Скопје). 
На нерегулираниот пазар на електрична енергија, купопродажбата на електрична 
енергија и моќност се врши по цени и услови кои се слободно договорени помеѓу 
купувачот и продавачот, по сопствен избор, ризик и трошок. 
 Учесници на нерегулираниот пазар на електрична енергија може да бидат: 
- производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска за 
јавна услуга, во услови на продажба на вишоци на електрична енергија согласно со 
правилата за продажба на вишоци, 
- производители на електрична енергија, 
- снабдувачи со електрична енергија, 
- трговци со електрична енергија, 
- операторот на електропреносниот систем во услови на набавка на електрична 
енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем по пазарни услови на 
транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, 
- операторот на електропреносниот систем во услови на набавка на системски услуги 
и соодветна оперативна резерва, по пазарни услови, на транспарентен, 
недискриминаторен и конкурентен начин (од 1 јули 2020 година), 
- операторот на електродистрибутивниот систем во услови на набавка на електрична 
енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа по пазарни услови на 
транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, и 
- квалификуваните потрошувачи на електрична енергија. 
 Втората фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија во текот 
на 2015 година се одвиваше без значајни предизвици. Сите помали проблеми кои што 
се јавија, а произлегуваа пред се од нередовното плаќање на трошоците за 
електрична енергија од страна на одредени јавни претпријатија, Регулаторната 
комисија за енергетика во координација со операторите на соодветните системи, 
засегнатите снабдувачи, како и нивните потрошувачи, ги реши на заедничко 
задоволство на сите заинтересирани страни. 
 Следните снабдувачи со електрична енергија потпишаа договори за 
снабдување со електрична енергија со потрошувачите: ЕВН МАКЕДОНИЈА 
ЕЛЕКТРОСНАБДУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС, ЕДС ДОО 
Скопје, ЕНГ СЕРВИЦЕ ДООЕЛ - Скопје, ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ, МИСТ 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ГЕН-И Продажба на енергија ДООЕЛ Скопје, што 
претставува одличен предуслов за функционирање на конкурентен пазар на 
електрична енергија. 
 Досега се формирани 7 балансни групи и тоа: 
- 5 снабдувачи ја преземаа балансната одговорност за своите потрошувачи, од кои 
еден од нив презема балансна одговорност и за снабдувач (ЕВН МАКЕДОНИЈА 
ЕЛЕКТРОСНАБДУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО 
Скопје, ЕНГ СЕРВИЦЕ ДООЕЛ - Скопје, ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ и ГЕН-И 
 Продажба на енергија ДООЕЛ Скопје); 
- еден потрошувач сам за себе ја презема балансната одговорност и се регистрираше 
како балансна група со само еден учесник (Југохром фероалојс ДООЕЛ Скопје) и 
- еден независен производител на електрична енергија ја презема балансната 
одговорност сама за себе (ТЕ-ТО Скопје). 
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 Со тоа очекувањата на Регулаторната комисија за енергетика се исполнија и во 
текот на 2015 година се формираа нови балансни групи, чија што цел е намалување 
на трошоците за отстапувањата. 
 Процентот на реална либерализација на пазарот на електрична енергија во 
2015 година изнесуваше приближно 45%, имајќи во предвид дека мрежните оператори 
загубите на електрична енергија ги набавуваат на отворениот пазар на електрична 
енергија од 01.01.2012 година. 
 Според достапните информации и податоци на Регулаторната комисија за 
енергетика, трендот на намалување на вкупните трошоци за електрична енергија на 
претпријатијата кои што своите потреби ги обезбедуваат на слободниот пазар на 
електрична енергија се забележува и во 2015 година. 
 АД МЕПСО во април 2015 година ја објави новата листа на потрошувачи кои 
што самостојно ќе настапуваат на пазарот на електрична енергија и со тоа, заклучно 
со 31.12.2015 година, вкупно 250 квалификувани потрошувачи своите потреби за 
електрична енергија ги обезбедуваат на слободниот пазар на електрична енергија. 
 

2.2.3 Производство, набавка, потрошувачка и цени на електрична енергија 

 
Вкупната потрошувачка на електрична енергија во Република Македонија во 

2015 година изнесува 6.853.478.354 kWh што претставува намалување од 1,54% во 
однос на потрошувачката во 2014 година. 
 
Табела II.15 Потрошувачка на електрична енергија за различни категории на потрошувачи во 2013, 
2014 и 2015 година19 

2013 2014 2015 15 / 13 15 / 14

kWh kWh kWh (%) (%)

1

Приклучени 

напреносната мрежа 

(110kV) 

1.961.335.589 1.986.896.047 1.673.005.850 -14,7 -15,8

3
Приклучени на 

дистрибутивен систем 
5.027.953.417 4.973.532.594 5.181.956.534 3,06 4,19

5

Вкупна потрошувачка на 

електрична енергија ( 1 

+ 3 )

6.989.289.006 6.960.428.641 6.853.478.354 -1,92 -1,54

Р.бр. Потрошувачи

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Сл.II.4  Графички приказ на процентуално учетво на секоја категорија потрошувачи во вкупната 

потрошувачка на електрична енергија во 2015 година20 

 

Табела II.16 Потребни количини на eлектрична eнергија за задоволување на потребите на 

потрошувачите во РМ за 2013, 2014 и 2015 година21 

                                                           
20 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
21 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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 Во вкупната количина на електрична енергија за потребите на потрошувачите 
во Република Македонија за 2015 година: 
 
- АД ЕЛЕМ Скопје учествува со 59,97%, 
- домашните нерегулирани производители (ТЕ-ТО АД и Когел Север) со 2,26%, 
- увозот со 33,59%, 
- малите хидроелектроцентрали со 3,90%, 
- фотонапонските електроцентрали со 0,29%, 
- термоелектроцентралите на биогас со 0,26%. односно,  
домашното производство задоволува 66,41%, додека увозот учествува со 33,59% во 
задоволувањето на вкупните потреби на електрична енергија во Република 
Македонија. 
 
Сл.II.5 Графички приказ на потребни количини на електрична енергија за задоволување на потребите 
на потрошувачите во РМ во 2015 година22 
 

 
 
 Цената на електричната енергија за задоволување на потребите на тарифните 
во Република Македонија (од увоз и од домашните нерегулирани производители на 
електрична енергија) во 2015 година изнесува 2,84ден/kWh, односно 46,19 €/MWh и е 
пониска за 16,59% во однос на 2014 година. 
 Вредноста на оваа електрична енергија набавена од страна на ЕВН Македонија 
АД Скопје за потребите на тарифните потрошувачи во 2015 година изнесува 
11.003.047€, додека за 2014 година изнесува 21.136.945 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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2.2.4  Обновливи извори на енергија 
 

Заклучно со 31 декември 2015 година: 
- вкупниот инсталиран капацитет на 58 повластени производители на електрична 
енергија од мали хидроелектроцентрали изнесува 57,95 МW, а 33 мали 
хидроелектроцентрали со моќност од 27,76 МW, за кои се издадени решенија за 
стекнување привремен статус на повластен производител, се во фаза на изградба и 
се очекува истите да бидат пуштени во употреба во периодот од 2016-2017 година (во 
согласност со потпишаните договори за концесија за давање вода кои инвеститорите 
ги имаат потпишано со Министерството за економија и договорите за јавно-приватно 
партнерство); 
- вкупниот инсталиран капацитет на 101 повластени производители на електрична 
енергија од фотонапонски електроцентрали изнесува 16,66 МW, а 1 фотонапонска 
електроцентрала со моќност од 49,92 kW, за која е издадено решение за стекнување 
привремен статус на повластен производител, се очекува да биде пуштена во 
употреба во текот на 2016 година; 
- инсталираниот капацитет на ветерната електроцентрала во првата фаза изнесува 
36,80 МW, додека пак преостанатата моќност на централата од 13,20 МW (втора фаза) 
е во фаза на изградба и се очекува да биде пуштена во употреба во периодот од 2016-
2017 година; 
- вкупниот инсталиран капацитет на 2 повластени производители на електрична 
енергија од термоелектроцентрали на биогас изнесува 3,99 МW, а 1 
термоелектроцентрала на биогас со моќност од 3,00 МW е во фаза на изградба и се 
очекува да биде пуштена во употреба во 2016 година; и 
- 2 термоелектроцентрали на биомаса со моќност од 1,40 МW, за кои се издадени 
решенија за стекнување на привремен статус на повластен производител, се во фаза 
на изградба и се очекува да бидат пуштени во употреба во периодот од 2016-2017 
година. 
 Заклучно со 31 декември 2015 година операторот на пазарот на електрична 
енергија (АД МЕПСО-Скопје) има склучено вкупно 162 договори за откуп на 
електричната енергија по повластени тарифи со повластените производители. 
 Во 2015 година, (Табела II.17) производството на електрична енергија од 
изградените електроцентрали кои се стекнале со статусот на повластени 
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
изнесува263.613.182 kWh, односно е поголемо за три пати во однос на 2014 година. 
Производството на електрична енергија од повластените производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија во 2014 година изнесува 
81.947.996 kWh, во 2013 година изнесува 38.441.763 kWh, во 2012 година изнесува 
18.106.031 kWh, додека пак во 2011 година изнесува 9.624.172 kWh. 
 

Табела II.17 Откуп на електрична енергија од повластени производители во 2015 година23 

  

                                                           
23 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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2.2.5 Видовите занимања во рамките на потсекторот и предвидените промени во 

шемите на вработување 

 
Вработени според сектори на дејност, по НКД Рев.1, по години 

 
       2006 2007 2008 2009 2010 
Снабдување со електрична енергија, гас и вода 15 955 15 636 15 516 15 296 15 043 
 
 
Вработени и класификациска структура на вработените во АД ЕЛЕМ -Скопје 
 
Заклучно 2015 година има 4.772 вработени, од кои во: подружница ХЕС „Маврово“ - 
Гостивар 349, подружница ХЕС „Црн Дрим“ - Струга 216, подружница ХЕЦ „Тиквеш“ - 
Кавадарци 91, подружница ХЕС „Треска“ - Скопје 94, подружница РЕК „Битола“ - 
Новаци 2.720, подружница РЕК „Осломеј“ - Осломеј 974, подружница „Енергетика“ - 
Скопје 151 и Дирекција - Скопје 177.24 
 
Од вкупниот број вработени во Друштвото, со VIII степен стручна подготовка има 5, со 
VII/2- 64, со VII/1- 496, со VI- 141, со V- 120, со IV- 1.953, со III- 1.195, со II- 537 и со I- 
258. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Структура на Националната класификација на занимања 

 Структурата на Националната класификација на занимања е направена според 
структурата наISCO-08 (Меѓународна стандардна класификација на занимања), без 
некои поголеми разлики. Отстапувања се направени таму каде што постојат 
специфични потреби во Република Македонија. 
 Националната класификација на занимањата има хиерархиска скалеста 
структура. Занимањата се двојат во групи на занимања на четири нивоа. Групите на 
занимања имаат свои конкретни називи и шифри. 
 Највисоко класификациско ниво се главните групи на занимања, означени со 
едноцифрена шифра, потоа редоследно доаѓаат подгрупите на занимања, означени 
со двоцифрени шифри, па споредните групи на занимања, означени со трицифрени 

                                                           
24 Извор АД ЕЛЕМ Веб страница 
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шифри, и единечните групи на занимања, означени со четирицифрени шифри. На крај 
се поединечните занимања, означени со шестоцифрени шифри. 
 Подолу се наведени занимањата и нивниот краток опис кои се застапени во 
потсекторот Енергетика. 
 
Табела II.18  Структура на Националната класификација на занимања25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела II.19 Степен на знаење кој обезбедува вршење на работи и задачи на повеќето занимања во 

главните26 групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
25 Извор Државен завод за статистика – Национална класификација на занимањата 
26 Извор Државен завод за статистика – Национална класификација на занимањата 
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2.2.7 Описи на групите на занимања  

 

ГЛАВНА ГРУПА 1. 

ЧЛЕНОВИ НА ЗАКОНОДАВНИ И ИЗВРШНИ ТЕЛА, ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, 

РАКОВОДНИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ДИПЛОМАТИ И ДИРЕКТОРИ 

Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни 

државни службеници, дипломати и директори ја одредуваат, креираат и ја водат 

политиката на државата како и политиката на здруженија и организации, советуваат во 

врска со нив; ги формулираат законите, прописите и правилата, ја претставуваат 

државата и дејствуваат во нејзино име; го надгледуваат толкувањето и 

реализирањето на државната политика и законодавството; ја вршат судската власт, 

вршат слични работи во име на здруженија и организации како и управуваат со 

претпријатија и институции или управуваат со нивните внатрешни организациони 

единици. Задачите што ги вршат членовите на законодавни и извршни тела, 

државните функционери, раководните државни службеници, дипломатите и 

директорите најчесто вклучуваат: одредување и креирање на политиката на државата 

или на единиците на локалната управа и самоуправа и советување во врска со нив; 

формулирање на закони, прописи и правила; претставување на државата и 

дејствување во нејзино име; надгледување на извршувањето и толкувањето на 

државната политика и законодавството; извршување на судската власт, вршење на 

слични работи во име на политички странки, синдикати и останати здруженија и 

организации; планирање, организирање, водење и контрола на работењето на 

претпријатијата и институциите или на нивните внатрешни организациони единици. 

Задачите можат да вклучуваат и надзор на другите работници. 

 Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

11. Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни 

државни службеници и дипломати 

12. Административни и комерцијални директори 

13. Директори на производствени претпријатија и институции за специјализирани 

услуги 

14. Директори на претпријатија за угостителство, трговија и други услуги 

15. Генерални и извршни директори 

 Генералните и извршните директори управуваат со претпријатија и институции, 

ја одредуваат и креираат политиката, ги планираат, организираат, водат и ги 

контролираат активностите на претпријатието или на институцијата, најчесто под 

надзор на управата или надзорниот одбор пред кој се одговорни за преземените 

активности и постигнатите резултати. 
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 Задачите вклучуваат: 

• одредување и креирање на политиката и целите на претпријатието / институцијата; 

• управување (планирање, организирање, водење и контрола) на основното работење 

на претпријатието/институцијата; 

• одредување и водење одредена политика со советување со директорите на 

останатите делови на големите претпријатија / институции; 

• делегирање авторитет и работни задолженија кон пониските хиерархиски нивоа на 

организираност; 

• надгледување и контрола на работењето и резултатите на 

претпријатието/институцијата и известување на надзорниот одбор или управата; 

• претставување на претпријатието/институцијата; 

• вршење сродни работи; 

•надзор на  останати работници. 

 

ГЛАВНА ГРУПА 2. 

СТРУЧЊАЦИ И НАУЧНИЦИ 

 Стручњаците и научниците го зголемуваат постојниот фонд на знаења, 

применувајќи научни или уметнички концепти и теории, учат за претходно споменатото 

на систематски начин или се образуваат во која било комбинација од овие три 

активности. Занимањата во оваа главна група бараат квалификации од седми, осми и 

деветти степен на образование. 

 Задачите што ги вршат стручњаците и научниците во оваа главна група 

најчесто вклучуваат: истражување и анализа, унапредување на знаењето, теоријата и 

оперативните методи, примена на постојнките знаења во областа на природните и 

техничките науки, биомедицината и здравството, биотехничките науки, како и 

социјалните и хуманитарните науки, како и советување во врска со нив; предавање за 

теоријата и праксата на една или повеќе дисциплини на различни степени на 

образование; учење и образување на хендикепираните лица, давање разни деловни, 

правни и социјални услуги, создавање или изведување уметнички дела; давање 

духовна поддршка, подготвување  научни трудови, извештаи и друго. Задачите можат 

да вклучуваат и надзор на останатите соработници. 

 Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

21. Стручњаци за наука и инженеринг 

22. Стручњаци од областа на здравството 

23. Стручњаци за образование 

24. Стручњаци за бизнис и администрација 

25. Стручњаци за информациска и комуникациска технологија 

26. Правни, општествени и стручњаци од областа на културата 
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ГЛАВНА ГРУПА 3. 

ТЕХНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА 

 Техничарите и сродните занимања вршат претежно технички и сродни задачи 

поврзани со истражување и примена на научни и уметнички концепти и работни 

методи на владините и деловните регулативи. Занимањата од оваа главна група 

главно се од четврти, петти и шести степен стручно образование. Задачите што ги 

вршат работниците во оваа главна група најчесто вклучуваат: техничка работа 

поврзана со истражување и примена на концепти и работни методи на полето на 

природните, техничките, биотехничките, општествените и хуманистичките науки, како и 

области од медицината и здравството, различни технички услуги во бизнисот и 

трговијата, финансиите, државната управа, администрацијата,социјалната работа, 

работи на уметнички и спортски приредби и друго.  

 Задачите можат да вклучат и надзор на други соработници.Техничарите и 

сродните стручњаци можат да добијат упатства за работа од раководителите и 

членовите на законодавни и државно-управни органи, директори, како и од научници и 

сродни стручњаци.Треба да се забележи дека во зависност од специфичните задачи и 

од степенот на одговорност во нивното извршување, како и од националните 

образовни и стручни барања, можеби е соодветно некои од занимањата наведени тука 

да се класифицираат во главната група 2. Стручњаци и научници. 

Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

31. Помошни стручњаци за наука и инженеринг 

32. Техничари и асистенти во здравството 

33. Бизнис и административни стручни соработници 

34. Правни, општествени и културни стручни соработници 

35. Техничари за информатичка и комуникациска технологија 

 

ГЛАВНА ГРУПА 4. 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Службениците запишуваат, организираат, чуваат и внесуваат во компјутер 

информации поврзани со дадена работа и извршуваат бројни службенички должности, 

особено оние што се поврзани со ракување со пари, патнички аранжмани, 

информативни барања и закажувања на состаноци. Повеќето занимања од оваа 

главна група бараат стручност од втор до петти степен стручно образование. Задачите 

што ги вршат работниците во оваа главна група најчесто вклучуваат: стенографија, 

чукање на машина и работа со текст - процесор и со други канцелариски машини; 

внесување податоци во компјутери; вршење секретарски должности; запишување и 

внесување нумерички податоци во компјутер; чување записи во врска со стоки, 

производство и транспорт; чување податоци поврзани со транспортот на товар и 

патници, вршење службенички должности поврзани со банкарски и поштенски услуги; 

подготвување и проверка на материјал за печатење; фотокопирање; пишување во 

корист на неписмени лица; вршење операции за ракување со пари; организирање 
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патнички аранжмани; обезбедување информации по барање од клиенти и закажување 

состаноци; работа на телефонска централа. Може да биде вклучен надзор над други 

соработници. 

 Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

41. Службеници за општи канцелариски работи и секретари 

42. Службеници за услужни дејности 

43. Службеници во книговодство, финансии, статистика и евиденција на материјалите 

и транспортот 

44. Други канцелариски службеници 

 

ГЛАВНА ГРУПА 7. 

ЗАНИМАЊА ЗА НЕИНДУСТРИСКИ НАЧИН НА РАБОТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

 Занимањата за неиндустриски начин на работа во производството го 

применуваат своето конкретно знаење и вештини во областа на градежништвото, 

обликуваат метали, подигаат метални конструкции, составуваат или изработуваат 

машински алатки, инсталираат, одржуваат и поправаат машини, опрема или алатки, 

вршат печатење, како и произведуваат или обработуваат прехранбени производи, 

текстил или дрвени, метални и други артикли, вклучувајќи ги и производите од рачна 

изработка. Работата се изведува рачно и со рачни и други алатки коишто се користат 

за редуцирање на обемот на физичкиот напор и времето што е неопходно за одделни 

задачи, како и за подобрување на квалитетот на производите. За вршење на задачите 

неопходно е познавање на сите фази на производниот процес, користените 

материјали и средства и природата и намената на финалниот производ. За повеќето 

занимања од оваа главна група потребно е знаење кое се постигнува со програмите 

на средното образование. 

 Задачите што ги вршат работниците во оваа главна група најчесто вклучуваат: 

изградба, одржување и поправка на згради и други градби; леење, заварување и 

обликување метали; монтирање тешки метални конструкции и слична опрема; 

изработка на машини, алатки, опрема и други метални производи; подесување и 

ракување со разни машински алати; подесување, одржување и поправка на 

индустриски машини, вклучувајќи погонски мотори, моторни возила, како и електрични 

и електронски инструменти и друга опрема; изработка на прецизни инструменти, 

накит, производи за домаќинство и други предмети од благородни метали, керамика, 

стаклени и слични производи; правење производи од рачна изработка; вршење 

печатарски работи; производство и преработка на прехранбени производи, како и 

различни производи од дрво, текстил, кожа и слични материјали. Може да биде 

вклучен и надзор на други работници. 

Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

71. Градежници и сродни градежни работници 

72. Обработувачи на метали, машински монтери и сродни занимања 

73. Прецизни механичари, изработувачи на ракотворби и печатари 
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74. Работници со електротехнологија 

75. Преработувачи на храна, дрво, текстил, кожа и сродни занимања 

Забелешка: Занимањата се класифицираат во главната група 8. Ракувачи и 

составувачи на машини и постројки доколку за задачите коишто се вршат е потребно 

искуство и познавање на машините со кои се работи и коишто се надгледуваат. 

Занимањата се класифицираат во главната група 9. Елементарни занимања ако 

задачите се едноставни или рутински, главно вклучуваат употреба на рачни алатки, 

физички напор, мало или никакво претходно искуство и познавање на работата и 

ограничена иницијатива и проценување. 

 

ГЛАВНА ГРУПА 8. 

РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА МАШИНИ И ПОСТРОЈКИ 

Ракувачите и составувачите на машини и постројки ракуваат со индустриски, 

земјоделски,градежни и други машини и опрема, управуваат со возови, моторни 

возила и пловни објекти или составуваат делови според точно одредени постапки 

(овде не се вклучени монтерите, тие се во 7-та група).Оваа работа бара искуство и 

познавање на индустриски, земјоделски и други машини и опрема,како и способност за 

совладување на брзината на машинските операции и прилагодување на технолошките 

иновации. Повеќето занимања од оваа главна група главно бараат обука од второ до 

петто ниво на стручно образование. Задачите што ги вршат работниците во оваа 

главна група најчесто вклучуваат: ракување со рударски постројки, индустриски 

постројки и опрема за преработка и производство на руда, метални производи, стакло, 

керамика, дрво, хартија, хемикалии, гума, пластика, текстил, крзно и кожа, како и 

преработка на прехранбени и слични производи; составување на механизми и машини 

од составни делови според точно одредени постапки; управување со возови, моторни 

возила и пловни објекти, управување со подвижни индустриски, земјоделски, градежни 

машини и опрема. Може да биде вклучен и надзор на други работници. 

 Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 

81. Ракувачи на машини и постројки 

82. Составувачи на машини и опрема 

83. Возачи на моторни возила, подвижни постројки и бродски екипаж 

 

Забелешка: Занимањата се класифицираат во главната група 7. Занимања за 

неиндустриски начин на работа во производството, доколку задачите се вршат рачно, 

со рачен алат и слични алати и бараат познавање на организацијата на работата, 

материјалот и алатот кои се употребуваат, како и природата и намената на финалниот 

производ. 

 Занимањата се класифицираат во главната група 9. Елементарни занимања, во 

случај задачите да се едноставни или рутински и главно вклучуваат употреба на рачни 
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алатки, физички напор, мало или никакво претходно искуство и познавање на 

работата и ограничена иницијатива и проценување. 

 

2.2.8 Извадок од опис на работни места во Подружница Енергетика - Скопје 

(Одделение за електроодржување) 

 
66     ОДГОВОРЕН ИНЖЕНЕР 
 

• Ја организира целокупната работа за планско и вонпланско одржување 
на разводните постројки и електромоторните погони во ТЕЦ; 

• учествува во изработка на годишни и месечни планови за плански 
ремонти за одржување на разводните постројки и електромоторните 
погони во ТЕЦ; 

• во целост ги спроведува прописите за време на одржувањето и 
реконструкциите на разводните постројки и електромоторните погони, во 
ТЕЦ; 

• во целост ги спроведува заштитните мерки предвидени со законот и 
правилникот за заштита при одржувањето на разводните постројки и 
електромоторните погони во ТЕЦ; 

• врши контрола на навременото и квалитетно извршување на 
планираните и непланираните зафати за време на одржувањето на 
електроразводните постројки и електромоторни погони на ТЕЦ; 

• врши контрола и презема мерки за навремено и континуирано 
обезбедување резервна опрема и материјали за непречено одвивање на 
одржувањето на електроразводните постројки и електромоторните 
погони на ТЕЦ; 

• учествува во изготвувањето на техничката документација за 
реконструкциите и проширувањето на електроразводните постројки и 
електромоторните погони во ТЕЦ; 

• при планирани и непланирани зафати дава инструкции и напатствија за 
нивното извршување; 

• врши периодичен преглед на исправноста на работата на 
електроразводните постројки и електромоторните погони на ТЕЦ; 

• во целост ги спроведува ХТЗ мерките на електроразводните постројки на 
електромоторните погони во ТЕЦ; 

• заедно со раководителот на електропроизводство обезбедува термини 
за плански ремонти на електроразводните постројки и електромоторните 
погони во погон ТЕЦ; 

• ги подготвува постројките на ТЕЦ за вршење инспекција од страна на 
Републичките инспектори; 

• организира и врши надзор за редовно испитување на заштитните 
средства; 

• од доменот на ел. одржувањето организира и реализира плански и 
вонплански работни задачи. 

• врши и други работи дадени од претпоставениот работник 
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66-а       ИНЖЕНЕР ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ 
 

• Ја организира работата за планско и вонпланско одржување на 
разводните постројки, Г1, Г2 и електромоторните погони; 

• ги спроведува прописите за време на одржувањето и реконструкциите за 
целата електроопрема: 380 В, 6 КВ, 110 КВ, Г1 и Г2; 

• учествува во изготвувањето годишен план за набавка на резервни 
електроделови; 

• врши контрола на исправноста на средствата за работа и примената на 
истите при работењето; 

• ја подготвува документацијата и доколку има измени, истите ги внесува; 

• врши периодичен преглед на исправноста на електроразводните 
постројки; 

• ја контролира работата при поголеми хаварии и дава предлози за побрзо 
отстранување на истите; 

• одговорен е за квалитетното извршување на работните задачи од страна 
на вработените во тоа одделение; 

• во целост ги спроведува ХТЗ прописите; 

• во зависност од потребата на процесот, при интервенција на 
одговорниот работник, должен е да се јави на работа и по 15 часот; 

• го заменува одговорниот инжинер за време на неговата отсутност и 

•  врши и други работи по налог на раководителот на службата.  
 
67      ГЛАВЕН РАБОТОВОДИТЕЛ 
 

• Ја организира работата и врши контрола на изведувањето на целокупните 
планирани работи кои се изведуваат по претходно подготовена техничка 
документација (работен налог, опис на работни операции, нацрт-листа на 
резервни делови и опрема и друго); 

• го заменува одговорниот инженер за електроодржување во негово 
отсуство; 

• врши периодичен преглед на резервните постројки и на електромоторниот 
погон; 

• учествува во изготвувањето на годишниот план за набавка на 
електроделови; 

• врши евиденција и контрола на извршените ремонти на прекинувачите и 
ниско напонската опрема; 

• учествува во изготвувањето на техничката документација при 
реконструкциите на електроопремата; 

• одговорен е за квалитетното и навременото извршување на работите; 

• врши контрола на исправноста на средствата за работа и применувањето 
на истите при работењето; 

• организира и подготвува документација за непланирани зафати и хаварии; 

• води грижа за почитување на предвидедните рокови за изведување на 
предвидените работи; 
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• ги решава техничките проблеми кои настанале за време на изведувањето 
на зафатите на разводните постројки од 110, 36 и 6КВ развод како и 
целокупниот НН развод (електро моторен развод, осветлување и др.); 

• врши најкомплицирани работи од оддржувањето и ремонтите на 
електроразводните постројки и електромоторните погони во погонот; 

• врши ремонти на 110кВ склопки; 

• врши ремонти и замени поедини делови на 6кВ мотори; 

• врши ремонти и замена на поедини делови на будилниците од 
генераторите; 

• учествува во ремонт на регулационите склопки на 110кВ трансформатори; 

• ги презема сите потребни заштитни мерки за нормално одвивање на 
работите при изведувањето на планираните и непланираните зафати во 
разводните постројки на ТЕЦ; 

• по завршувањето на планираните и непланираните зафати врши 
предавање на постројката за редовна експлоатација на истите; 

• ги извршува и другите работи покрај оние предвидени во описот што 
одговараат на неговата стручна подготовка и работна способност, кога ќе 
му бидат дадени од неговиот претпоставен. 

• врши и други работи дадени од претпоставениот работник. 
 
 
68      РАБОТОВОДИТЕЛ 
 

• Ја организира работата и врши контрола на изведувањето на 
целокупните планирани работи кои се изведуваат по предходно 
подготвена техничка документација (работен налог, опис на работни 
операции, нацрт-листа на резервни делови и опрема и друго); 

• организира и подготвува документација за непланирани зафати и 
хаварии; 

• води грижа за почитување на предвидените рокови за изведување на 
предвидените работи; 

• ги решава техничките проблеми кои настанале за време на 
изведувањето на зафатите на разводните постројки од 110, 35 и 6кВ 
развод како и целокупниот н.н. развод (електромоторен развод, 
осветлување и др.); 

• врши најкомлицирани работи од одржувањето и ремонтите на 
електроразводните постројки и електромоторните погони во погонот; 

• врши ремонт на 110кВ склопки; 

• врши ремонти и замени на поедини делови на 6кВ мотори; 

• врши ремонти и замена на поедини делови на будилниците од 
генераторите; 

• учествува во ремонт на регулационите склопки на 110кВ 
трансформатори; 

• ги презема сите потребни заштитни мерки потребни за нормално 
одвивање на работите при изведување на планирани и непланираните 
зафати во разводните постројки на ТЕЦ; 

• по завршување на планираните и непланираните зафати врши 
предавање на постројката за редовна експлоатација на истите; 

• врши и други работи дадени од претпоставениот работник 
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69      ЕЛЕКТРИЧАР 
 

• Ја презема целокупната документација потребна за извршување на 
одреден зафат на разводните постројки во ТС-110, 6кВ-Север, ТС-
110/35/6кВ ЈУГ, ТС-Ц-10Е, ТС 10-Е-Њ, ТС 6/0.4кВ сопствена 
потрошувачка и електромоторен развод на машинска хала со ВВС, ХПВ, 
котелските постројки Г-32 и ВБ и осветлувањето на ТЕЦ; 

• ја презема целокупната опрема и материјали за извршување на 
примената задача; 

• ја организира работата на преземениот зафат; 

• работи на извршување на преземениот зафат; 

• врши контрола на извршените работи од извршителите; 

• врши ремонт и замена на дотраени делови на 110,35,6кВ склопки; 

• врши ремонт и делумна замена на дотрајани делови на ТЕЦ; 

• заменува  дотраени делови на сите разводни НН плочи на ТЕЦ; 

• врши периодичен преглед на состојбата на електромоторниот развод на 
ТЕЦ; 

• врши контрола и поправка на електроразводот на крановите од 5 и 30 
тона во машинска хала и пумпарница; 

• врши ремонт на 110,35 и 6кВ раставувачи на ТЕЦ; 

• врши замена на хаварисани мерни трансформатори (напонски и струјни 
од 110,35 и 6кВ); 

• изработува кабелски спојници од 35 и 6кВ; 

• изработува 35 и 6кВ кабелски глави како и нисконапонски завршници, НН 
кабелски спојници, НН кабелски одвојници и НН кабелски глави; 

• работи на отстранување на дефекти кај електростатички филтри кај 
котелските постројки Вагнербиро и Г-32; 

• учествува во извршувањето при спроведувањето на хигиенско-
техничките мерки на целокупната електроопрема на ТЕЦ; 

• во склоп на преземените зафати, извршува планирани и непланирани 
зафати во својот домен; 

• врши и други работи дадени од претпоставениот работник. 
 
 
69-а БРАВАР-ПНЕВМАТИЧАР 
 

• Самостојно ги извршува задачите од пневматската мрежа на 
раставувачите и прекинувачите (110/35/6 КВ) во разводните постројки во 
трафостаниците ТС Југ и ТС 110; 

• ги одржува компресорите во трафостаниците ТС Југ и ТС 110;  

• ги одржува сите пневматски вентили на прекинувачи и раставувачи во 
подружницата; 

• учествува при ремонти на моторно-опружен погон на 6 и 35 кВ и 110 
прекинувачи; 

• учествува при монтажа и демонтажа на електромоторите и промена на 
лагери; 
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• одговорен е пред работоводителот и главниот работоводител во 
одделението за електроодржување; 

• врши и други работи по налог на раководителот. 
 
70     ПОМОШЕН РАБОТНИК 
 

• Ги чисти  просториите (ходниците и ќелиите) во постројките ТС-110/6 кВ 
Север, ТС-110/35/6кВ ЈУГ, ТС-6/0,4кВ и сопствена потрошувачка ТСС-
10Е/И-В; 

• ги чисти  просториите на високонапонските куќички на електростатските 
филтри кај ВБ и Г-32; 

• чисти  демонтирана опрема; 

• учествува во спроведувањето на хигиенско-техничките заштитни мерки 
на целокупната електроопрема во ТЕЦ; 

• врши дотур на материјали и опрема од магацин до работното место; 

• врши испирање на лежиштата на сите видови електромотори; 

• врши чистење на филтри од клима-уреди. 

• врши и други работи дадени од претпоставениот работник. 
 
 
71       СМЕНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР 
 

• врши контрола на исправната работа на ел. постројките на котлите 
(циркулациона пумпна станица, мазутна станица, електростатички 
филтер, командна кабина, машинска хала, вреловодна станица, ХПВ 
работилници; 

• обезбедува потребна резервна опрема и материјали за непречено 
одржување на електроделот на постројките во ТЕЦ во смени; 

• врши контрола на исправната работа на ел. постројките на котлите 
(циркулациона пумпна станица, мазутна станица, електростатички 
филтер, командна кабина, машинска хала, вреловодна станица, ХПВ 
работилници; 

• презема зафати и врши отстранување на дефекти во тој делокруг; 

• учествува во зафати на електроодржувањето. 
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2.3 Врска меѓу секторот што се анализира и другите сектори 

 

Поврзаноста помеѓу енергетските служби и другите служби во АД ЕЛЕМ 
ЕНЕРГЕТИКА, Скопје 

 

 

ДИРЕКТОР

СЛУЖБА ЗА 
КАДРОВСКИ, 

ПРАВНИ И 
ОПШТИ 
РАБОТИ

СЛУЖБА ЗА 
ФИНАНСИСКИ И 
КОМЕРЦИЈАЛНИ 

РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
СМЕТКОВОТСТВЕНИ 

И ФИНАНСИСКИ 
РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
КОМЕРЦИЈАЛНИ 

РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ТЕХНИЧКА 

ПОДГОТОВКА, 
РАЗВОЈ И НАБАВКА

СЛУЖБА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ПРОИЗВОТСТВО 

ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛ. ЕНЕРГИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
КОТЕЛСКИ 

ПОСТРОЈКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ТУРБОМАШИНСКА 

ХАЛА, НАПОЈНИ 
СИСТЕМИ И 

ВРЕЛОВОДНА 
СТАНИЦА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХПВ

СЛУЖБА ЗА 
ЕЛЕКТРО-

МАШИНСКО 
ОДРЖУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
МАШИНСКО 
ОДРЖУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ДРЕАРСКА 

РАБОТИЛНИЦА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ЕЛЕКТРО-

ОДРЖУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕЗА 
МЕРЕЊЕ, 

РЕГУЛАЦИЈА И 
ЗАШТИТА

СЛУЖБА ЗА 
ТЕХНО-

ЕКОНОМСКИ, 
ПОГОНСКИ И 

ПАЗАРНИ 
АНАЛИЗИ И 

ПОДРШКА НА 
БИС
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2.4 Клучните трендови, развој и двигатели во самиот потсектор 
 

2.4.1 Електрична енергија 

Развојни и инвестициски планови (Од Стратегијата за енергетика) 

Електроенергетски сектор 

Со Стратегијата, до 2020 година се предвидува ревитализација и користење на 
постојните термоелектрани на лигнит и мазут за производство на електрична енергија 
со моќност од 1010 MW и изградба на една нова со моќност од 300 MW. Се 
предвидува завршување на ревитализацијата и користење на постојните 
хидроелектрани (ХЕ) со инсталирана моќност од 580 MW и изградба на нови со вкупна 
инсталирана моќност од 690 MW (табела 6.4.1.1). До 2020 година се предвидува 
искористување на природниот гас во три когенеративни постројки за производство на 
електрична енергија и топлина (ТЕ-ТО) со вкупна инсталирана моќност за 
производство на електрична енергија од 564 MW. 

 Со цел да се одржи кондиционата способност на постојните термоелектрани на 
лигнит планирана е ревитализација на опремата на ТЕ Битола и ТЕ Осломеј со 
зголемување на нивната моќност за повеќе од 30 MW. Покрај тоа, потребно е 
вградување на системи за десулфуризација на чадните гасови до 31 декември 2017 
година, согласно обврските кои произлегуваат од Директивата 2001/80/EC. Со оглед 
дека постојните термоелектрани на јаглен ќе бидат при крај на својот работен век 
потребно е да се спроведе детална техноекономска анализа за замена на ТЕ Битола 1 
и 2 и ТЕ Осломеј со нова од 600 MW наместо нивна ревитализација и монтажа на 
системи за десулфуризација. Со тоа би се задоволиле еколошките барања од 
наведената Директива и поради повисокиот степен на полезно дејство би се намалила 
емисијата на стакленични гасови и би се заштедело значително количество на јаглен. 
Потребна е и реконструкција на ТЕ Неготино со која би и се овозможила поголема 
флексибилност со цел да се зголеми нејзиното учество во електро-енергетскиот 
систем во Македонија и истата да придонесе како за зголемување на производството 
на електрична енергија, така и за зголемување на стабилноста на системот со 
нејзиното вклопување во променливиот режим на работа. Во фазата на зголемување 
на флексибилноста на електраната, потребно е да се направи надградба на 
управувачкиот систем и вградување на современ турбински регулатор кој би 
овозможил оваа електрана да се вклопи во регулациониот систем давајќи примарна и 
секундарна регулација на целокупниот македонски електроенергетски систем. Во 
такви услови се зголемуваат капацитетите на системот и за прифаќање на поголема 
моќност на ветерни и сончеви електрани. Имајќи ја предвид Директивата 1999/32/EC 
за редукција на содржината на сулфур во определени течни горива и Директивата за 
измена 93/12/ЕЕC, ТЕ Неготино ќе може да работи со планираната динамика без 
нарушување на обврските кои произлегуваат од Директивата 2001/80/EC. Во 
Стратегијата не се предвидува промена на статусот на АД ТЕЦ Неготино од правен 
аспект ниту промена на горивото. Наша препорака е да се користи ТЕЦ Неготино на 
мазут како ладна резерва и/или како ротирачка резерва секогаш кога е економски 
оправдано или кога не може да се задоволат потребите од електрична енергија со 
увоз. 
 Во престојниот период планирано е комплетирање на ревитализацијата на 
хидроелектраните, вклучувајќи и инсталација на еден нов агрегат, (втора фаза) со што 
нивната вкупна инсталирана моќност ќе се зголеми за околу 50 MW. 
Периодот од 2010 до 2020 (Табела II.20) година се карактеризира со интензивно 
влегување во погон на нови ТЕ-ТО и хидроенергетските објекти. 
Во сценаријата се претпоставува завршување на започнатите активности кај 
постојните хидроелектрани и тоа: зголемување на инсталираниот капацитет на ХЕ 
Матка и влегување во погон на ХЕ Св. Петка во 2010 година. 
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 Влегување во погон на ХЕ Бошков мост во 2015 година, Луково поле со ХЕ Црн 
камен и ХЕ Галиште во 2016 година, ХЕ Градец во 2017 година и ХЕ Чебрен во 2018-
2019 година. 
 При влегување во погон на ХЕ Чебрен, направена е поправка на факторот на 
оптоварување на конзумот од 60,7% во 2020 на 65% во 2030 година, која се одвива 
постепено заради ангажирање на ХЕ Чебрен како потрошувач во ноќните часови кога 
работи во пумпен режим. 
 Последна од големите потенцијални хидроелектрани е ХЕ Велес која влегува 
во погон во 2021 година. Со изградба на планираните хидроелектрани во 
електроенергетскиот систем покрај постојните хидроелектрани со вкупна моќност од 
580 MW ќе се вклучат и нови со вкупна моќност од 780 MW со што производството на 
електрична енергија од хидроелектраните ќе се зголеми за повеќе од два пати. 
 

Табела II.20 Временска динамика на изградба на новите производни капацитети во Македонија за 
двете сценарија27 

 
 Во Стратегијата се планира изградба на двете најголеми хидроелектрани од 
Вардарската долина ХЕ Градец и ХЕ Велес за кои постои техничка документација на 
ниво на идеен проект. Ова решение е најповолно од аспект на ерозијата и таложење 
на наносите. За другите десет помали хидроелектрани на реката Вардар техничката 
документација е само на ниво на идејно решение и според тоа тие не можеа да се 
планираат во моментот на изработка на Стратегијата. Доколку се обезбедат 
инвеститори и се искористи поголем или целиот капацитет на Вардарската долина тоа 
би ги зголемило производството на електрична енергија и стабилноста на 
електроенергетскиот систем на Македонија. 
 Проектот Вардарска долина е комплексен и бара солидна документација врз 
основа на која би се носеле соодветни одлуки. Согласно со сегашните планови за 
изградба на хидроелектраните на Вардарската долина според предвидената 
динамика, потребно е поместување на пругата на делниците што ќе бидат потопени со 
соодветните вештачки езера. За тоа се потребни дополнителни инвестиции кои се 
земени предвид во Стратегијата. Меѓутоа, на стратешкиот правец Табановце – 
Гевгелија секако треба да се изгради нова современа пруга (со два колосеци). Наш 
став е дека треба во најкус можен рок да се започне со изградба на оваа пруга, а со 
изградба на хидроелектраните на Вардарска долина да се започне после тоа. 
 Малите ХЕ заедно со фотоволтаичните електрани и постројките на биомаса се 
земени интегрално, со динамика на развој од по 50 MW и со производство од по 140 
GWh годишно на секои 5 години (2015, 2020, 2025 и 2030 година). Ваквата динамика 
на развој на овие ОИЕ значи дека во 2020 година се проектирани со вкупна моќност од 
100 MW и со производство од 280 GWh годишно. Покрај нив, до 2020 година, 

                                                           
27 Стратегија за развој на Енергетика во РМ за период 2008-2020 со визија до 2030 
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планирани се и 90 – 180 MW ветерни електрани со производство од 180 - 360 GWh 
годишно. Поради неопходната резервна моќност за нив, ова производство ќе 
придонесува пред се за заштеда на горивото на термоелектраните и делумно во 
енергетскиот биланс кога се користат во комбинација со акумулациони 
хидроелектрани. 
 Со вака претпоставена динамика на градба на потенцијалните хидроелектрани, 
вкупните хидрокапацитети во Македонија (постојни и нови) до крајот на 2020 година би 
достигнале околу 1350 MW со просечно годишно производство од околу 2800 GWh. 
Термоелектраните на гас со комбинарано производство на електрична енергија и 
топлина се земени со динамика на влегување во погон соодветно со започнатите и 
тековните активности. ТЕ-ТО Скопје на АД Топлификација со инсталирана моќност од 
234 MW влегува во погон во 2010 година, а ТЕ-ТО КОГЕЛ со инсталирана моќност од 
30 MW во 2010 година. Третата гасна КоГЕЕ од 300 MW, која е во фаза на 
распишување тендер, влегува во погон 2014 година. 
 Со овие активности се заокружува искористувањето на постојниот гасовод за 
производство на електрична енергија. Со изградба на предвидените три гасни ТЕ-ТО 
со вкупна инсталирана моќност од 564 MW, можат максимално годишно да се 
произведат до 4000 GWh, за што се потребни 800 милиони Nm3 гас. 
За изградба на дополнителни ТЕ на гас, потребна е изградба на нови гасоводни линии 
до Македонија. 
 Во 2018-2019 предвидено е влегување во погон на ТЕ на лигнит од јамски коп 
со инсталирана моќнсот од 300 MW. Постојната инфраструктура во РЕК Битола дава 
одредена предност во однос на другите локации на нова ТЕ Битола 4. 
Согласно анализите изнесени во поглавие 6.1.1, основните активности кои треба да се 
спроведат за задоволување на потребите од електрична енергија можат да се 
сумираат во следните: 
- зајакнати мерки и активности за заштеда на енергија и за подобрување на 
енергетската ефикасност, 
- изградба на втората голема ТЕ-ТО на природен гас во Скопје во најкус можен рок и 
изградба на мали ТЕ-ТО на природен гас таму каде што за тоа постои економска 
оправданост, 
- ревитализација на постојните производствени капацитети, 
- зајакнати мерки и активности за брз и широк продор на природниот гас и на 
сончевата енергија во домаќинствата, 
- поголем и брз продор на обновливите извори на енергија за производство на 
електрична енергија (вклучувајќи ги и големите хидроелектрани и мали ТЕ-ТО на 
отпадна биомаса), 
- припремни активности за нови термоелектрани и/или нуклеарна електрана. 
 
Изградба на рудници 
 
 Површински коп Брод-Гнеотино е во фаза на отворање и е во државна 
сопственост, во рамките на АД ЕЛЕМ- Електрани на Македонија. Според очекувањата, 
планираниот годишен капацитет од 2·106 тони би се постигнал во третата година од 
почетокот на експлоатацијата на јагленот, односно во текот на 2011 година, а најдоцна 
во почетокот на 2012 година. 
 Експлоатацијата на ПК Суводол-подинска јагленова серија планирано е да 
започне во 2010 година и во 2011 година да го постигне планираниот капацитет од 
3·106 t/год. 
 За потребите на новата термоелектрана Битола 4 се планира отворање на 
рудникот Живојно. Експлоатацијата на јагленот би била јамска. Цената на јагленот 
добиен од рудникот Живојно се проценува на 15 евра по тон и е доста пониска од 
цената на јаглен со ист квалитет кој би се увезувал. 
Периодот на постигнување на оптималниот планиран капацитет на рудникот Живојно 
од 3 милиони тони јаглен годишно се проценува на 5 години од моментот на 
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обезбедување на потребните инвестициски средства. Со оглед дека Македонија нема 
искуство во јамска експлоатација на лигнит, потребно е да се започне со активностите 
доста порано (2010-2011 година). 
 
Развојни и инвестициски планови ( Од Годишен извештај на Регулаторна 
комисија за 2015 година) 
 
Развојниот план на АД МЕПСО Скопје за периодот од 2016 до 2019 година, за секоја 

подружница, поодделно, е презентиран во табелата подолу: 

Табела II.20 Инвестициска програма за периодот 2016-2019, подружница Оператор на преносен 

систем28 

 
                                                           
28 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Табела II.21 Инвестициска програма за периодот 2016-2019 година, подружница Оператор на 

електропреносен систем29 

 

Табела II.22 Инвестициска програма за периодот 2016-2019 година, Сектор за информациони 

технологии и телекомуникации 30 

                                                           
29 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
30 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Табела II.23 Инвестициска програма за периодот 2016-2019 година, Оператор на пазар на електрична 

енергија31 

 

Табела II.24 Инвестициска програма за периодот 2016-2019 година на АД МЕПСО, дирекција32 

 

 

Табела II.25 Одобрени инвестиции на ЕВН Македонија АД Скопје (во денари)33 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
32 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
33 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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Табела II.26 Инвестициски план на ЕВН Македонија АД Скопје за периодот од 2016 до 2020 година34 

 

Одобрувањето на овие инвестиции ќе доведе до значително подобрување на 
оперативната сигурност на целокупниот електроенергетски систем на Република 
Македонија. 
 

  

                                                           
34 Извор Годишен извештај на РКЕ за 2015 година 
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2.4.2 Обновливи извори на енергија 
 

Развојни планови (од Стратегијата за енергетика) 
 

 Со учество на обновливите извори на енергија (ОИЕ) од 13,8% во 
потрошувачката на финална енергија во 2005 година, Македонија спаѓа во земјите со 
релативно големо искористување на овој вид извори на енергија.35 
 Имајќи предвид дека се работи за еколошки прифатливи домашни ресурси, 
максимално можно искористување на ОИЕ спаѓа во приоритетните активности 
зацртани во Стратегијата. 
 Во изминатиот период од ОИЕ во Македонија се користеа пред се 
хидроенергијата (за производство на електрична енергија), биомасата (во најголем 
дел дрвна маса за добивање на топлина во домаќинствата), геотермалната енергија 
(во најголем степен за затоплување на оранжериите) и во скромен износ сончевата 
енергија (за топла вода во домаќинствата) и биогоривата. Во иднина се планира 
зголемено користење на горенаведените ОИЕ и дополнително користење на 
ветерната и сончевата енергија и биогасот за производство на електрична енергија и 
отпадната биомаса за комбинирано производство на електрична енергија и топлина. 
 
 

Хидроенергија 
 

 Македонија располага со технички потенцијал на хидроенергија за 
производство на околу 5500 GWh (473 ktoe) електрична енергија годишно при 
просечна хидрологија3688. Од овој потенцијал досега се изградени хидроелектрани со 
вкупна инсталирана моќност од 580 MW (табели 3.2.1.2 и 3.2.3.1) и со просечно 
производство од околу 1500 GWh (129 ktoe) што претставува 27% од расположливиот 
потенцијал. Според наведената Студија, планирана е изградба на нови 
хидроелектрани со производство од околу 2500 GWh (215 ktoe) со што вкупното 
производство би изнесувало 4000 GWh (344 ktoe) или 71% од расположивиот технички 
потенцијал. 
 Во Стратегијата е планирана изградба на 6 големи хидроелектрани во 
периодот до 2020 година (ХЕ Св. Петка до 2010 година, ХЕ Бошков Мост до 2015, 
Луково Поле со ХЕ Црн Камен и ХЕ Галиште до 2016 година, ХЕ Градец до 2017 и ХЕ 
Чебрен до 2019 година, табела 6.4.1.1) со вкупна инсталирана моќност од околу 690 
MW (табела 6.1.1.2 плус Св. Петка) и со просечно годишно производство од близу 
1200 GWh (103 ktoe).  
 Имајќи предвид дека акциите за издавање под концесија (тендерите) во неколку 
наврати не завршија успешно, постои можност за извесно пролонгирање на 
изградбата на овие електрани. Со доцнењето на нивната изградба од по неколку 
години, може да се очекува изградбата на ХЕ Градец и ХЕ Чебрен да заврши по 2020 
година. Во тој случај, производството од новите големи хидроелектрани во 2020 
година би се свело на 600 GWh (52 ktoe). 
 Расположливиот потенцијал за изградба на мали хидроелектрани на можни 400 
локации се проценува37 на 255 MW. Согласно со просечното производство од 
расположливите мали хидроелектрани, годишното производство на овие нови 255 MW 
би изнесувало 670 GWh (58 ktoe). Министерството за економија на три тендери за 
градба на мали електрани има издадено под концесија вкупно 71 локација со вкупна 
моќност од 65 MW. Нивното годишно производство би изнесувало околу 175 GWh (15 

                                                           
 
36Energy Sector Development Strategy for Macedonia - Final Report, Ministry of Economy, Research Center for Energy 
Informatics and Materials of the Macedonian Academy of Sciences and Arts and Electrotek Concepts Inc., July 2000 
37Студија за хидроенергетскиот потенцијал на мали ХЕ, 1980 година 
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ktoe). И покрај одредени административни проблеми како и проблеми со нејасната 
хидрологија на локациите, во Стратегијата реално се очекува изградба на вкупно 80 
MW мали хидроелектрани до 2020 година со производство од 210 GWh (18 ktoe) 
годишно. Воедно се предвидува и оптимистичко сценарио со изградба на 120 MW 
мали хидроелектрани до 2020 година и со производство од 310 GWh (27 ktoe) 
годишно. 
 
Ветерна енергија 
 

 Во изминатиот период направени се неколку студии за одредување на 
потенцијалот на ветерната енергија во Македонија и за избор на најпогодни локации 
за изградба на ветерни електрани. Согласно изготвениот атлас на ветерна енергија38 
направен е избор на 15 најповолни локации за изградба на ветерни електрани. На 4 од 
нив извршени се детални мерења и во тек е обработката на податоците. Во тек се и 
припреми за мерења на дополнителни 5 локации. Се изработува и Студија за 
апсорпционата моќ на електроенергетскиот систем на Македонија за ветерни 
електрани39. 
 Врз основа на досегашните истражувања, реално може да се очекува градба на 
90 – 180 MW ветерни електрани до 2020 година со производство од 180 – 360 GWh 
(15,5 – 31 ktoe) годишно. 
 Долната граница е на ниво од 5% од капацитетите за производство на 
електрична енергија во Македонија во 2010 година и според досегашните искуства не 
би претставувала никаков проблем во електроенергетскиот систем. Капацитетот на 
слични системи како нашиот се проценува на 10%. Планираната горна граница од 180 
MW ветерни електрани би претставувала 6% од планираниот капацитет за 
производство на електрична енергија во Македонија во 2020 година. 
 
Фотоволтаична сончева енергија 
 

 Македонија располага со солиден соларен потенцијал и има високи повластени 
тарифи за електричната енергија добиена од сончевата енергија. Меѓутоа, Македонија 
нема сопствено производство на оваа технологија и цената за повластените тарифи е 
во потполност на терет на потрошувачите на електрична енергија без индиректна 
корист за стопанството. Од оваа причина не се планира висок продор на 
фотоволтаиците во Македонија и покрај високата заинтересираност за нивна изградба 
поради високите повластени тарифи. Во Стратегијата се предвидува изградба на 
вкупно 10 – 30 MW фотоволтаици до 2020 година со производство од 14 – 42 GWh (1,2 
– 3,6 ktoe) годишно. 

 
Отпадна биомаса за комбинирано производство на електрична енергија и 
топлина 
 

 Во Македонија, во тек се активности за согледување на овој потенцијал, 
меѓутоа сè уште нема поконкретни резултати. Според нашите согледувања, можна е 
изградба на вкупно 5 – 10 MW до 2020 година со годишно производство од 25 – 50 
GWh (2,1 – 4,3 ktoe) електрична енергија. 

 
Биогас 
 

 Потенцијалот за производство на електрична енергија од биогасот исто така не 
е доволно истражен. Во Стратегијата се предвидува вкупна моќност на овие постројки 
од 7 – 10 MW до 2020 година со производство од 20 – 30 GWh (1,7 – 2,6 ktoe) годишно. 

 

                                                           
38Wind Energy Resource Atlas and Site Screening of the R. of Macedonia, AWSTruewind, June 2005 
39Студијата ја финансира Светска банка и е наменета за МЕПСО 136 
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Биомаса за согорување 
 

 Биомасата за согорување со застапеност од 11,8% во потрошувачката на 
финална енергија (финална енергија без губитоци и сопствена потрошувачка) во 
Македонија во 2006 година претставува значаен енергент за задоволување на 
потребите од енергија. Биомасата особено е застапена во домаќинствата, со 
задоволување на 30 – 33% од вкупните потреби од енергија. Околу 430.000 
домаќинства (76%) користат биомаса за затоплување. 
 Од вкупната биомаса која што се користи за енергетски потреби, дрвото и 
дрвениот јаглен заземаат 80%. Во Република Македонија се користи и дел од гранките 
од винова лоза, оризови лушпи и гранки од овошни дрвја за енергетски цели, но голем 
дел од сламата главно се користи за ѓубрива, сточна храна и за добивање целулоза. 
Затоа, таа не е достапна за енергетски цели. 
 Планираното искористување на биомасата за согорување која ќе се користи 
како топлинска енергија во 2020 година е за помалку од 10% поголемо од 
потрошувачката во 2006 година кога ќе се земат збирно евидентираната и 
неевидентираната потрошувачка. Во табелата 6.5.1 за 2005 година земен е 
статистички податок40 во кој не влегува неевидентираната потрошувачка.  
 Во периодот до 2020 година се очекува постепено намалување на 
неевидентираната потрошувачка и премин на истата во евидентирана. Со тоа, 
вкупната потрошувачка за периодот 2006-2020 ќе се наголеми само за 10%, што е на 
ниво на расположливиот потенцијал, и покрај тоа што евидентираната потрошувачка 
ќе се наголеми за повеќе од 40%. 
 Според основното сценарио, потрошувачката на биомаса за согорување во 
2020 година која ќе се користи како топлинска ќе изнесува 236 ktoe (2740 GWh), на 
колку се проценува расположливиот потенцијал. 
 Во сценариото со засилени мерки за енергетска ефикасност се предвидува 
пораст на потрошувачката на биомаса за согорување за наведената намена во 
периодот 2006-2020 година од само 5,7%, до износ од 227 ktoe (2640 GWh) во 2020 
година. 
 Кога ќе се земе предвид и отпадната биомаса за комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија, тогаш, потрошувачката на биомаса за согорување во 
2020 година ќе изнесува 244 - 249 ktoe (2840 – 2900 GWh). Ова претставува 
зголемување на потрошувачката на биомасата за согорување во наведениот период 
за 12 - 14 %. 
 
Сончева енергија како топлинска 
 

 Во изминатиот период, искористувањето на сончевата енергија како топлинска 
енергија зазема скромно место во енергетскиот биланс во Македонија. При тоа, 
Македонија има мало искористување на сончевата енергија како во однос на земјите 
од регионот така и во однос на многу посеверни земји. Со само околу 4000 
колекторски системи за искористување на сончевата енергија за затоплување на вода 
во 2006 година сончевата енергија во потрошувачката на финалната енергија 
учествуваше со скромни 7,4 GWh (0,6 ktoe), односно, со 0,04%. 
 Од 2007 година владата го подржува финансиски воведувањето на сончевите 
колектори, меѓутоа тоа не е доволно за помасовно воведување на овој енергенс во 
Македонија. Главна причина е ниската цена на електричната енергија, со што 
средствата вложени во воведувањето на сончевата енергија како топлинска во 
домаќинствата имаат период на поврат од 10 години. 
 За поголем продор на соларната енергија за производство на топлина во 
домаќинствата потребно е да се наголеми финансиската подршка и да се промени 

                                                           
40 © OECD/IEA, [2008], IEA Online Database: Energy Balances of Non-OECD and OECD Countries and Energy Statistics of 

Non-OECD and OECD Countries 
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начинот на субвенционирање од кампањски во модалитет со континуирана подршка. 
Подршката од страна на владата би се намалувала паралелно со покачувањето на 
цената на електрична енергија до моментот кога ќе ја достигне пазарната вредност.  
Една од мерките за стимулирање на воведувањето на сончеви колектори би можела 
да биде давање поволни кредити за замена на азбестните кровови со истовремена 
монтажа на сончеви системи. 
 Кога станува збор за поголемо воведување на соларните системи во 
индустријата, особено кај индустриските гранки што трошат поголемо количество 
топла вода (млекарска, месна и текстилна), каде повратот на вложените средство е  
во период од 2-3 години, потребно е да се стимулираат домашните производители за 
масовно производство на соларни системи со олеснување на извозот и 
административните процедури. Со тоа би се подобрил квалитетот на системите и би 
се остварила економска добивка. 
 Во Стратегијата се предвидува користење на сончевата енергија како 
топлинска пред се во домаќинствата. До 2020 година планирани се 60000 - 90000 
инсталации во домаќинствата, со што вкупното искористување на сончевата енергија 
(заедно со комерцијалниот и услужен сектор и индустријата) би изнесувало 60 – 90 
GWh (5,2 – 7,7 ktoe) годишно. 
 

Геотермална енергија 
 

 Геотермалната енергија, како финална, е планирана на ниво од 400 – 520 GWh 
(34 – 45 ktoe, 1440 – 1872 ТЈ) до 2020 година, со што таа има значителен придонес во 
користењето на ОИЕ. За остварување на оваа цел, покрај веќе преземените 
активности за искористување на постојните и изнаоѓање нови извори, потребни се 
дополнителни мерки од страна на Владата. Започнувањето на активностите за 
истражување на нафта сигурно ќе придонесе и во изнаоѓање нови извори со повисоки 
температури на водата. Во потрошувачката на примарната енергија во 2020 година, 
геотермалната ќе учествува со 440 - 570 GWh (38 – 49 ktoe, 1584 –2052 ТЈ). 

 
Биогорива 
 

 Учеството на биогоривата во вкупната потрошувачка на горивата во 
сообраќајот во 2008 година изнесуваше скромни 0,2%. 
Со исполнување на обврската од Директивата за учество на ОИЕ во потрошувачката 
на финална енергија во сообраќајот, биогоривата ќе учествуваат во износ од најмалку 
10% во вкупната потрошувачка на бензин и дизел гориво во сообраќајот до 2020 
година. Со тоа, нивната потрошувачка во 2020 година ќе изнесува 560 - 655 GWh (48-
56 ktoe). 
 Обезбедувањето биомаса за производство на биогорива не е доволно 
истражено и потребни се посебни студии и поттикнувачки мерки за решавање на ова 
прашање. Според досегашните анализи, максималните капацитети на Македонија за 
производство на биомаса за таа намена, заедно со рециклирање на истрошените 
масла и користење на маст од животинско потекло, можат да обезбедат производство 
на биогорива до околу 12 ktoe годишно4193, меѓутоа, не се исклучува можноста за 
надминување на овој износ со развојот на нови технологии за производство на 
биогорива. Покрај поттикнувачките мерки за производство на суровините, особено 
значајно е воведување на поттикнувачки мерки за производство и користење на 
биогоривата. Имајќи предвид дека Директивата дозволува и увоз на биогоривата, 
најзначајни треба да бидат стимулациите и обврските за користење на истите. 
 

                                                           
41 К. Поповски, Н. Марковска, С. Арменски, С. Поповска Василевска, С. Пановски: Обновливи извори на енергија 

во Македонија, МАГА, Скопје 2006. 
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Учество на обновливите извори на енергија во потрошувачката на финална 
енергија и во производството на електрична енергија 
 
 

 Учеството на ОИЕ во потрошувачката на финалната енергија е дефинирано42 
како сооднос на енергијата добиена од ОИЕ и потрошувачката на финална енергија, 
каде: 
 
- Енергијата од ОИЕ претставува сума од: 
произведената електрична енергија од сите ОИЕ, 
финалната потрошувачка на ОИЕ за греење и ладење, и биогоривата кои се користат 
во сообраќајот; 
- Потрошувачката на финална енергија е дефинирана како сума од: 
потрошувачката на финална енергија (од индустријата, домаќинствата, сообраќајот, 
комерцијалниот и услужен сектор и секторот земјоделие и шумарство), 
губитоци на електрична енергија и топлина во дистрибуцијата, и 
сопствената потрошувачка на енергетските компании (за производство на електрична 
енергија и топлина). 
 Како базна година според Директивата се зема 2005 година. При тоа, 
производството на електрична енергија во 2005 година од хидроцентралите се зема 
според моќноста на сите хидроцентрали во земјата во таа година и производството 
кое одговара на просечно релативно производство по единица моќност во последните 
петнаесет години. Со тоа се добива производство за зададената моќност во 2005 
година и за просечна хидрологија за последните 15 години. Аналогно на тоа e и 
планираното производство во периодот до 2020 година се пресметува за просечна 
хидрологија. За ветерната енергија се спроведува слична постапка со усреднување за 
последните 4 години. 
 Во табела 6.3.5.1 е прикажано учеството на ОИЕ и потрошувачката на финална 
енергија (ПФЕ) за најниските предвидени граници (ДГ), највисоките предвидени 
граници (ГГ) и планираните вредности (ПВ). Планираните вредностиможат да се 
остварат со сите можни комбинации на ОИЕ и на потрошувачката на финална енергија 
во претставените граници. Процентуалното учество на ОИЕ во Македонија(Табела 

II.27), според реално усреднетите вредности, ќе порасне од 13,8% во 2005 година до 
21% во 2020 година. Овој процент одговара на обврските кои важат за земјите членки 
на ЕУ. Пресметката за членките на ЕУ се базира на процентуалното учество на ОИЕ 
во 2005 година, плус 5,5% за секоја членка и плус одреден процент сразмерно на 
бруто домашниот производ по жител.Сразмерно за Македонија целта би била 20,5% 
(13,8+5,5+1,2)43. Според утврдената пракса на ЕУ овој процент се заокружува на 21%. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
42Директива 2009/28/EC 139 
43Базна студија за ОИЕ на РМ, МАНУ, нацрт верзија, февруари 2010 



45 
 

Табела II.27 Учество на обновливите извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија 

(GWh)44 

 

При пораст на производството на електрична енергија со просечна годишна стапка од 
3%, 2% и 2,5% и при производство на електрична енергија од ОИЕ според  ДГ (2539 
GWh, табела 6.3.5.2), ГГ (3482 GWh) и ПВ (2924 GWh), процентуалното учество на 
ОИЕ (Табела II.28) во производството на електрична енергија во 2020 година би 
изнесувало 20,1%, 31,5% и 24,7% соодветно. 

 

Табела II.28 Учество на ОИЕ во производсто на електрична енергија45 

 

 

 

 

  

                                                           
44  Стратегија за развој на енергетиката во РМ за период од 2008-2020 со визија до 2030 
45 Стратегија за развој на енергетиката во РМ за период од 2008-2020 со визија до 2030 
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2.5 Можности за напредување и вообичаените патеки на 

кариера 
 

Вообичаено, критериумите и патот потребен за напредување во кариерата се: 
 

✓ Надоградување на образованието 
✓ Специфицијализирани курсеви и семинари 
✓ Учество во проекти и истражувања 
✓ Работно искуство 

 
 
Во табелата е прикажан пример на напредување во Електроодржување во АД ЕЛЕМ 
Енергетика, Скопје. 
 

Шифра 
Опис на работно 

место 

Стручна 

подготовка 
Стручна спрема 

Работно 

искуство 

65 Металоглодач III/IV 
Сред. учил. во заним. метало-

стругар или маш. учил. 
2 

66 Одговорен инженер VII1 
Ел. технички факултет, Јака 

струја 
3 

66а 
Инженер за 

електроодржување 
VI/VII1 

Ел. технички факултет, 

Енергетичар 
1 

67 Главен работоводител IV/V 
Ел. техничко учил., Јака струја 

или ВКВ ел. монтер 
3 

68 Работоводител IV/V 
Ел.техничко учил., Јака струја 

или ВКВ ел.монтер 
3 

69 Електричар III/IV 

Средно училиште за 

занимање ел. монтер или ел. 

техничко училиште, Јака 

струја 

2 

69а Бравар-пневматичар III/IV 

Средно училиште за 

занимање  или Машинско  

училиште 

2 

69-б 
Помошник бравар-

пневматичар 
III/IV 

Средно училиште за 

занимање или Машинско 

училиште 

1 

70 Помошен работник II Основно образование 1 

71 Сменски електричар III/IV 

Средно училиште за 

занимање ел. монтер или ел. 

техничко училиште, Јака 

струја 

3 
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2.6 Работодавачи и други клучни чинители  
 

3. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за 
енергетика 

 
Како клучни чинители за вклучување во анализата на потсекторот за 
електроенергетика се:  

• Министерство за образование и наука 

• Министерство за труд и социјална политика 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија 

• Министерство за информатичко општество и администрација 

• Агенција за вработување на РМ 

• Агенција за електронски комуникации 

• Стопанска Комора на Македонија  

• Сојуз на стопански комори 

• МАСИТ 

• Центар за стручно образование и обука 

• Центар за образование на возрасни  

• Биро за развој на образованието 

• Државен просветен инспекторат 

• Државен испитен центар 

• Совет за стручно образование и обука 

• Локална самоуправа 

• Факултет за електротехника и информатички технологии 

• Машински факултет 

• Средни стручни училишта 

• Провајдери за обука на возрасните   

• Работодавачи од секторот Енергетика 
 

4. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за 
енергетика 

 
Чинители што се заинтересирани за развојот на работната сила во потсекторот за 
енергетика се: 
 

 Претставници на работодавачи во енергетскиот потсектор;  

 Приватни компании кои нудат енергетски услуги; 

 Јавни институции (министерства, други правни лица) 
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3. Анализа на потсекторот Инофрматичко-

комуникациски технологии 
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3.1 Големината на профилот на секторот и географската  

локација на организациите и работниците 
 

3.1.1 Анализа на потсекторот за информатичка технологија  

 

Македонските компании во полето на ИКТ (Информатички и комуникациски 
технологии) во последните години забележуваат мал, но континуиран раст според 
бројот на активни субјекти на ниво на потсектор за информации и комуникации (слика 
III.1). 
  

 Слика III.1. Број на активни деловни субјекти по сектор во Р. Макединија по години46 
 
 
 Доколку оваа бројка ја анализираме на два начина: број на активни субјекти на 
ниво на Град Скопје и на ниво на останати градови во Р. Македонија може да се 
забележи поголема концентрација на овие деловни субјекти на територијата на Град 
Скопје особено во општина Центар (слика III.2).  
 
 Доколку истата анализа ја направиме и за останатите градови во Р. Македонија 
(во анализата ги земаме само поголемите градови) може да се забележи дека се 
истакнуваат следните градови со поголем број активни деловни субјекти: Битола, 
Тетово, Охрид, Куманово (слика III.3). 

 

                                                           
46 Податоците се добиени од http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/  

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
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Слика III.2  Број на активни деловни субјекти по сектор во Град Скопје со одделни општини, по 

години47 

 

Слика III.3 Број на активни деловни субјекти по сектор во поголемте градови во Р. Македонија со 
одделни општини, по години48 

 

 Ако направиме анализа на бројот на вработени по фирми, ќе забележиме дека 
главен носител и двигател се фирмите до 10 вработени и кај овие фирми не може да 
дојде до израз потребата од вработени од делот на информатички технологии со 
средна стручна спрема. Тоа значи дека како целна група на фирми/компании за оваа 
стручна подготовка би биле фирмите со поголем број вработени или институциите 
каде што веќе постои сегментирано дејствување според професии или 
функционалности, односно поделба на сектори. 

 

                                                           
47 Податоците се добиени од http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/ 
48 Податоците се добиени од http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/ 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
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Слика III. 4 Број на активни деловни субјекти по сектор во Р. Македонија според број на вработени49 

 

 Ако се издвојат областите што се потесно поврзани со информатичката 
технологија од секторот информации и комуникации и се направи анализа според број 
на вработени, број на претпријатија и промет ќе се забележи дека  областите за 
работа со компјутери се истакнуваат во овие три параметри (слика III.5). 

 

 

Слика III.5  Број на претпријатија, вработени, промет по области50 

 

                                                           
49 Податоците се добиени од http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/ 
50 Податоците се добиени од http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/ 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
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3.1.2  Анализа на образовниот систем во потсекторот информатичка технологија 

 
Република Македонија има национален систем за образование кој опфаќа 

формално и неформално образование и има разработени постапки за верификување 
на програми и институции за обезбедување образование на возрасни. Формалното 
образование опфаќа: високо образование, општо средно образование, средно стручно 
образование, основно и претшколско образование и воспитување. Од значење за 
анализата за потребите од Модернизација на техничкото образование во Р. 
Македонија е средното стручно образование. Неформалното образование на 
возрасните се спроведува главно во согласност на одредбите на Законот за 
образование на возрасните на Република Македонија. Како понудувачи на услуги за 
образование на возрасните може да се јават јавните и приватните установи за 
образование на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за 
усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на граѓани или 
индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот. 
Средствата за финансирање и развој на образованието на возрасните се 
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на заединиците на 
локалната самоуправа, од учесниците во процесот на образованието на возрасните и 
од други извори. 
 

Средно стручно образование 

 Приоритети во стручното образование се развој и примена на нови или 
ревидирани стандарди на занимања и образовни програми во согласност со барањата 
на пазарот. Потребно е да се спроведе анализа за потребите од рационализација и 
преструктурирање на мрежата на стручни училишта со цел да се добие функционално 
образование. 
 
 Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна: 

• Средно стручно образование во траење до две години; 

• Средно стручно образование за занимања во траење од три години; 

• Средно техничко стручно образование во траење од четири години; 

• Постсредно образование. 
 

 За оваа цел Министерството за образовани и наука подготви „Стратегија за 
стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013-2020 со акциски 
план“ со поддршка од Европската фондација за обука.  

 Од статистичкиот преглед: население и социјални статистики 2.4.15.06.815 
издаден од Државен завод за статистика од јуни 2015 год. се забележува дека 
учениците од средно образование поголем афинитет имаат за стручните насоки 
(59,2%) наспроти гимназиското образование (40,8 %) (слика III.6), додека во однос на 
години на школување, средношколците повеќе се заинтересирани за 4-годишните 
програми (96,2%) (слика III.7)51. 
 

                                                           
51 Статистичкиот преглед: население и социјални статистики 2.4.15.06.815 издаден од Државен завод за 
статистика од јуни 2015 год. 
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Слика III.6  Број на ученици според тип на образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 
III.7  Број на ученици според тип на образование по години 

 
 Дополнително од статистиката може да се забележи дека најголем интерес 
имаме за електротехничка струка52 (каде што е составен дел и информатичките 
технологии) и зазема се поголем замав во последните години и во догледна иднина би 
требало да се издвои како посебна насока (Табела III.1).  
 

                                                           
52 Статистички преглед: население и социјални статистики 2.4.15.06.815 издаден од Државен завод за статистика 
од јуни 2015 год. 



Проект на Министерство за образовние и 

наука на Република Македонија 

    

 

                  
 
 

Проект имплементиран од 
конзорциум предводен од  
Archidata 

 

 

                                                           
53 ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, Статистички преглед: Население и социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 г. 
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Учили

- 

шта1)
 

Пара

- 

лел- 

ки 

Вкупно ученици 

 
 

I година за 3-годишна 

програма 

 

I година за 4-

годишна програма 

 

II година за 3-

годишна програма 

 

 
  

вкуп-  уче- 

нички  

повто- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто- 

рувач

и  

2014/2015               
Вкупно 116 3 474 83 

522 
40 376 360 1 119 236 81 19 

581 
9 653 123 1 096 238 30 

Од тоа приватни 14 123 1 940 937 - - - - 463 227 - - - - 

2015/2016               
Вкупно 117 3 497 80 

295 
38 330 259 1 165 253 45 19 

205 
9 265 100 969 203 16 

Гимназиско               
образование               
Гимназиско 64 636 14 

701 

7 821 24 - - - 7 039 3 742 17 - - - 
образование               
Јазична гимназија 25 54 1 397 932 - - - - - - - - - - 
(литература и               
уметности)               
Природно- 58 231 5 350 2 790 - - - - 131 63 - - - - 
математичка               
гимназија (природни               
науки и математика)               
Општа гимназија 63 446 10 

848 

5 723 12 - - - 558 304 - - - - 
(општествени науки)               
Стручно 

образование 
              

Земјоделско- 11 109 1 745 568 17 - - - 456 137 11 - - - 
ветеринарна               
Прехранбена 2 7 92 29 - 37 13 - - - - 25 6 - 

Дрвопреработувачка 1 1 4 - - - - - - - - - - - 

Шумарско- 6 37 590 161 6 10 - 1 151 46 1 8 - - 
дрвопреработувачк
а 

              
Геолошко-

рударско- 

6 41 738 141 5 25 2 2 167 23 6 26 2 - 
металуршка               

Табела III.1  Ученици по сектори во стручното образование и по години на образование 
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 Машинска 22 227 4 638 263 55 267 2 16 1 098 65 13 191 1 3 

Електротехничка 20 259 5 217 668 17 78 5 4 1 288 153 9 87 - - 

Хемиско-технолошка 12 89 1 758 880 13 51 11 4 435 220 3 31 9 - 

Текстилна 4 23 315 234 4 - - - 84 68 1 6 2 1 

Текстилно-
кожарска 

10 52 772 384 19 - - - 215 104 12 - - - 

Графичка 3 15 219 89 2 10 5 - 70 30 1 8 3 - 

Лични услуги 10 79 1 701 1 286 17 214 121 2 290 248 1 154 84 8 

Градежна 2 10 219 21 2 50 3 - 27 9 - 35 - - 

Градежно-
геодетска 

6 74 1 287 404 2 - - - 312 120 2 - - - 

Сообраќајна 11 90 2 336 900 4 - - - 581 227 - - - 1 

Угостителско- 14 110 2 074 656 21 355 85 13 290 109 4 346 93 3 
туристичка        

 

 

 

 

 

 

       
Економско-правна и 20 447 10 

814 

5 725 21 - - - 2 620 1 382 5 - - - 
трговска               
Здравствена 17 347 10 

821 

7 731 13 34 6 3 2 666 1 967 9 27 3 - 

Физичка култура 5 51 1 255 297 - - - - 376 83 - - - - 

Автотехничка 1 6 85 - - 34 - - - - - 25 - - 

Кожарска 1 4 48 3 - - - - 11 - - - - - 

Уметничко               
образование               
Ликовно 3 16 370 241 4 - - - 130 78 4 - - - 

Музичко 4 32 790 302 1 - - - 181 65 1 - - - 

Балетско 1 4 111 81 - - - - 29 22 - - - - 
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II година за 4-

годишна програма 

 

III година за 3-

годишна програма 

 

III година за 4-

годишна програма 

 

IV 
година 

 
 

 

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто

- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче - 

нички  

повто

- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто

- 

рувач

и  

сè 

 
 

уче- 

нички  

повто

- 

рувач

и  

 

 
20 

212 

 
9 920 

 
73 

 
971 

 
213 

 
11 

 
20 042 

 
10 018 

 
31 

 
20 

501 

 
10 098 

 
11 

2014/2015 

Total 

Of which in private schools 

2015/2016 

Total 

General education 

 
Gymnasium education 

 
Philological gymnasium 

(literature and arts) 

 
Gymnasium of natural 

sciencesand mathematics 

(natural sciences and 

mathematics) 

 
General gymnasium (social 

sciences) 

Vocational education 

Agriculture and veterinary 

medicine 

Food production 

Wood processing 

Forestry and wood 

processing Geology, mining 

and metallurgy 

Mechanical 

engineering 

475 224 - - - - 491 234 - 511 252 - 

18 
822 

9 238 47 992 213 6 19 495 9 420 39 19 
647 

9 738 6 

 
6 906 

 
3 665 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - - - - 713 459 - 684 473 - 

 

214 
 

124 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 593 
 

1 282 
 

- 
 

2 669 
 

1 455 
 

- 

 
737 

 
392 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 937 

 
2 580 

 
12 

 
5 115 

 
2 727 

 
- 

 
434 

 
153 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
437 

 
157 

 
3 

 
418 

 
121 

 
- 

- - - 30 10 - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - 

158 45 4 7 - - 126 40 - 130 30 - 

168 36 - 26 2 - 170 46 - 156 30 - 

1 005 77 5 185 4 4 947 66 6 975 48 2 

1 184 199 3 120 5 1 1 190 165 - 1 240 141 - 

422 219 5 39 11 - 384 193 1 396 217 - 

80 61 2 12 4 - 53 40 - 80 59 - 

194 83 6 6 1 - 155 82 1 202 114 - 
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46 16 - 7 2 - 41 16 1 37 17 - Electrical 

engineering 

Chemical 

engineering Textile 

processing 

Textile and leather processing 

Graphics 

Personal services 

Architecture 

Architecture and geodesy 

Transport 

Travel, tourism, hotel and 
catering services 

Economics, law and trade 
 
Health 

Physical education 

Automotive 

technology Leather 

processing 

Art education 

 
Fine 

arts 

Music 

Ballet 

 

 

300 256 2 151 86 - 295 252 4 297 239 - 

27 5 1 32 - - 21 2 1 27 2 - 

348 102 - - - - 335 102 - 292 80 - 

600 228 - - - - 609 224 3 546 221 - 

239 96 - 325 80 1 266 94 - 253 99 - 

2 630 1 407 8 - - - 2 774 1 444 4 2 790 1 492 4 

2 516 1 839 1 26 8 - 2 843 1 928 3 2 709 1 980 - 

283 77 - - - - 274 72 - 322 65 - 

- - - 26 - - - - - - - - 

8 3 - - - - 12 - - 17 - - 

 
83 

 
56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
87 

 
59 

 
- 

 
70 

 
48 

 
- 

210 81 - - - - 207 97 - 192 59 - 

26 18 - - - - 26 20 - 30 21 - 



Проект на Министерство за образовние и 

наука на Република Македонија 

    

 

                  
 
 

Проект имплементиран од 
конзорциум предводен од  
Archidata 

 

Дополнително најголем процент од вработени според образование во Р. 

Македонија во 2015 година го сочинуваат вработени со средна стручна спрема (извор: 

статистички преглед Население и социјални статистики 2.4.16.02.843 издадена од 

Државен завод за статистика, мај 2016 г.). 

                                                                                             Слика III.8 Вработени според образование, 201554 

 

 

        Слика III.9 Вработени со полно работно време според школската подготовка и полот, 
201555 
 
 

                                                           
54 Статистички преглед Население и социјални статистики 2.4.16.02.843 издадена од Државен завод за статистика, 
мај 2016 г. 
55 Исто 
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3.2 Видови занимања во рамките на потсекторот и предвидени 

промени во шемите за вработување 
 

3.2.1. Видови занимања во рамките на потсекторот за информатички технологии 

 
 Занимања кои постојат во рамките на потсекторот за информатички технологии 
може да се групираат во неколку функционални целини со цел да има подобра 
сегрегација на должности и одговорности. 
 
 Првата поголема поделба би била на оддели за поддршка на софтвер и 
хардвер, оддел за оперативна работа и корисничка поддршка. Потоа, овие целини би 
се поделиле на помали единици (одделенија) и тоа, еден пример за една таква 
поделба би било: 
 

• Оддел за развој и одржување на софтвер 
o Одделение за бизнис анализа 
o Одделение за програмирање 
o Одделение за развој и одржување на софтвер 

 

• Оддел за развој и одржување на хардвер и системски софтвер 
o Одделение за системски софтвер 
o ИТ администратори, DBA 
o Мрежни администратори 

 

• Оперативен дел  
o одржување принтери, компјутери 
o кориснички профили (системски или апликативни) 

 

• Корисничка поддршка (helpdesk) 
o Call центар 
o 24/7 поддршка 
o Дневни операции и мониторинг 
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Слика III.10 Пример за можна хиерархија и сегментирање на ИТ сектор 

 

3.2.2 Предвидени промени во шемите за вработување во потсекторот за 

информатичка технологија 

Промените во шемите за вработување произлегуваат од потребите на пазарот, 
потребните вештини, составот на работна сила според пол и тип на работни места, 
односно тип на работни задачи и задолженија.  

Сегашната структура и поставеност во однос на потребните квалификации или 
стручната спрема во блиска иднина ќе претрпи одредени измени кои самиот пазар и 
развојот на технологија ќе го наметнат. Области кои би се развивале дополнително и 
би имало потреба од квалификуван кадар со стручна спрема се одделенијата во 
оперативниот дел за одржување компјутери и компјутерски периферни уреди и 
одделението за корисничка поддршка (со посебен акцент на управување со 
кориснички профили, овозможување  помош при работа со одредени апликации, 
овозможување телефонска поддршка), при што одделение кое би се формирало и би 
било од големо значење во иднина е одделението за операции и поддршка, во кое би 
се извршување секојдневните активности за мониторинг на ИКТ системот, 
алармирање за евентуални проблеми или потреба од одредени интервенции. Дел од 
задолженијата од одделенијата за оперативен дел и корисничка поддршка би 
преминале во ова ново одделение со цел да се подобри квалитетот на ИКТ услугата и 
да се подигне на повисоко ниво. 
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3.2.3 . Анализа на сегашните и идните потреби од вештини 

 

 Потребно е да се направи согледување на постигнатите резултати од учењето. 
Резултатите од учењето се искази за тоа што знае, што разбира и што може да прави 
ученикот, како резултат на завршено средно стручно образование од областа на 
електротехниката (информатичките технологии). Резултатите од учење се дефинираат 
во смисла на знаења, вештини и компетенции (самостојност и одговорност). 
 
 За да се постигне ефективност при работата во горенаведените занимања, 
секој работник треба да поседува одредени вештини за извршување на работата. Тоа 
може да се постигне со конкретни обуки за добивање дополнително знаење за 
работното место, што ќе овозможи поголема ефикасност во работата и континуиран 
професионален развој на вработениот. Со тоа ќе се подигне знаењето на вештините и 
искуството на работната сила. 
 
 За да може да се соочат со предизвиците што се наметнуваат во сегашно и 
идно време во областа на информатичките технологии, потребно е да се направи 
развој на вештини во повеќе категории: 
 

- Зголемување на вештините за развој и примена на вештачка интелигенција 

- Зголемување на вештините за развој и примена на концепти и технологии на 
машинско учење 

- Зголемување на вештините за развој и примена на виртуелна реалност 

- Зголемување на вештините за развој и примена на надополнета реалност 

- Зголемување на вештините за развој и примена на технологии за управување 
со објекти, BMS- Building management systems 

- Зголемување на вештините за развој и примена на решенија за индустриска 
автоматизација 

- Зголемување на вештините за развој и примена на IoT – Internet of things 

- Зголемување на вештините за развој и примена на мобилни уреди и апликации 

- Зголемување на вештините за развој и примена на интеграција меѓу дигитален 
и реален свет 

- Развој на вештините за течна употреба на најмалку еден светски употребуван 
јазик  

- Технички и организаторски вештини. 

- Развој на аналитички способности 

- Развој на способности за работа во тим. 
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3.3 Врската меѓу потсекторот за информатички технологии и 

другите сектори  

 

3.3.1. Врската меѓу потсекторот за информатички технологии и другите сектори, 

согласно Националната класификација на занимања 
 

Според Националната класификација на занимањата56, истите се поделени во 
групи  според видот и сложеноста на работата и работните задачи, струката и 
степенот на сложеноста, односно нивото на образование. Главните  групи  на  
занимања  се  највисокото  хиерархиско  ниво  на  занимања  и  се  означени  со 
едноцифрени броеви. Во класификацијата постојат 10 главни групи на занимања и се 
означени со броевите од 0 до 9. 
 

Постои врска меѓу потсекторот за информатички технологии и останатите сектори што 
се гледа од застапеноста во повеќе главни групи: 

 
Главната група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни 
функционери, раководни државни службеници, дипломати и директори. 
  

Во групата 133. Директори на претпријатија за информатичка и комуникациска 

технологија спаѓаат:  

1330 Директори на претпријатија за информатичка и комуникациска технологија. 
 

Главната група 2:  Стручњаци и научници. 

Во групата 235 друг наставен кадар за образование спаѓаат: 

• 2356 Обучуввачи за информатичка технологија. 

Во групата 25 стручњаци за информатичка и комуникациска технологија спаѓаат:  

• Група 251 Развивачи и аналитичари на софтвер и апликации 
o  Систем-аналитичари 
o  Развивачи на софтвер 
o  Развивачи на веб и мултимедија 
o  Програмери за апликации 
o  Развивачи и аналитичари на софтвер и апликации, некласифицирани на 

друго место.  
 

• Група 252 Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи 
o  Дизајнери на бази на податоци и администратори 
o Систем-администратори 
o Стручњаци за компјутерски мрежи 
o Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи, 

некласифицирани на друго место. 
 

 
 

                                                           
56 НАЦИОНАЛНА класификација на занимања. - Скопје: Државен завод за статистика на Република Македонија, 
ISSN 1409-7044) 
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Во главната група 3: техничари и сродни занимања. 

Во групата 35 Техничари за информатичка и комуникациска технологија спаѓаат: 

• Под група 351 ИКТ оператори и техничари за поддршка на корисниците спаѓаат 

o ИКТ оператори 

o ИКТ техничари за поддршка на корисниците 

o Техничари за компјутерски системи и мрежи 

o Веб-техничари 

 

Во главната група 7: занимања за неиндустриски начин на работа во 

производството. 

Во групата 742 Монтери и механичари на електроника и телекомуникации спаѓаат:  

• Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија 
 

Од идентификуваните групи на занимања за корелација со други сектори може да се 

забележи дека имаме занимања за кои е потребна различна стручна спрема од 

средно, вишо, високо образование, но со развојот на ИКТ поле неопходна е корекција 

на овие занимања по групи. 

 

3.3.2 Меѓусебна врска на потсекторот за информатичка технологија  и другите 

сектори  

 

Потсекторот за информатичка технологија денес претставува врска помеѓу сите 
сектори во една компанија и тој е еден вид двигател на целокупната дејност на 
компанијата, без разлика дали ИТ е примарна дејност или е опслужувач на останати 
сектори кои се носители на примарната дејност. 
 

Пример, во последните години се повеќе имаме формирање посебни 
единки/сектори за Информатички технологии во компании од различен профил како 
банкарство, градежништво, министерства или други независни правни субјекти во 
рамките на државните институции. Оваа диференцијација е од големо значење во 
однос на целосното функционирање на компаниите или институциите како целина. 
Посебен фокус треба да се стави на унапредување на делот за ИКТ оператори од 
главна група 3, техничари и сродни занимања и главна група 7, занимања за 
неиндустриски начин на работа во производството. На овој начин би се проширила 
можноста за вработување на стручен кадар со средна стручна спрема и би се 
зголемил нивниот број во секторите за информатичка технологија. 
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На (слика III.11) е даден шематски приказ на меѓусебна врска на потсекторот за 

информатички технологии и останатите сектори,  

 

Слика III.11. Врска меѓу потсекторот за информатички технологии и останатите сектори 

 

 Секторот за информатички технологии обезбедува поддршка на работата на 

останатите сектори. Главни точки за комуникација претставуваат одделенијата за 

корисничка поддршка и оперативен дел. Со развојот на технологијата и со 

навлегувањето на информатиката во сите сфери на работење, влијанието и 

значењето на потсекторот за информатика ќе биде од витално значење за 

функционирањето на целата компанија. 

 Според моменталната структура на ИТ секторите, ИКТ оператори со средна 

стручна спрема треба да ги извршуваат следните функции: 

- Телефонска корисничка поддршка 

- Корисничка поддршка 

- Теренско работење (на оддалечени локации) 

- Обука на вработени од други оддели 
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- Редовно одржување на опремата  

- Припрема за попис и финализирање на резултатите од истиот  

- Сервисирање ИТ опрема  

- Координација со надворешни ИТ сервиси во врска со сервисирање ИТ опрема 

- Проверка и евиденција на поминати активности на крај на денот, пријави на дефекти, 

барања 

- Подготовка за испорака на нова опрема  

- Изработка на технички описи на софтвер, производ, услуга 

- Изработка на корисничка документација за софтвер, производ, услуга 

- Поставување активна и пасивна мрежна опрема 

- Испорака и инсталација на хардверска опрема 

- Средување на опремата за отпис 

- Инсталција на апликативен софтвер 

- Ресетирање кориснички профили (лозинки) 

- Инсталација на разни апликации 7zip, Win rar, Adobe, Net framework, Silverlight , Java , 

XP Burner и други корисни програми 

- Замена на хардверски компоненти (меморија, процесор, хард диск, мрежна карта и 

сл.)  

- Отклонување на проблеми со Интернет 

- Решавање проблеми со е-пошта: префрлање на e-mail пораки од еден на друг 

компјутер, враќање на изгуебни пораки од e-пошт, префрлање на пораки на e-пошта 

од еден клиент на друг, подесување потпис, подесување на сметка на е-пошта 
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3.4 Клучните трендови, развој и двигатели во потсекторот за 

информатички технологии 
 

3.4.1. Нови трендови во потсекторот за информатички технологии 

 

 Потсекторот за информатички технологии е еден од најбрзо растечките и 

најдинамичните сектори подложни на промени со развојот на науката и технологијата 

и со продирањето на информатичката технологија во сите сфери од човековото 

живеење. 

 Од истражувањата кои се правени во последните години се забележува дека 

овој сектор за ИКТ влегува со голем процент во извозот на услуги во странство и на 

овој начин се ослабува ИКТ потенцијалот во рамките на Р. Македонија и овој кадар се 

појавува како дефицитарен. 

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=5EC5CCA2234C964FB5C59B3AC9A3FF94 .  

 Исто така со имплементацијата на нови технологии во најразлични области што 

се во директна или индиректна интеракција со информатичката технологија се 

зголемува потребата од ИТ профили, пред сè за одржување на тековните активности и 

операции и обезбедување поддршка за корисниците на ИТ системите. 

 

3.4.2 Нови технологии што би се применување во иднина во потсекторот за 

информатичка технологија 
 

 Развојот на дигиталната технологија, вештачката интелигенција, роботиката и 
автоматиката ќе направат голема реорганизација на пазарот на труд. Ќе исчезнат 
цели занимања, а наместо нив ќе се појават нови, поврзани со овие технологии. 
Можно е рачните, рутинските и шаблонските занимања во сферата на производството 
и услугите да исчезнат и да бидат заменти од роботи и интелигентни машини. За 
сметка на тоа, ќе се појават нови нерутински когнитивни занимања, кои ќе бидат 
поврзани со подршка и развој на овие технологии. 
 Меѓу позначајните технологии и трендови кои се во подем може да се вбројат: 
 

- Вештачка интелигенција 
- Роботика 
- Виртуелна реалност (virtual reality) 
- Зголемена реалност (augmented reality) 
- Автоматизација на згради и објекти 
- Индустриска автоматизација 
- IoT (Internet of things), Интернет на нештата, што ќе овозможи спојување, врска, 

меѓу реалниот и дигиталниот свет 
- Облак-технологии и миграции кон облак (Cloud migration) 
- Big data, прибирање, складирање и обработка на големи количини податоци, и 

нивно хуманизирање т.е аналитичко извлекување на квалитативни информации 
- Мобилни апликации и уреди 

 

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=5EC5CCA2234C964FB5C59B3AC9A3FF94
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3.5 Можности за напредување и вообичаените патеки на 

кариера 
 

Со цел вработените да го дадат својот максимум на работното место и да се 

зголеми нивната ефикасност, потребно е работодавачот да обезбеди систем за 

надградување за вработените во ИТ секторот, без разлика на нивната стручна 

подготовка, преку континуирани обуки. Целта на континуираните обуки би била да се 

овозможи напредок во кариерата на вработените како на технички план така и на план 

на комуникациско-социјални вештини (лични карактеристики). На слика III.12 е даден 

еден приказ за можности за напредување во кариерата во зависност од позицијата на 

работно место. 

 Слика III.12 Пример за некои патеки за развој на кариера за ИТ вработени57 

 

 

                                                           

57 https://www.morganmckinley.com.hk/article/what-career-paths-it 

 

https://www.morganmckinley.com.hk/article/what-career-paths-it
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3.6 Работодавачи други клучни чинители 

 
Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за информатички 

технологии 

 Како клучни чинители за вклучување во анализата на потсекторот 

информатички технологии се:  

• Министерство за образование и наука 

• Министерство за труд и социјална политика 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија 

• Министерство за информатичко општество и администрација 

• Агенција за вработување на РМ 

• Агенција за електронски комуникации 

• Стопанска Комора на Македонија  

• Сојуз на стопански комори 

• МАСИТ 

• Центар за стручно образование и обука 

• Центар за образование на возрасни  

• Биро за развој на образованието 

• Државен просветен инспекторат 

• Државен испитен центар 

• Совет за стручно образование и обука 

• Локална самоуправа 

• Средни стручни училишта 

• Провајдери за обука на возрасните   

• Работодавачи од сектор на информатички технологии 
 

 Чинители што се заинтересирани за развојот на работната сила во 

потсекторот заинформатичка технологија се: 

- Претставници на работодавачи во конкретниот потсектор;  
- Приватни компании кои нудат ИКТ услуги; 

- Јавни институции (министерства, други правни лица) 
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4.  Анализа на потсекторот Електроника 

и Телекомуникации 
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4.1 Големината на профилот на потсекторот и географската 

локација на организациите и работниците  
 

4.1.1 Анализа на населението на РМ според социо-економски фактори 
 

Анализата на населението на РМ според социо-економските фактори зависи од 
активното население и стапките на активност (Таб. IV.1), работоспособно население 
според економска активност (возраст, групи и пол) (Таб. IV.2), работоспособно 
население според економска активност (возраст, групи, пол, струка) (Таб. IV.3) и 
активно население според школската подготовка (Таб IV.4).  

 
Табела IV.1  Активно население и стапки на активност58 

                                                           
58 Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-

економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
59 Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели,социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА,Дирекција 
на здруженија според  дејности 

 Активно население и стапки на активност 

Вкупно 
работоспо

собно 
население 

Активно население 
Стапка на 
активност 

Стапка на 
вработеност 

 

 

 

вкупно 
вработе

ни 
невраб
отени 

 

Стапка 
на 

вработ
ени 

Стапка на 
невработе

ни    

2015 1 676 659 954 924 705 991 
248 
933 

57,0 42,1 26,1 

2015/II 1 677 037 954 610 711 380 
243 
230 

56,9 42,4 25,5 

2016/II 1 678 805 948 376 720 674 
227 
702 

56,5 42,9 24,0 

2016/II 1 679 052 949 944 727 985 
221 
959 

56,6 43,4 23,4 

 

Табела IV.2  Население на возраст од 15 години и повеќе, според економската активност и полот59 
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Табела IV. 3  Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и пол60 

 

                                                           
60 Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели,социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА,Дирекција 
на здруженија според  дејности 

Возраст 

Вкупно Работна сила  Вработени 

2015/III 2016/II 2016/III 
2015/II
I 

2016/II 2016/III 2015/III 2016/II 2016/III 

Вкупно  
167703

7 
167880

5 
167905

2 
95461

0 
948377 949944 711380 720674 727985 

15-24 280901 275436 273 461 92 262 81 784 89 844 47 781 41 580 48 159 

25-49 775112 776258 776 654 
61438

0 
619486 616602 468239 473510 474098 

50-64 401367 404300 405 228 
23804

1 
235955 233498 185432 194477 195970 

65 
години и 
повеќе 

219656 222810 223 709 9 927 11 152 10 000 9 927 11 108 9 758 

15-64 
145738

0 
145599

4 
145534

3 
94468

3 
937225 939944 701452 709567 718227 

Мажи  
         

Вкупно 839 289 840 244 840 360 
57502

4 
587 
825 

579 
547 

432 
290 

443 
920 

442 
628 

15-24 144 620 141 810 140 795 56 728 52 531 58 362 28 607 26 748 32 720 

25-49 395 301 395 913 396 099 
36163

2 
370 
951 

362 
697 

280 
988 

282 
365 

276 
793 

50-64 199 849 201 535 202 071 
15074

1 
156 
660 

152 
461 

116 
772 

127 
167 

127 
226 

65 
години и 
повеќе 

99 519 100 986 101 395 5 922 7 684 6 027 5 922 7 639 5 889 

 

15-64 739 770 739 258 738 965 
56910

1 
580 
142 

573 
520 

426 
367 

436 
280 

436 
739 

Жени  
         

Вкупно  837 748 838 561 838 692 
37958

6 
360 
552 

370 
397 

279 
090 

276 
755 

285 
357 

15-24 136 281 133 626 132 666 35 534 29 253 31 482 19 174 14 832 15 439 

25-49 379 811 380 346 380 555 
25274

7 
248 
535 

253 
906 

187 
252 

191 
144 

197 
305 

50-64 201 519 202 765 203 157 87 300 79 296 81 037 68 660 67 310 68 744 

65 
години и 
повеќе 

120 137 121 824 122 314 -4005 -3468 -3972 -4005 -3468 -3869 

15-64 717 611 716 737 716 378 
37558

1 
357 
084 

366 
425 

275 
086 

273 
286 

281 
488 
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Табела IV.4  Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и пол - 
структура61 

Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и 
пол -  структура 

Возраст 
Вкупно 

Активно население Вработени 

  
2015/III 2016/II 2016/III 2015/III 2016/II 2016/III 2015/III 2016/II 

Вкупно  
        

Вкупно  100 100 100 100 100 100 100 100 

15-24 16,7 16,4 16,3 9,7 8,6 9,5 6,7 5,8 

25-49 46,2 46,2 46,3 64,4 65,3 64,9 65,8 65,7 

50-64 23,9 24,1 24,1 24,9 24,9 24,6 26,1 27 

65 
години 
и 
повеќе 

13,1 13,3 13,3 1 1,2 1,1 1,4 1,5 

15-64 86,9 86,7 86,7 99 98,8 98,9 98,6 98,5 

Мажи  
        

Вкупно  100 100 100 100 100 100 100 100 

15-24 17,2 16,9 16,8 9,9 8,9 10,1 6,6 6 

25-49 47,1 47,1 47,1 62,9 63,1 62,6 65 63,6 

50-64 23,8 24 24 26,2 26,7 26,3 27 28,6 

65 
години 
и 
повеќе 

11,9 12 12,1 1 1,3 1 1,4 1,7 

 
15-64 88,1 88 87,9 99 98,7 99 98,6 98,3 

Жени  
        

Вкупно  100 100 100 100 100 100 100 100 

15-24 16,3 15,9 15,8 9,4 8,1 8,5 6,9 5,4 

25-49 45,3 45,4 45,4 66,6 68,9 68,5 67,1 69,1 

50-64 24,1 24,2 24,2 23 22 21,9 24,6 24,3 

65 
години 
и 
повеќе 

14,3 14,5 14,6 (1.1) (1.0) (1.1) (1.4) (1.3) 

  

15-64 85,7 85,5 85,4 98,9 99 98,9 98,6 98,7 

 

 

                                                           
61 Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели,социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Табела IV. 5 Активно население според школската подготовка62 

                                                           
62 Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели,социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА,Дирекција 
на здруженија според  дејности 

Активно население според школската подготовка 

Школска 
подготовка 

Активно население 
 

Вработени 
 

Невработени 
 

2015/III 2016/III 2015/III 2016/III 2015/III 2016/III 

Вкупно 954 610 949 944 
711 
380 

727 
985 

243 
230 

221 
959 

Без образование (3 295) 7 657 : 5 198 (1 937) (2 459) 

Незавршено 
основно 
образование 

23 486 20 044 17 131 15 787 6 355 (4 257) 

Основно 
образование 

192 795 164 248 
135 
055 

117 
417 

57 739 46 831 

3-годишно средно 
образование 

71 502 103 410 52 375 77 787 19 128 25 623 

4-годиншно 
средно 
образование 

452 962 425 099 
338 
266 

325 
145 

114 
696 

99 954 

Више 
образование 

24 448 23 898 20 681 20 301 (3 767) (3 598) 

Високо 
образование 

186 122 205 588 
146 
513 

166 
351 

39 609 39 237 

Мажи  
      

Вкупно 575 024 579 547 
432 
290 

442 
628 

142 
734 

136 
918 

Без образование : (4 545) : (2 873) : (1 672) 

Незавршено 
основно 
образование 

14 257 10 867 9 735 8 892 (4 522) (1 975) 

Основно 
образование 

128 618 112 247 89 221 79 831 39 397 32 416 

3годишно средно 
образование 

53 098 72 970 39 191 55 042 13 907 17 929 

4-годишно средно 
образование 

282 802 272 861 
214 
534 

206 
442 

68 268 66 419 

Више 
образование 

14 100 12 109 12 073 10 383 (2 028) (1 725) 

Високо 
образование 

80 952 93 947 66 906 79 165 14 045 14 782 

Жени  
      

Вкупно 379 586 370 397 
279 
090 

285 
357 

100 
496 

85 041 

Без образование (2 098) (3 111) : (2 325) : : 
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Генерални финансиски показатели 

 Пред  да се премине на анализа на финансиските показатели и останатите 
статистички податоци, треба да се земе предвид дека согласно со националната 
класификација на дејности, не е идентификувана дејноста електротехника. 
Активностите што се поврзани со електроника и телекомуникации се третираат во 
категоријата информации и телекомуникации. Од аспект на генерални финансиски 
показатели и основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност (2015-
претходни податоци) се информации и комуникации (Таб. IV.6), индекси на 
индустриско производств о(Таб. IV.7) и број на активни деловни субјекти според број 
на вработени (Таб.  IV.8). 

 
Табела IV.6  Основни структурни деловни пoказатели, по сектори на дејност, 2015 претходни 
податоци63 

Основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност, 2015 

претходни податоци  

Сектори на дејност 

Број 
на 

прет-
прија-
тија 

Број на 
врабо-
тени 

Промет 

Додадена 
вредност 
по фактор 

на  
трошок 

Трош
оци 
за 

врабо
-

тенит
е 

Брут
о- 

дел
овен 
виш
ок 

во милиони денари 

 Вкупно  54 
431 

368 
067 

1 064 
967 

227 
704 

109 
483 

118 
222 

Ѕ Информации и 
комуникации 

1 520 13 048 35 773 16 222 6 969 9 253 

 

 

                                                           
63Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 

Незавршено 
основно 
образование 

9 228 9 177 7 396 6 894 (1 832) (2 283) 

Основно 
образование 

64 177 52 001 45 835 37 586 18 342 14 415 

3-годишно средно 
образование 

18 404 30 440 13 184 22 745 5 220 7 695 

4-годишно средно 
образование 

170 161 152 238 
123 
732 

118 
703 

46 429 33 535 

Више 
образование 

10 348 11 790 8 609 9 917 (1 739) (1 872) 

Високо 
образование 

105 170 111 641 79 607 87 186 25 563 24 455 
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Табела IV. 7  Индекси на индустриско производство64 

ИНДЕКСИ НА 
ИНДУСТРИСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

Вкупно Производство на електрична опрема 

Годишно    

2010 100 100 

2011 106,9 133 

2012 104 100,8 

2013 107,3 111 

2014 112,5 144,4 

2015 118 135,7 

Ø Јан.-декември 2015 118 135,7 

Ø Јан.-декември 2016 122 153,7 

2015   

Декември 128,9 165,1 

2016 
  

Јануари 99,3 87,8 

Февруари 112,7 141 

Март 124,4 154,2 

Април 120,9 147,4 

Мај 118,7 147,8 

Јуни 118,4 172,1 

Јули 126,1 164,1 

Август 122,4 159,4 

Септември 128,9 190,2 

Октомври 127,9 184,7 

Ноември 130,6 157,6 

Декември 133,4 137,9 
 

  

                                                           
64 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА,Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Табела IV.8  Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени65 

 

Сектори на 

дејност 

 

Вкупно 

 

% 

Број на активни деловни субјекти според 

бројот на вработени 

1) Вклучувајќи и деловни субјекти со неутврден 

број на вработени 

 

 

01) 

 

1-9 

 

10-19 

 

 

20-49 

 

50-249 

 

250 

+ 

 

Вкупно активни 

субјекти 
70 139 100,0 7 329 56 261 3 032 1 947 1 339 231 

ГОД

ИНА 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 524 2,2 262 1 063 99 64 29 7 2015 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 475 2,1 188 1 127 89 40 24 7 2014 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 446 2 209 1 081 87 37 25 7 2013 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 515 2,0 338 1 037 73 35 25 7 2012 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 419 1,9 290 66999 65 35 23 7 2011 

Ј/

Ѕ 

Информации 

и 

комуникации 

1 412 2 381 914 58 30 22 7 2010 

 

  

                                                           
65 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-

економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Анализа на информатичко-комуникациските технологии во деловните субјекти и 

домаќинства, (социо-економски и демографски фактори) 

 

 Во табелите подолу е прикажани информации за: информатичко-комуникациски 

технологии во деловните субјекти според бројот на вработени ( Tаб. IV.9) , вработени 

според секторите на дејност и видот на сопственоста на деловните субјекти (III 

тримесечје 2016) (Таб.IV. 10), вработени според економскиот статус и секторите на 

дејност, I тримесечје 2016 (Таб.IV.11), вработени според економски статус и секторите 

на дејност (III тримесечје 2016) (Таб. IV.12), користење на информатичко–

комуникациски технологии по дејност (2016) (Таб. IV.13), користење на информатички и 

комуникациски технологии во домаќинствата според типот на населеното место (Таб. 

15) и  користење на интернет по пол и возраст (Таб. IV.16). 

Табела IV.9  Информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти според бројот на 

вработени 201667 

Информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти според бројот 
на вработени, 2016 

 во  % 

Вкупно 
 

Деловни субјекти според бројот на 
вработени 

 

(10+) (10-49) (50-249) (250+) 

Деловни субјекти, вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 

Деловни субјекти со компјутер 95,4 94,4 99,4 99,3 

Деловни субјекти со пристап на 
интернет 

93,8 92,5 98,9 99,3 

Поврзани на интернет преку 
фиксна или мобилна 
широкопојасна конекција 

93,8 92,5 98,9 99,3 

  - преку фиксна широкопојасна 
конекција (DSL, кабелска, 
оптичка или др. технологија)  

92,9 91,6 98,3 97,8 

  - максимална договорена 
брзина на симнување од 
интернет  помалку од 30 Mbit/s 

58,9 60,4 53,2 51,0 

  - максимална договорена 
брзина на симнување од 
интернет најмалку 30 Mbit/s 

34,0 31,2 45,1 46,8 

- Поврзаност на интернет преку 
пренослив уред употребувајќи 
мобилна тел. мрежа (3G/4G) 

69,3 67,9 73,7 81,8 

                                                           
67 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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   - поврзаност на интернет преку 
преносливи компјутери 
употребувајќи мобилна тел. 
мрежа (3G/4G) 

50,4 48,1 59,5 60,6 

- поврзаност на интернет преку 
други преносливи уреди како 
паметни телефони, 
употребувајќи мобилна тел. 
мрежа (3G/4G) 

63,2 62,0 66,5 76,9 

На вработените им обезбедиле 
преносливи уреди кои 
овозможуваат мобилна конекција 
на интернет за деловна намена, 
за пристап до е-пошта на 
претпријатието 

55,6 54,1 60,0 69,5 

На вработените им обезбедиле 
преносливи уреди кои 
овозможуваат мобилна конекција 
на интернет за деловна намена, 
за пристап и модифицирање на 
документите на претпријатието 

30,7 30,4 30,4 40,6 

На вработените им обезбедиле 
преносливи уреди кои 
овозможуваат мобилна конекција 
на интернет за деловна намена, 
за употреба на наменски 
софтверски апликации 

23,5 22,9 24,0 38,0 

На вработените им обезбедиле 
далечински пристап до системот 
на е-пошта, до документите или 
до компјутерските програми на 
претпријатието  

47,9 46,6 50,2 67,3 

 

Зaбелешка: Оваа табела не е целосна, вметнати се само дел од податоците што 
се релевантни за оваа анализа! 

Табела IV.10  Вработени според секторите на дејност и видот на спосвтеноста на деловните 

субјекти, III тримесечје од 2016 година68 

Вработени според секторите на  дејност и видот на сопственоста на 

деловните субјекти, III тримесечје од 2016 година 

Сектори и оддели на дејности 

Деловни субјекти во: 

вкупно 
приватна 
сопствено

ст 

друга 
сопствено

ст1) 

  Вкупно 727 985 557 957 170 028 

                                                           
68 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Ѕ 

Информаци
и и 

комуникаци
и 

13 159 12 208 : 

 

Табела IV.11  Вработени според економскиот статус и секторите на дејност,I тримесечје 201669 

Вработени според економскиот статус и секторите на дејност, I тримесечје 2016 

Сектори и оддели на 
дејности 

Вкупно Вработен Работодавач 
Вработен за 
сопствена 
сметка 

Неплатен 
семеен 
работник 

ВКУПНО 714 435 514 459 30 980 93 325 490 48 670 

A Земјоделство, шумарство 
и рибарство 

120 921 12 717 (2319) 58 623 47 262 

Б Рударство и вадење камен  6712 6712 : - - 

В Преработувачка 
индустрија 

136 381 128 023 (3025) (4834) : 

Г Снабдување со електрична 
енергија 

10 092 10 092 - - - 

Д Снабдување со вода; 
отстранување отпадни води, 
управување со отпад и 
дејности за санација на 
околината 

13 052 11807 : : : 

Ѓ Градежништво 51 955  42 277  (3537) 6073  : 

Е Трговија на големо и 
трговија на мало; 

101 422  81 233 10 417  9128 : 

Ж Транспорт и складирање 33 317 26 480 (2315) (4522) - 

З Објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна 

25 941 22 493 (2582) : : 

Ѕ Информации и 
комуникации 

13 779 13 537 - : - 

И Финансиски и 
осигурителни дејности 

11 751  11 276 : - - 

Ј Дејности во врска со 
недвижен имот 

: : : - - 

К Стручни, научни и 
технички дејности 

16 348 13 306 : (1911) - 

Л Администратвни и 
помошни дејности 

12 529 11 258 : : - 

Љ Јавна управа и одбрана 53 074 53 047 -  - - 

М Образование 42 852 42 603 : : - 

Н Здравствена и социјална  
заштита 

37 232 34 671 (2478)  - 

                                                           
69 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Њ Уметност, забава и 
рекреација 

11 302 10 562 10 565 - - 
 

О  Други услужни дејности 12 673 6572 : (4963) - 
 

П Дејности на домаќинствата 
како работодавачи; дејности 
на домаќинствата што 
произведуваат разновидна 
стока и вршат различни 
работи за сопствени потреби 

: : - : - 
 

Р Дејности на 
екстратериторијални 
организации и тела 

: 
: - - -  

 

Табела IV.12 Вработени според економски статус и сектори на дејност, III тримесечје од 2016 

година70 

Вработени според економскиот статус и сектори на дејност, III 
тримесечје од 2016 година 

  

Сектори и оддели 
на дејности 

Вкупно Вработени 
Работо
-давач 

Вработе
н за 

сопстве
на 

сметка 

Неплатен 
семеен 

работник 

     
  

ВКУПНО 727 985 
547 
978 

35 026 95 490 

Ѕ 

Информаци
и и 

комуникации 
13 159 12 136 : : 

 

Табела IV.13  Користење на информатичко – комуникациски технологии, по дејности, 2016i 

Користење на информатичко-комуникациски технологии, по дејности, 2016 
Дејност според Националната класификација на дејности (Рев.2) 

  

Прерабо-
тувачка 

индустрија; 
Снабдување 

со ел. 
енергија, вода 

Граде-
жниш-

тво 

Трго-
вија 

Тран-
спорт 

и 
скла-
дира-

ње 

Сместу-
вање и 

сервисни 
дејности 
за храна 

Инфор-
мации и 
комуни-
кации 

Оста-
нати 
деј-

ности 

ИКТ сектор 

  Оддел Оддел Оддел Оддел Оддел Оддел 
Одде

л 
Група/ 
Класа 

во % 10-33; 35-39 41-43 45-47 49-53 55, 56 58 - 63 

68; 
69-
74; 

77-82 

26,1-26.4; 
26,8; 46.5; 
58,2; 61; 
62; 63,1; 

95,1 

                                                           
70 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Деловни 
субјекти со 10 
или повеќе 
вработени, 
вкупно 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Деловни 
субјекти со 
компјутер 

95,1 100,0 97,8 91,9 83,3 100,0 97,8 98,3 

Деловни 
субјекти со 
пристап на 
интернет 

93,1 99,7 95,5 91,9 80,9 99,2 96,8 98,3 

Поврзани на 
интернет 
преку фиксна 
или мобилна 
широкопојасна 
конекција 

93,1 99,7 95,5 91,9 80,9 99,2 96,8 98,3 

Деловни 
субјекти кои 
имаат врабо-
тено специја-
листи за ИКТ 

12,1 8,4 15,1 12,6 6,1 70,4 18,3 70,4 

Вработиле 
или се 
обиделе да 
вработат 
специјалисти 
за ИКТ, во 
2015 

2,3 5,1 7,9 2,5 - 45,1 6,3 42,2 

Имале 
тешкотии да 
ги пополнат 
слободните 
работни места 
за специја-
листи за ИКТ, 
во 2015 

1,3 0,3 2,4 0,5 - 22,7 2,3 23,3 

 
 

Табела IV.14  Користење на информатички и комуникациски технологии во домаќинствата според 

типот на населеното место71 

Користење на информатички и          
комуникациски технологии во 
домаќинствата според типот на 
населеното место 

      

  
  

  

во % 
Вкупно  

 

Тип на населено место  
 

  
градско  

 
останато 

 

Домаќинства, вкупно 100,0 100,0 100,0 

                                                           
71 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 
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Пристап на интернет во домот: 
   

Има пристап на интернет 75,3 79,1 69,3 

Нема пристап на интернет 24,4 20,4 30,6 

Не знае дали има пристап на интернет 0,3 0,4 0,1 

Тип на интернет поврзување во домот: 
   

Широкопојасно поврзување (фиксно или 
мобилно) 

74,7 79,0 67,9 

Фиксно широкопјасно поврзување (пр., 
xDSL, ADSL, кабелско, оптичко влакно, 
сателит, јавен WiFi) 

71,0 77,1 61,5 

Мобилно широкопојасно поврзување преку 
мобилна телефонска мрежа, најмалку 3G 
(пр., UMTS)  

30,2 29,5 31,3 

Мобилно теснопојасно поврзување, 
помалку од 3G (пр. 2G+/GPRS),  
употребувајќи мобилен телефон/паметен 
телeфон или модем во лаптоп 

10,4 10,9 9,6 

Мобилно поврзување (широкопојасно или 
теснопојасно) 

37,0 36,5 37,9 

 

Забелешка: Оваа табела не е целосна, искористени се податоци што се 

релевантни за оваа анализа! 

Табела IV.15 Корисници на интернет, по пол и по возраст72 

                                                           
72 Извор: Генерална анализа на секторот електорника/телекомуникации во РМ (финансиски показатели, социо-
економски и демографски фактори, население и друго) 2017 – СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, Дирекција 
на здруженија според  дејности 

Корисници на интернет, по пол 
и по возраст  Вкупно  

 

Пол  
 

Возрасни групи 
 

во % 
машки 

 
женски 

 
15-24 25-54 55-74 

Вкупно лица на возраст 15-74 
години 

100 100 100 100 100 100 

Корисници на интернет (кои 
употребиле интернет кога 
било) 

76,8 77,5 76,0 99,4 85,8 43,4 

Употребиле интернет во 
последните 3 месеци1) 

72,2 73,7 70,6 98,7 81,0 36,9 

Употребиле интернет пред 3 
месеци до 1 година 

2,9 2,6 3,3 0,7 3,4 3,2 

Употребиле интернет пред 
повеќе од 1 година 

1,7 1,3 2,1 - 1,4 3,3 
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1) Периодот „последните 3 месеци“  е првото тримесечје од годината 

Забелешка: Оваа табела не е целосна, искористени се податоци што се 

релевантни за оваа анализа! 

 

4.1.2 Движења на пазарот на трудот и предизвици 

 

Движење на продуктивност и плати 

Во периодот од 2010 до 2014 година просечниот годишен раст на платите  

изнесувал 1,4% на номинална основа, со тоа што највисокиот  раст  е  забележан  во 

2010 година од  3%. Во табела 16 е прикажан просечниот годишен раст на нето 

платите во овој период по дејности, како и нивната големина изразена во процент од 

просечната нето плата во земјата. 

 

Табела IV.16 Раст и релативна вредност на нето платата по дејности 

Дејности 
Просечен 
раст во % 
(2010-14) 

% од 
просечната 
плата (2009) 

% од 
просечната 
плата (2014) 

% разлика 
меѓу  2009 
и 2014 

Земјоделство 2,1 71,5 74,0 2,5 

Рударство 3,7 102,2 114,0 11,8 

Преработувачка 
индустрија 

3,3 68,9 75,6 6,7 

Снабдување со 
електрична 
енергија 

1,6 170,0 171,7 1,7 

Снабдување со 
вода 

0,8 91,3 88,6 -2,6 

Градежништво 3,6 78,3 86,9 8,5 

Трговија 2,4 88,4 92,5 4,2 

Транспорт и 
складирање 

2,2 
 

102,9 
 

107,2 
 

4,3 

Никогаш не употребиле 
интернет 

23,2 22,5 24,0 0,6 14,2 56,6 

Честота на користење 
интернет во последните 3 
месеци 

      

Секој ден или речиси секој ден 61,1 63,8 58,4 93,0 68,2 26,3 

Најмалку еднаш неделно 8,9 7,7 10,1 4,4 10,4 8,3 

Редовно користење - секој ден 
или најмалку еднаш неделно 

70,0 71,5 68,6 97,4 78,7 34,6 

Помалку од еднаш неделно 2,1 2,2 2,1 1,3 2,3 2,2 
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Угостителство -0,9 78,7 70,2 -8,5 

Информации и 
комуникации 

0,9 166,3 162,2 -4,1 

Финансиски и 
осигурителни 
дејности  

 
1,5 

 
181,1 

 
181,3 

 
0,2 

Дејности во врска 
со недвижен имот 

3,2 113,6 123,8 10,2 

Стручни, научни и 
технички дејности 

5,3 114,1 137,1 23,0 

Администратвни и 
помошни дејности 

-1,5 78,9 67,8 -11,1 

Јавна управа и 
одбрана 

0,7 122,7 118,4 -4,3 

Образование 1,6 99,6 100,5 0,9 

Здравствена и 
социјална  заштита 

1,6 109,8 110,9 1,1 

Уметност, забава и 
рекреација 

0,6 89,1 85,2 -3,9 

 

Вработеност 

Стапките на вработеност прогресивно растат со порастот на нивото на 
образование. Во 2014 година, лицата со високо образование имале стапка на 
вработеност од 69%, оние со средно образование 52,5% и оние со ниско 
образование 30% (Таб. IV.17). Во однос на побарувачката, бројот на работни 
места за лица со средно образование е зголемен за 11%, а за лица со високо 
образование за 21%. 

 

Табела IV. 17  Стапка на вработеност според образовно ниво (%), 2009-201473 

 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Основно и пониско 27,2 26,6 27,3 25,7 28,4  29,9 

Средно 
образование 

49,9 49,9 49,4 50,1 52,4  52,5 

Високо образование 70,6 70,7 68,6 68,1 67,5  69,1 

 

 Во вработеноста според економскиот статус доминираат работниците (73,8%), 
самовработените (13,7%), неплатените семејни работници (8,6%), а најмалку се 
застапени работодавачите (3,9%) (Таб IV. 18). 
 
 
 
 
 

                                                           
73Извор: Сопствени пресметки, Арс, податоци превземени од Еуростат. (Национална стратегија за вработување на 

Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 
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Табела IV.18  Вработеност според економски статус и ранлива вработеност 2009-201474 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Структура 
2014 (во 
%) Вработени 623.1 630.1 638.9 643.5 673.0 685.4 100.0 

Работници 452.7 455.6 462.5 475.0 487.8 505.9 73,8 

Работодавачи 32.4 34.2 36.4 30.9 31.5 26.9 3,9 

Самовработени 76.0 79.3 81.3 84.5 94.9 93.6 13,7 

Неплатени семејни 
работници 62.0 61.0 58.7 53.1 58.8 59.1 8,6 

Ранлива 
вработеност 138.0 140.3 140.0 137.6 153.7 152.7 

 

Ранлива враб. (%) 22.1 22.3 21.9 21.4 22.8 22.3  

 
 
 Во  2014  година  има забавување  на  растот  на   нови вработувања и тоа на 
лица вработени во 2014 година изнесува 10,7%   (додека   во   претходните   години   
се   движи   над   12%) (Таб. IV.19). Најголемброј од новоотворените работни 
места се за работници, следено од неплатените семејни работници и 
самовработените. 
 
 

Табела IV. 19 Лица вработени во последните 12 месеци (% од вкупниот број на вработени), според 
економски  статус 75 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вработени 13,4 12,7 13,0 12,8 12,2 10,7 

Работници 15,4 14,8 15,0 15,1 14,9 13,0 

Самовработени 8,3 7,1 8,1 6,4 5,3 4,0 

Неплатени семејни работници 7,7 7,5 6,9 6,3 4,8 4,5 

 

Според занимање и пол во бројот на вработени лица доминираат елементарните 
занимања (21%), Работници во услужни дејности и продажба (16%), Ракувачи и 
составувачи на машини и постројки (14,6%), Стручњаци и научници (13,5%) итн. 
Притоа, постојат и големи родови разлики во структурата на вработеност според 
занимање, особено кај: стручњаци и научници, занимања за неиндустриски начин на 
работа во производството, стручни земјоделски работници итн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74Извор: Сопствени пресметки, Арс, податоци превземени од Еуростат. (Национална стратегија за вработување на 

Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 
75Извор: Сопствени пресметки, Арс, податоци превземени од Еуростат. (Национална стратегија за вработување на 

Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 
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Табела IV.20  Структура на вработеност според занимање и пол, 2014 г.76 

 

 
 
  

                                                           
76Извор: Сопствени пресметки, Арс, податоци превземени од Еуростат. Податоците се за сите вработени според 
АРС со исклучок на неплатени семејни работници.(Национална стратегија за вработување на Република 
Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 

Занимање 
Вкупно Мажи Жени 

ЕУ- 
28 

Членови на законодавни и извршни тела, 
државни функционери, раководни државни 
службеници, дипломати и директори 

4,1 4,8 3,0 5,8 

Стручњаци и научници 13,5 9,9 19,2 18,6 

Техничари и сродни  работници 8,8 7,9 10,4 15,9 

Службеници 5,7 4,7 7,2 9,8 

Работници во услужни дејности и продажба 16,1 15,9 16,4 17,0 

Стручни  земјоделски работници 4,0 5,2 2,2 3,6 

Занимања за неиндустриски начин на работа во 
производството 

11,5 16,6 3,7 11,9 

Ракувачи и составувачи на машини и постројки 14,6 14,0 15,5 7,4 
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Слободни работни места 

Табела IV.21  Слободни работни места според занимање, 2014 г. 

Најголем дел од слободните места се во доменот на Работници во услужни 
дејности и продажба (30% од вкупниот број на слободни работни места), 
Техничари и сродни занимања (речиси 13%), Елементарни занимања, итн. Тоа 
покажува дека најголем дел од слободните работни места (околу 53%) се 
сконцентрирани во доменот на занимања на средно ниво (кои побаруваат средно 
стручно образование), а 34% кај ниските нивоа на занимања. 
 
Совпаѓање на понудата и побарувачката на работната сила 

Од Анкета за потреба од вештини на АВРМ се собираат информации за 
потребите од работната сила. За работодавачите потребни се дополнителни 
вештини, какви што се познавање странски јазици, информатичка технологија и 
сл. Според овие податоци се креира политика за потребите од работната сила и 
за нејзино користење потребно е резултатите од оваа анкета да се вкрстат со 
податоците на ДЗС за слободни работни места. Со воведување и користење на 
класификацијата на занимања (наместо образовното ниво) значително се 
зголемува корисноста на информациите од Анкетата, сепак еден од главните 
проблеми е тоа што работодавачите не можат точно да ги наведат вештините 
(стручни и технички) кои се потребни за дадено занимање. 

 
 Табела IV.22 ги покажува големината и трендот на над-образованоста во 
2006 и 2014 година. Темносивите полиња покажуваат колкав процент од 
вработените се над-образовани односно имаат повисоко образование од она што 
е потребно за извршување на работните задачи, според занимањето. Така, на 
пример, во 2006 година, околу 3% од вработените на средно ниво на занимање 
имале завршено високо образование, иако за тие работни места најчесто се 
предвидени работници со средно образование. Овој процент е зголемен на 4,6% 
во 2014 година. Слично, во 2006 година, 0,4% од лицата на ниско ниво на 
занимање имале завршено високо образование. 
  
 Светлосиви полиња ја покажуваат под-образованоста, односно лица кои 
работат на одредено ниво на занимање, а имаат пониско ниво на образование од она 

Занимања 
Број на 
слободни 
работни места 

Структура 
(%) 

Вкупно 6.104 100 

Членови на законодавни и извршни тела, државни 
функционери, раководни државни службеници, дипломати и 
директори 

17 0,3 

Стручњаци и научници 693 11,4 

Техничари и сродни занимања 778 12,8 

Службеници 593 9,7 

Работници во услужни дејности и продажба 1.822 29,9 

Стручни работници во земјоделството, шумарството, 
рибарството и ловот 116 1,9 

Занимања за неиндустриски начин на работа во 
производството 

676 11,1 

Ракувачи и составувачи на машини и постројки 684 11,2 

Елементарни  занимања 723 11,8 

Воени занимања 3 0 
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што најчесто се бара за тоа ниво на занимање. Во 2006 година 64,5% од вработените 
работеле на адекватно ниво на образование додека во 2014 година 66,7% од 
вработените работат на адекватно ниво на образование. 
 
Табела IV.22  Големина и тренд на движење на над-образованоста77 

2006 

Занимање  / образование Основно и пониско Средно Високо 

(ISCED, 0 -  2) (ISCED, 3 - 4) (ISCED, 5 - 6) 

Високо (ISCO, 1 -  3) 0,4 11,2 15,5 

Средно  (ISCO,  4 - 8) 12,3 32,5 2,9 

Ниско (ISCO 9) 16,5 7,9 0,4 

2014 

Занимање  / образование Основно и пониско Средно Високо 

(ISCED, 0 -  2) (ISCED, 3 - 4) (ISCED, 5 - 6) 

Високо (ISCO, 1 -  3) 0,4 8,8 17,3 

Средно  (ISCO,  4 - 8) 9,7 37,9 4,6 

Ниско (ISCO 9) 13,3 7,5 0,5 

 
Активност на населението на пазарот на трудот 

Стапката на активност на лицата со високо ниво на образование во 2014 година 
изнесува 89,2%, наспороти стапката на активност на работниците со основно или 
пониско ниво на образование (44,4%). Стапката на активност на лицата со средно 
ниво на образование во 2014 година изнесува 73,2% На следниот графикон е 
прикажана активноста според нивото на образование и по пол и возрасни групи. 

 

 
График IV.1  Стапки на активност во 2014 година според образовното ниво78 

 

 

 

 

 

  

                                                           
77Извор: Сопствени пресметки, Арс, податоци превземени од Еуростат. (Национална стратегија за вработување на 

Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015) 
78Извор: Еуростат. (Национална стратегија за вработување на Република Македонија (2016-2020), Министерство 

за труд и социјална политика, 2015) 
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Човечки капитал 

Според некои образовни индикатори, во периодот 2007-2014 година значително 
се намалува учеството на лицата кои предвремено го напуштиле образованието, а 
исто така се намалува и учеството на населението од 18-24 години со завршено 
основно и пониско образование, со просек понизок од ЕУ-28. Сепак, во 2014 година, се 
забележува одредено влошување кај овој индикатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Графи IV.2  Лица кои предвреме го напуштиле образованието, 2007-201479 

 Во 2014 година, 25% од населението   на   возраст   30-34   години   во   
Република   Македонија имаат завршено високо образование. Сепак, во овие 7 години, 
учеството на лицата со завршено високо образование е двојно зголемено, за разлика 
од ЕУ каде зголемувањето е 25%.  
 

Табела IV.23  Учество на лица на возраст 30-34 со завршено високо образование,  2007-201480 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЕУ-28 30,1 31,2 32,3 33,8 34,8 36,0 37,1 37,9 

Македонија 12,2 12,4 14,3 17,1 20,4 21,7 23,1 24,9 
 

 Образованието мора да се прилагоди кон промените на потребните вештини за 
успешно работење. Наодите од анкетата спроведена од Светска Банка покажува дека 
дека сé повеќе се побаруваат „вештини на новата економија“, какви што се 
способност за извршување на комплексни задачи, аналитички и организациски 
способности, кои не може да се автоматизираат. Овие наоди упатуваат на тоа дека 
образованието мора да ја смени својата улога од учење на факти и теорија кон 
развивање вештини што може да се применат на различни работни места. 

 

 

 

                                                           
79Извор:   Еуростат,  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. (Национална стратегија за вработување на 
Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 
80Извор:   Еуростат,  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.(Национална стратегија за вработување на 
Република Македонија (2016-2020), Министерство за труд и социјална политика, 2015 г.) 

 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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4.2 Видови занимања во рамките на потсекторот и 

предвидените промени во шемите за вработување 
 

Согласно националната класификација на занимања која има хиерархиска 
скалеста структура, занимањата се двојат во групи на занимања на четири нивоа. 
Групите на занимања имаат свои конкретни називи и шифри. 
 Највисоко класификациско ниво се главните групи на занимања, означени со 
едноцифрена шифра, потоа редоследно доаѓаат подгрупите на занимања, означени 
со двоцифрени шифри, па споредните групи на занимања, означени со трицифрени 
шифри, и единечните групи на занимања, означени со четирицифрени шифри. На 
крај се поединечните занимања, означени со шестоцифрени шифри. 
 

Табела IV.24 Структура на националната класификацијата на занимања 

Главни групи на занимања Подгрупи 
Споредни 

групи 

Единични 

групи 

Број на 

занимања 

1  Членови на законодавни и 

извршни тела, државни 

функционери, раководни 

државни службеници, 

дипломати и директори 

4 11 34 250 

2 Стручњаци и научници 6 27 92 1276 

3 Техничари и сродни занимања 5 20 84 745 

4 Службеници  4 8 29 127 

5 Работници во услужни дејности 

и продажба 
4 13 40 179 

6 Стручни работници во 

земјоделството , шумарството, 

рибарството и ловот 

2 5 14 68 

7 Занимања за неиндустриски 

начин на работа во 

производство 

5 14 66 691 

8 Ракувачи и составувачи на 

машини и постројки  
3 14 40 662 

9 Елементарни занимања  6 11 33 146 

10 Воени занимања 1 1 1 1 

 Вкупно: 40 124 433 4145 
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 Подолу е даден извадок на занимања од националната класификација на 
занимања, на кои може да одговори лице со завршено средно (3-4 годишно) 
образование од делокругот на електроника и телекомуникации: 
 

 

ГЛАВНА ГРУПА 3. 
ТЕХНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА 

31. Помошни стручњаци за наука и инженеринг 

311. Помошни стручњаци за физика и инженеринг 

3113. Техничари за електротехника 
3114. Техничари за електроника 

313. Техничари за контрола на процесот 
3131. Ракувачи со постројки за производство на енергија 
3139. Техничари за контрола на процесот кои не се класифицирани на друго место 

35. Техничари за информатичка и комуникациска технологија 

352. Техничари за телекомуникација и пренос на слика и звук 
3521. Техничари на опрема за снимање и пренос на слика и звук 
3522. Техничари за телекомуникациски инженеринг 

 

ГЛАВНА ГРУПА 7. 
ЗАНИМАЊА ЗА НЕИНДУСТРИСКИ НАЧИН НА РАБОТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
 
74. Работници со електротехнологија 
741. Електроинсталатери и сродни занимања 
7411. Електричари во објекти и слични занимања 
7412. Електрични механичари и електромонтери 
7413. Монтери и механичари на електрични мрежи 
 
742. Монтери и механичари на електроника и телекомуникации 
7421. Монтери и механичари на електроника 
7422. Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија 

ГЛАВНА ГРУПА 8. 
РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА МАШИНИ И ПОСТРОЈКИ 
 
82. Составувачи на машини и опрема 
821. Составувачи на машини и опрема 
8212. Составувачи на електрична и елекртонска опрема 
8219. Составувачи на опрема и производи, некласифицирани на друго место 

За да се стекне осет за компетенциите кои се очекуваат од лице - техничар во 

секторот за телекомуникации даден е преглед на активности кои би биле во нивниот 

делокруг: 
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РАБОТНИ ЗАДАЧИ: 

1. Инсталација, одржување и отстранување пречки на услуги: xDSL модеми,  
Voip Gateway(Patton,Teles,…etc) , мрежна опрема  (routers , switches access 
points), оптички модеми, дигитални модеми за сите видови изнајмени линии, 
xDSL, VoIP, IPTV сервиси базирани на xDSL и GPON технологија на бакарна и 
оптичка пасивна мрежа и услуги обезбедени преку изнајмени линии, Cloud 
Managed Networking (CMN) базиран на Cisco MERAKI технологија (во иднина и 
други технологии), HotSpot решенија, Managed Voice Communications Services 
(Jabber for IM&Presence&Voce&Video), IP Telephony, WebEX, Managed Security, 
VPS, специјални конфигурации на CPE опрема (FritzBox, ONT..etc), IP Centrex , 
Видео надзор,  PBX и други ICT решенија. 
 

2. Врши конектирање\корекција на бакарна парица кон сите мрежни елементи, 
сплајсување на оптички влакна со механички сплајсер, припрема на конектори 
за LAN мрежи, потребни сетирања на функции во CPE уреди, реализација на 
мерења со инструменти за мерење на претплатничка линија, мерења со ALAT 
преку апликација, познавање и евидентирање на resource inventory податоци 
за пасивна мрежа. 

 
3. Внатрешните инсталации и LAN мрежи кај интерни и комерцијални корисници 

ги изведува согласно техничките стандарди и не остава отпад по извршената 
работа. 

 
4. Учествува во воведување и тестирање нови услуги и ресурси. 
 
5. Инсталација на базни станици (GSM, UMTS, LTE), микробранови линкови, 

репетитори и останата помошна опрема (напојување и сл.). Инсталација на 
антенски системи заради пуштање во употреба на нови базни станици, 
микробранови линкови или надградба на постојните. 

 
6. Одржување, корекции на антенски системи заради оптимизација на радио 

мрежата. 

7. On-site конфигурирање на инсталираната радио опрема заради пуштање во 
употреба на нови базни станици, микробранови линкови или надградба на 
постоечки. 
 

8. 24/7-часовно следење на аларми и настани од телекомуникациските мрежи 
(основна мрежа и сервисни платформи) и детекција на аномалии и корелација 

 
9. Ракување со тикети за групни/поединечни пречки 
 
10. Врши конектирање\корекција на бакарна парица кон сите мрежни елементи, 

сплајсување на оптички влакна со механички или фузионен сплајсер, 
припрема на конектори за LAN мрежи, потребни сетирања на функции во CPE 
уреди, реализација на мерења со инструменти за мерење на претплатничка 
линија, мерења со ALAT преку апликација, познавање и евидентирање на 
resource inventory податоци за пасивна мрежа. 

 
11. Врши нудење и продажба на услугите, на сите потенцијални корисници, дава и 

собира повратни информации на корисниците за производите и услугите, 
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oдговара за организирање на магацинот за техничар, навремено 
обезбедување на потребна залиха. 
 

12. Се грижи за позитивно корисничко искуство од секој контакт со корисникот. 
 

13. Учествува во комисијата за технички прием за пуштање во функција на нови 
радио-релејни системи, базни станици, сервисни платформи, оптички/ бакарни 
мрежи и останата опрема и инфраструктура. 

 
14. Одржување на радио релејни системи. 
 
15. Инсталација, конфигурација и одржување на системи за напојување. 
 
16. Изведува активности за реставрација и ургентни активности на DWDM& ME 

мрежите и сервисите за мобилни, алтернативни и меѓународни оператори. 
 
17. Реализира back up на системите за управување и контролирање на DWDM & 

ME мрежите. 
 
18. Учествува во подготовка на извештаи за состојбата на DWDM & ME мрежите 

како и за испадите/ девијациите на DWDM & ME опремите, и ажурира 
податоци во системите. 

 
19. Реализира поврзување на оптички кабли за FTTx мрежи и магистрални Фибер 

оптички мрежи, каблирање на бакарни пристапни мрежни кабли, поврзување 
на patch cords како и поврзување на потребната инфраструктура за мобилните 
базни станици на регионално ниво. 

 
20. Реализира инсталирање на DSLAM портови, GPON портови и DWDM портови 

на регионално ниво. 
 
21. Локализира повреди и поправка на оптички кабли за FTTx мрежи, магистрални 

фибер оптички мрежи, бакарни пристапни мрежни кабли и инфраструктура за 
мобилните базни станици. 

 
22. Врши редовно мерење, тестирање и одржување на оптички кабли за FTTx 

мрежи, магистрални фибер оптички мрежи, бакарни пристапни мрежни кабли 
на регионално ниво и инфраструктура за мобилните базни станици на 
регионално ниво, водејќи сметка за потрошениот матерјал. 

 
Покрај основните компетенции, дополнително се бараат знаења за работа на 

персонален компјутер (Microsoft Office) и странски јазик, а од вештини се бара 
познавање на комуникација со корисници. 
 

 

 

 



94 
 

4.3 Врската потсекторите електроника и телекомуникации со 

другите сектори 
 

Покрај деловните субјекти кај кои како главна дејност се јавуваат електрониката 
и телекомуникациите (тука може да се идентификуваат телекомуникациски оператори, 
кабелски оператори, производители на електронска опрема и сл), потребата од кадар 
со познавање на електрника/телекомуникации се забележува и во останатите 
дејности, пред сè во делот на одржување  комуникациски и електрични инсталации, 
одржување  електрични и телекомуникациски уреди и сл. 

 

4.4 Клучните трендови, развој и двигатели во потсекторот за 

електорника и телекомуникации 
 

Нови трендови во потсекторот за електроника и телекомуникации 

 Имајќи го предвид техничко-технолошкиот развој во светски рамки, неспорен е 
фактот дека потсекторот за електроника и телекомуникации е подложен на брзи 
промени и раст.  

 Фокусирајќи се само на пазарот за телекомуникации, кој посебно се следи од 
Агенцијата за електронски комуникации, може да се види дека овој сектор е во фаза 
на заситување  од аспект на број на корисници, но се очекува раст и воведување  нови 
услуги по корисник, што рефлектира зголемен обем на активности и потреба од нови 
знаења кај техничкиот кадар кој ќе се грижи за обезбедувањето на новите услуги. 

 Оттука произлегува  потребата од профили кои ќе ги познаваат новите 
технологии и ќе бидат спремни за учење на новите технологии како што ќе се 
појавуваат  на пазарот. 
  

4.5 Можности за напредување и вообичаените патеки на 

кариера 
 

Професионалната успешност на профилот техничар за електроника и техничар за 
телекомуникации во голема мера зависи и од нивната понатамошна надградба во 
рамки на работното место. Брзите технолошки промени, специфичноста на опремата 
со која ќе работат и ќе бидат задолжени изискуваат дополнителни специјализирани 
обуки, кои дополнително ќе го остручат техничарот и помогнат за негова поголема 
техничка компетентност за потребите на работното место. Ова е можност за 
напредување на техничарот во позиција специјалист. 

 
 Поседувањето на способност за самостојно водење на работите и одлучување, 
како дел од меките вештини, отвораат можност техничарот да се промовира во тим 
лидер, водител на проекти и слично. 
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4.6 Работодавачи други клучни чинители  
 

Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за електроника и 

телекомуникации 

o Од аспект на клучни чинители кои имаат влијание и треба да се вклучат 
во анализата на секторот за електроника и телекомуникации се: 
МИнистерство за образование и наука 

o Министерство за труд и социјална политика 
o Министерство за транспорт и врски 
o Министерство за економија 
o Министерство за информатичко општество и администрација 
o Министерство за просторно планирање и заштита на животна средина 
o Агенција за вработување на РМ 
o Агенција за електронски комуникации 
o Стопанска Комора на Македонија  
o Сојуз на стопански комори 
o МАСИТ 
o Центар за стручно образование и обука 
o Центар за образование на возрасни  
o Биро за развој на образованието 
o Државен просветен инспекторат 
o Државен испитен центар 
o Совет за стручно образование и обука 
o Локална самоуправа 
o Средни стручни училишта 
o Провајдери за обука на возрасните 

 

 Чинители заинтересирани за развојот на работната сила во потсекторот за  
електроника и телекомуникации се: 

- Претставници на работодавачи во конкретниот потсектор;  

- Оператори кои нудат електронски комуникации 

- Приватни компании кои произведуваат или нудат услуги од областа не 
електрониката; 

- Јавни институции (министерства, други правни лица) 

- Приватни/јавни компании  
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5.1 Големината на профилот на потсекторот и географската 

локација на организациите и работниците 
 

5.1.1 Природен гас 
 

Општи податоци за потсекторот за природен гас во Република Македонија 
 

 
 

Енергетската инфраструктура во потсекторот за природен гас во Република 
Македонија овозможува: 
- увоз на природен гас; 
- пренос на природен гас; 
- дистрибуција на природен гас и 
- снабдување на природен гас. 
 
 Република Македонија нема сопствени наоѓалишта на природен гас и поврзана 
е само со еден главен гасовод. Целокупната количина на природен гас се увезува од 
Русија преку Меѓународниот коридор 8 кој поминува низ Украина, Молдавија, Романија 
и Бугарија. Магистралниот гасовод влегува во Македонија кај Деве Баир на границата 
со Бугарија и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје, во 
должина од 98,197 km, разводна гасоводна мрежа од магистралниот вод до градовите 
Крива Паланка, Кратово, Куманово, Технолошко индустриска развојна зона – Скопје 
(Бунарџик) и градот Скопје со должина од 32 km и градска гасоводна мрежа со 
должина од 50,93 km (во Крива Паланка, Кратово, Куманово и Скопје). Преносниот 
систем се состои и од ГМС (главна мерна станица) на влез во Република Македонија, 
од шест ГМРС (главни мерно регулациски станици) поставени на влез во градовите 
Крива Паланка, Кратово, Куманово, две во Скопје и тоа Скопје Север и Скопје Југ и 
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една во Технолошко индустриска развојна зона Скопје, 51 МРС (мерно регулациски 
станици), 3 МС (мерни станици), поставени кај 51 потрошувачи на природен гас. 
 
 Вкупниот капацитет на системот за пренос на природен гас изнесува 800 
милиони m3/годишно, со работен притисок од 54 бари и дијаметар на магистралниот 
вод од 530 mm. Капацитетот може да се зголеми на 1.200 милиони m3/годишно со 
изградба на компресорска станица на првиот дел на магистралниот гасовод. 
Максималната пропустливост на магистралниот гасовод изнесува 240.000 m3/час.  
 
 Во Република Македонија изградени се следните системи за дистрибуција на 
природен гас, и тоа во: 
- технолошко-индустриска развојна зона Скопје-ТИРЗ кај с. Бунарџик, со должина на 
дистрибутивната мрежа од 5.200 m, 
- градот Куманово со должина на дистрибутивната мрежа од 11.315 m, и 
- градот Струмица со должина на изградената дистрибутивна мрежа од 24.000 m. 
 
 На горенаведените системи за дистрибуција на природен гас се врши испорака 
на природен гас за потребите на индустријата, комерцијалните потрошувачи, јавните 
установи и домаќинства. 

 

 5.1.2 Состојба на пазарот на природен гас 

Слика V.1 Графички приказ на пазарот на природен гас во Република Македонија 

 

Согласно со Законот за енергетика, со донесување на: 
 
- Правилата за снабдување со природен гас, 
- Правилата за снабдување со природен гас во краен случај, 
- Правилникот за цени на природен гас за снабдувач во краен случај, 
- Правилата за пазар на природен гас и 
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- Тарифниот систем за пренос и дистрибуција на природен гас 
сите тарифни потрошувачи станаа квалификувани потрошувачи, со што се создадоа 
услови за либерализација на пазарот со природен гас која отпочна на 01.01.2015 
година. 
 
 Во текот на 2015 година во набавката на природниот гас од увоз самостојно 
настапуваа следните учесници на пазарот со природен гас: 
- производител на ТЕ за потребите на снабдувањето на потрошувачите со топлинска 
енергија во Град Скопје, 
- комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија и 
- трговци. 
 
 Во текот на 2015 година не беа забележани нарушувања на состојбите меѓу 
учесниците на пазарот со природен гас. 
 
 Системите за дистрибуција на природен гас се во постојан развој и подем, така 
што се забележува ширење на дистрибутивната мрежа како и приклучувања и 
користење на природниот гас во индивидуални објекти (домаќинства). 
Регулаторната комисија за енергетика и понатаму ќе ги регулира дејностите: 
- пренос и управување со системот за пренос на природен гас, 
- дистрибуција на природен гас и 
- снабдување со природен гас во краен случај. 
 
 Од податоците доставени од страна на АД ГА-МА Скопје како носител на 
лиценците за пренос и управување со системот за пренос на природен гас, вкупните 
пренесени количини на природен гас во Република Македонија до потрошувачите на 
природен гас во текот на 2015 година изнесуваат 135.946.902 nm3. 
 
Табела V.1. Преглед на пренесени количини на природен гас за 2013, 2014 и 2015 година 
 

 Месец  2013 2014 2015  2015/2013 (%)   2015/2014 (%)  

 Јануари  32.115.705 28.718.398 29.567.275 -7,94 2,96

 Февруари  33.591.315 14.828.103 19.831.862 -40,96 33,75

 Март  12.113.078 12.310.373 14.175.130 17,02 15,15

Април 6.048.318 7.124.577 7.616.491 25,93 6,9

Мај 2.356.512 3.368.546 3.050.090 29,43 -9,45

Јуни 2.435.211 2.973.271 2.434.634 -0,02 -18,12

Јули 2.171.824 3.349.082 2.332.990 7,42 -30,34

Август 2.598.467 2.950.726 2.043.052 -21,37 -30,76

Септември 2.471.979 3.191.172 2.051.339 -17,02 -35,72

Октомври 4.171.507 7.123.071 9.585.488 129,78 34,57

Ноември 21.463.237 23.330.909 15.272.029 -28,85 -34,54

Декември 37.048.027 25.285.459 27.986.522 -24,46 10,68
ВКУПНО 158.585.180 134.663.666 135.946.902 -14,28 0,95  
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Графикон V.1 Приказ на месечната динамика на пренесени количини на природен гас во РМ во 2013, 

2014 и 2015 година 

 
 Искористеноста на капацитетот на системот за пренос на природен гас во 
однос на номиналниот капацитет за пренос во износ од 800.000.000 nm3/год. и во 2015 
година останува мала и изнесува околу 17%. 

Слика V.1  Процентуално учество во потрошувачката на природен гас по потрошувачи во 2015 г. 
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Слика V.2  Процентуално учество во потрошувачката на природен гас по вид во 2015 г. 

 Во потрошувачката на природниот гас во Република Македонија доминираат 
производителите на електрична и топлинска енергија, односно комбинираните 
постројки за производство на електрична и топлинска енергија и топланите. Нивното 
учество во крајната потрошувачка на природниот гас за 2015 година изнесува 70%. По 
нив следат индустриските потрошувачи, каде што доминантна улога има металната 
индустрија. На крај се дистрибутивните компании со учество во крајната потрошувачка 
на природен гас од 2%. 
 

 
График V.2 Увезени количини на природен гас во период 2010-2015 година по трговци т.е потрошувачи 

 Во изминатите четири години кај увозот на природен гас се забележува 
раздвижување, односно се појавуваат неколку субјекти кои што вршат увоз на 
природен гас, додека претхoдно доминантен увозник беше единствено Макпетрол АД 
Скопје. Главните субјекти кои што вршат увоз на природен гас, освен Макпетрол АД 
Скопје како трговец на природен гас, се и ТЕ-ТО АД Скопје и Производство на топлина 
БЕ ДООЕЛ Скопје кои што вршат увоз за сопствени потреби, како и Когел Стил ДОО 
Скопје кој што врши трговска дејност. 
 

 



102 
 

Табела V.2  Дистрибутивни количини на природен гас во 2013, 2014 и 2015 година во 
дистрибутивните мрежи на ЈП Куманово гас, ЈП Срумица гас - Дирекција за технолошко-индустриско 
развојни зони Скопје  

 

Податоци за структура и број на потрошувачи во дистрибутивните мрежи 
 
 Во текот на 2015 година, преку дистрибутивниот систем на ЈП Куманово Гас-
Куманово, ЈП Струмица Гас-Струмица и Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони Скопје, се реализираше испорака на природен гас до следните 
корисници: 
а) ЈП Куманово Гас-Куманово: 
- предучилишни установи (3), 
- основни училишта (2), 
- средни училишта (2), 
- други објекти (10) и 
- домаќинства (20). 
б) ЈП Струмица Гас-Струмица: 
- предучилишни установи (4), 
- основни училишта (5), 
- средни училишта (3), 
- објекти на општинска администрација (3), 
- угостителски објекти (3) и 
- домаќинства (184). 
 
 Дистрибутивниот систем на ЈП Струмица Гас-Струмица не е поврзан со 
системот за пренос на природен гас на Република Македонија, а природниот гас се 
превзема од декомпресорска станица. Овој дистрибутивен систем претставува 
таканаречен виртуелен гасоводон систем односно систем за компресија на 
природниот гас во модули за транспорт, боци со притисок од 200 до 250 бари, 
транспорт на модулите, како и декомпресија на природниот гас на притисок од 4 бари, 
адекватен за користење на истиот во дистрибутивната мрежа. 
в) Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје: 
- индустриски потрошувачи (7). 
 

5.1.3  Топлинска енергија  

 
Општи податоци за потсекторот за топлинската енергија во Република 
Македонија 
 
 Во Република Македонија активни топлификациони системи има само на 
територијата на Град Скопје, на чие што подрачје функционираат три топлификациони 
системи. Најголем топлификационен систем е системот со кој управува БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, на кој во текот на 2015 год. беа приклучени потрошувачи со 
вкупна ангажирана моќност од 447 MW, додека на системот на АД ЕЛЕМ, Подружница 
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Енергетика беа приклучени потрошувачи со вкупна ангажирана моќност од околу 50 
MW и потрошувачи со 8 MW беа приклучени на системот на Скопје Север АД Скопје. 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, односно неговите претпријатија Производство на 
топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје и Снабдување 
со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, започнаа со вршење на дејноста од почетокот на 2013 
година. 
 
 Капацитетите за производство на топлинска енергија на Производство на 
топлина БЕ ДООЕЛ Скопје се: 
- Топлана Исток со производен капацитет од 279 MW, лоцирана во источната 
индустриска зона на градот, 
- Топлана Запад, со производен капацитет од 171 MW лоцирана во населба 
Тафталиџе и 
- Топлана 11-ти Октомври, со производен капацитет од 28 MW лоцирана во населба 
Кисела Вода. 
 
 Вкупниот активен производен капацитет на топланите со кои управува 
Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје е 478 MW. Со оваа производна моќност, 
се задоволуваат потребите за топлинска енергија на потрошувачите со просечна 
ангажирана моќност од 447 MW во текот на 2015 година. 
 
 Производството на топлина во топланите се реализира во котли кои можат да 
користат природен гас и мазут. Во 2015 година во сите топлани на територијата на 
Град Скопје како погонско гориво се користеше само природниот гас. 
 
 На дистрибутивната мрежа на Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје е 
приклучен и комбинираниот производител на топлинска и електрична енергија ТЕ-ТО 
АД Скопје со производен топлински капацитет од 160 MW, како нерегулиран 
производител на топлинска енергија. 
 
 Дистрибутивната мрежа која ја користи Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ 
Скопје е во сопственост на Република Македонија, а правото на користење се 
остварува врз основа на договор за закуп. 
 
 АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница Енергетика располага со вкупен производен 
капацитет од 96 MW. АД ЕЛЕМ Скопје е сопственик на најголем дел од 
дистрибутивната мрежа, со која управува и ја користи АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница 
Енергетика. 
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Слика V.3 Приказ на системот за дистрибуција на топлинска енергија на дистрибуција на топлина 

БЕГ ДООЕЛ Скопје 

 

 На дистрибутивната мрежа на АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница Енергетика е 
приклучен комбинираниот производител на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ 
СТИЛ ДОО Скопје со производен топлински капацитет од 13,5 MW, како нерегулиран 
производител на топлинска енергија. 
 
 Скопје Север АД Скопје производството на топлинска енергија го врши преку 2 
котли од по 23 MW или вкупно производен капацитет од 46 MW. Дистрибутивната 
мрежа во Скопје Север АД - Скопје е изградена од страна на Топлификација АД Скопје 
како инвеститор. 
 
Табела V.3  Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на топлинска енергија 
БЕГ АД Скопје во 2013, 2014 и 2015 година 
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Табела V.4  Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на топлинска енергија 
2013, 2014 и 2015 година за АД Скопје Север 

 
 

Табела V.5  Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на топлинска енергија 
2013, 2014 и 2015 година за АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница Енергетика 

5.1.4  Состојба на пазарот на топлинска енергија 

  
На пазарот на топлинска енергија во 2015 година вршители на регулираните 

енергетски дејности лоцирани на територијата на Град Скопје се: 
- БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје 
- Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 
- Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 
- Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 
- АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика, 
- Скопје Север АД Скопје 
 
 Согласно со Законот за енергетика за системите со инсталирана моќност на 
потрошувачите над 80 MW, носител на лиценци за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија не може да биде едно правно лице. Поради ова, за 
системот на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје за секоја дејност постои одделен 
правен субјект, додека за системот на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика кај кого 
инсталираната моќност на потрошувачите е под 80 MW, сите три лиценци за 
производство, дистрибуција и снабдување се доделени на едно лице. 
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 Претпријатијата на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје во 2015 година 
управуваа со најголемиот топлификационен систем откако во 2013 година го 
превземаа системот од Топлификација АД Скопје. Претпријатија ги вршат дејностите 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија со основни средства 
кои со договор за закуп се превземени од Топлификација АД Скопје. Исто така со 
договор се преземени и вработените од претходните носители на лиценци. 
  
 АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика продолжува со активностите за подготовки и 
поставување на мерила на топлинска енергија кај крајните потрошувачи, со што ќе се 
овозможи мерење на испорачаната топлинска енергија на праг на потрошувач. 
 
 Од податоците доставени од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, АД 
ЕЛЕМ Подружница Енергетика и Скопје Север АД Скопје вкупно произведени и 
испорачани количини на топлинска енергија за 2013, 2014 и 2015 година изнесуваат 
како што е прикажано во табелите IV.4, IV.5 и IV.6. Надоместокот за греење се плаќа 
врз основа на измерената испорачана топлинска енергија на мерно место на влез на 
објектот. Регулацијата и отчитувањето на испорачаната топлинска енергија во 
објектите се врши од диспечерскиот центар. Во Правилникот за утврдување на 
квалитетот на испорачаната топлинска енергија е утврдена постапката за проверка на 
квалитетот на испорачаната топлинска енергија, односно задоволување на условите 
за квалитет определени во Правилата за условите за снабдување со топлинска 
енергија. 
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Табела V.6  Преглед на произведени и преземени количини на топлинска енергија во 2013, 2014 и 2015 
година 

 
Табела V.7  Преглед на испорачани количини  топлинска енергија по категорија на потрошувачи  за 
снабдување со топлина БЕГ ДООЕЛ Скопје 2015 година 
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Слика V.4  Испорачана топлинска енергија по месеци, по 2015 г. за снабдување со топлина БЕГ ДООЕЛ 

Скопје 

Табела V.8  Преглед на количини  на топлинска енергија за Скопје Север АД Скопје во 2013, 2014 и 2015  

година 

 

Табела V.9  Преглед на количини  на топлинска енергија за АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика  во 2013, 

2014 и 2015 година 
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График V.3 Испорачана топлинска енергија по компании во 2013, 2014 и 2015 година 

 

5.1.5 Нафта и нафтени деривати 

 
Општи податоци за нафтениот потсектор во Република Македонија 
 

 Енергетската инфраструктура во нафтениот сектор во Република Македонија 
овозможува увоз, извоз и транспорт на сурова нафта и нафтени деривати, преработка 
на суровата нафта, производство на биогориво, дистрибуција, транспорт и продажба 
на нафтените деривати. 
 
 Рафинеријата ОКТА е изградена во 1980 година, а со работа започна во 1982 
година. Дизајнирана е како хидроскиминг рафинерија со проектиран капацитет од 2,5 
милиони тони годишно, односно 5480 bbl/дневно. Максимален капацитет од 1,36 
милиони тони е постигнат во текот на 1988 година. 
 
 Во својот технолошки состав има повеќе процесни постројки, и тоа: 
атмосферска дестилација, хидродесулфуризација на примарен бензин, каталитички 
реформинг, високотемпературна изомеризација, хидродесулфуризација на керозин, 
хидродесулфуризација на средни дестилати и рекуперација на течен нафтен гас. 
 
 Од 1999 година ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје е претпријатие со 
приватен мнозински пакет на акции од стратешкиот инвеститор ЕЛ.П.ЕТ Балканика, Р. 
Грција. 
 
 ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје има капацитет да произведува: 
безоловен моторен бензин со 95 октани - Еуро V, безоловен моторен бензин со 98 
октани - Еуро V, дизелно гориво со 10 ppm сулфур - Еуро V, гориво за млазни мотори - 
ЈЕТ А-1, течен нафтен гас (ТНГ) - смеша пропан-бутан гас и комерцијален бутан. Од 
маслата за горење застапени се: мазутот со содржина на сулфур до 2% и екстра 
лесно масло за домаќинство со 1000 ppm сулфур. 
 
 Во 2002 година со работа започна нафтоводот Солун – Скопје, со должина од 
околу 213,5 км, 16 инчи NPS, со носивост на транспорт од 2,5 милиони тони нафта 
годишно. Транспортот на суровата нафта се одвива од терминалот ХЕЛП.ПЕ.-ТИК 
(Хеленик Петролеум, Индустриски Комплекс-Солун) до терминалот во ОКТА. Патот на 
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нафтоводот е континуиран помеѓу терминалите на ХЕЛП.ПЕ.-ТИК и ОКТА, со 15 блок 
вентилски станици (3 лоцирани во Република Грција и 12 лоцирани во Република 
Македонија) за обезбедување на дискретни секции на нафтоводот. 
 
 Контролата и мониторингот на работата на нафтоводот е реализирана преку 
SCADA-Систем. Со нафтоводот стопанисува заедничко македонско-грчко претпријатие 
VARDAX со седиште во Солун и канцеларија во Скопје. 

 Рафинеријата за производство на биодизел гориво е во сопственост на 
приватното претпријатие Макпетрол АД Скопје. Оваа рафинерија започна со 
производство во 2007 година и е со капацитет од 30 илјади тони годишно. За 
производство на биодизел горивото се користи нерафинирано масло од семе од 
маслодајна репка. Во оваа фаза нерафинираното масло за производство на 
биодизелот се набавува од увоз. 
  
 Во Македонија тековно работат околу 280 бензински пумпни станици. И покрај 
фактот што денес значително е променета сопственичката структура во 
малопродажниот сектор, сепак Макпетрол АД Скопје е сè уште доминантно 
претпријатие во делот на малопродажбата со 124 бензински станици. Потоа следат 
Лукоил Македонија ДООЕЛ Скопје со 27 бензински станици, ОКТА Бренд со 27 
бензински станици, додека преостанатите околу 102 бензински станици се во приватна 
сопственост на повеќе домашни мали претпријатија. 
 
 Дел од претпријатијата кои поседуваат бензински станици, покрај основната 
дејност да продаваат горива на своите бензински станици, се јавуваат и како трговци 
на големо, односно дел од набавените течни горива не ги продаваат преку 
бензинските станици туку директно до крајните потрошувачи. 
 
 Вкупниот капацитет на резервоарите за нафта и нафтени производи во 
Република Македонија е околу 382 илјади m3. 
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 Резервоарските капацитети во Република Македонија се доволни за 90 дена 
тековна просечна потрошувачка од секој вид на нафтени продукти. Истите се состојат 
од резервоарскиот складиштен простор на Рафинеријата ОКТА, резервоарскиот 
складиштен простор на претпријатието Макпетрол, резервоарскиот складиштен 
простор на претпријатието Лукоил Македонија, резервоарскиот складиштен простор на 
Државните стокови резерви на Република Македонија и резервоарскиот складиштен 
простор на помали приватни и државни претпријатија. 
 
 Формирањето, чувањето, обновувањето и користењето на задолжителните 
резерви на нафта и нафтени продукти се уредени согласно со Законот за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени продукти и директивите на Европската 
унија. 
 
Состојба на пазарот на нафта и нафтени деривати 
 
 Пазарот на нафта и нафтени деривати во Република Македонија покрај тоа што 
е уреден со Законот за енергетика, е уреден и со други закони и прописи и тоа: 
Законот за трговија, Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за царините, 
Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за пазарната 
инспекција, Правилникот за квалитет на течните горива, Техничките прописи 
(складирање и транспорт на нафтените деривати, стандарди и сл.), како и со 
ратификуваните меѓународни договори и тоа Договорот за стабилизација и 
асоцијација со ЕУ, Договорот за енергетска повелба и Договорот за Енергетска 
заедница. Исто така, врз односите во овој пазар влијае и пристапувањето на нашата 
земја во Светската трговска организација. 
 
 Учесници на пазарот 
 
 Согласно Законот за енергетика, дејности од областа на суровата нафта, 
нафтените деривати, биогорива и горива за транспорт, се: 
- преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати; 
- производство на биогорива; 
- производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и 
биогорива; 
- транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно 
продуктоводи; 
- складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за 
транспорт; и 
- трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 
 
 Наведените дејности може да ги вршат домашни и странски лица врз основа на 
издадени лиценци од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 
 
 Во рамките на овој сектор се врши увоз и извоз на сурова нафта и нафтени 
продукти, транспорт на сурова нафта низ нафтовод, преработка на суровата нафта, 
производство на биогориво, дистрибуција и продажба на нафтените продукти. 
Релациите помеѓу учесниците на пазарот се прикажани на следната слика. 
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График V.4  Графички приказ на пазарот за нафта и нафтени деривати 

 
Производство, набавка и продажба на нафтени деривати 
 
 Пазарот со сурова нафта и нафтени деривати, односно снабдувањето и 
продажбата на истите во Република Македонија, Регулаторната комисија за 
енергетика редовно го следи преку месечните и годишните извештаи, коишто 
лиценцираните субјекти ги доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика 
согласно со издадените лиценци. 
 
 Во 2015 година не е направен увоз на сурова нафта во Република Македонија 
од страна на ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје, при што е евидентирана залиха 
од 348 тони сурова нафта на почетокот од годината, која се јавува како залиха и на 
крајот од годината, односно во текот на 2015 година не е извршена преработка на 
сурова нафта. 
 
 Вкупно увезени количини на нафтени деривати во Република Македонија во 
2015 година изнесува 948.276 тони, што е за 13,70 % повеќе во однос на увезените 
количини на нафтени деривати во 2014 година (834.041 тони). Најголем увозник и оваа 
година е ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје која учествува со 69,47%, потоа 
следат Супертрејд ДОО Скопје со 11,47%, Лукоил Македонија ДООЕЛ - Скопје со 
10,74%, Црна Река Петрол со 1,76%, Марија Треид ДОО Велес со 1,71%, РТ ТРАНС 
ЛОГИСТИК со 1,02% и останатите трговци со 3,83 % учество во вкупниот увоз на 
нафтени деривати во 2015 година. 
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График V.5  Графички приказ на увоз на нафтени деривати во РМ ЗА 2013, 2014 И 2015 

година(тони/годишно) 

 
 Извозот на нафтените деривати во 2015 година изнесувал 140.924 тони, и 
истиот во однос на 2014 година (130.265 тони) е зголемен за 8,18%. Најголем извозник 
на нафтени деривати во 2014 година е ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје со 
88,31%, Макпетрол АД – Скопје со 11,17%, Пертинакс-Скопје со 0,38%, а останатиот 
извоз од 0,14% е реализиран од страна на Марија Треид ДОО Велес. 
 

 Продажбата на нафтени деривати на домашниот пазар во 2015 година 

изнесува 844.506 тони, што претставува зголемување за 12,52% во однос на 

продажбата на нафтените деривати во 2014 година (750.547 тони). 

График V.6  Графички приказ за продажба на нафтени деривати во РМ ЗА 2013, 2014 и 2015 

година(тони/годишно) 

 Во потрошувачката на нафтените деривати во Република Македонија во 2015 
година доминираат дизел горивата со 63,64%, безоловните бензини со учество од 
12,70% и мазутот со 8,73%. Потоа следат течниот нафтен гас со 8,03%, Екстра 
лесното масло (ЕЛ-1) со 6,82% и млазното гориво со 0,08%. 
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График V.5  Графички приказ на учеството на нафтените деривати во вкупната потрошувачка на 

нафтени деривати во РМ во 2015 година 

 Покрај податоците за набавка и продажба на нафтени деривати во Република 
Македонија кои што претходно се презентирани, а кои што произлегуваат од 
работењето на лиценцираните субјекти за вршење енергетска дејност - трговија на 
големо со нафта и нафтени деривати, во Република Македонија, според податоците 
од Министерството за економија, во 2015 година е извршен увоз и на 33.000 тони 
мазут, 1.000 тони дизелгориво и 4.500 тони пропан-бутан (ТНГ), од страна на 
потрошувачи кои што согласно член 103, став 4 од Законот за енергетика, имаат право 
да вршат набавка од странство на нафтени деривати исклучиво за свои потреби. 
Согласно доставените податоци од лиценцираните субјекти составен е табеларниот 
преглед за набавка на сурова нафта, набавка и продажба на нафтени деривати во 
2015 година. 
 

Слика V.6  Преглед на набавка на сурова нафта, набавка и продажба на нафтени деривати во 2015 

година, во тони 
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5.2 Клучните трендови, развој и двигатели во самиот сектор 
 

5.2.1 Природен гас 

Развојни и инвестициски планови (Од Годишен извештај на Регулаторна комисија 
за 2015 г) 
 

Согласно со Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија 
до 2030 година, развојот на гасификациониот систем на Република Македонија во 
делот на магистралните правци, беше утврден приоритетно да се одвива на правците 
Клечовце – Св.Николе – Штип – Радовиш – Струмица – Гевгелија и правецот Скопје – 
Тетово – Гостивар. 
 
 Во текот на 2015 година отпочната е изградбата на магистралниот гасовод, 
делница “Клечовце-Блок станица 5”, кој го изведува Македонски енергетски ресурси во 
соработка со Стројтрансгас од Русија, а во согласност со Спогодбата меѓу Владата на 
Република Македонија и Владата на Руската Федерација, за регулирање на обврските 
на поранешниот СССР по пресметките поврзани со стоковната размена меѓу 
поранешниот СССР и поранешната СФРЈ. 
 
 Република Македонија на 10-ти јули 2015 година во Дубровник потпиша 
Меморандум за разбирање за Иницијативата за гасно поврзување на Централна и на 
Југоисточна Европа (CESEC), со што се вклучи со свои проекти, како што е 
интерконекција на Република Македонија со Грција и интерконекција со Бугарија, со 
што се овозможува регионално поврзување со соседите и користење природен гас од 
различни извори (Азербејџан, Црно Море/Романија и LNG терминали во Грција). 
МЕР АД Скопје, од страна на Владата на Република Македонија е назначен за 
потписник на Меморандумот за разбирање на новиот гасен проект „Тесла“, проект кој 
предвидува поврзување на земјите од Југоисточна Европа со гасоводниот систем на 
Турција. 
 
 Во декември 2015 година објавен е јавен повик за доделување договор за јавна 
набавка на работи – изградба на магистрален гасовод, Делница Блок станица 5 – 
Неготино со ГМРС Штип и ГМРС Неготино, во должина од 36 км. 
Врз основа на физибилити студијата за развој на дистрибутивни мрежи на природен 
гас во Република Македонија, изработена во 2014 година, беше објавен тендер за 
доделување на јавно-приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, 
управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во 
Регион 1 – Скопскиот регион. 
 
 Конкурентниот дијалог по овој тендер се одвиваше и во текот на целата 2015 
година и треба да заврши со поднесување на понуди од страна на заинтересираните 
страни. 
 
 Плановите за развој на постојните дистрибутивни мрежи во Куманово и 
Струмица предвидуваат нивно понатамошно проширување и приклучување на нови 
потрошувачи на териториите на овие општини. 
 
 Согласно планот за развој, обнова и проширување на постојната преносната 
мрежа во периодот 2016-2020 година, предвидени се проширувања на Градската 
гасоводна мрежа, систем за следење и откривање на истекување гас од гасоводна 
мрежа, телеметриски систем на објектите на гасоводот, приклучување на ТИРЗ 
Ранковце кон преносната гасоводна мрежа и др. 
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 Регулаторната комисија за енергетика со одлуките кои што се однесуваат на 
тарифите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 
регулираниот период 2012-2016 година, го одобри следниот износ на планирани 
инвестиции на АД ГА-МА Скопје. 

Слика V.7 Развоен и инвестициски план на АД ГА-МА Скопје  

Развојни и инвестициски планови(Од Стратегија за развој на енергетиката) 

Основни правци на развој на преносната мрежа  
 
 Развојот на основните правци на преносната мрежа на природен гас во 
Република Македонија е во согласност со очекуваната потрошувачка во одредени 
делови на земјата. 
  
 Првиот инвестициски зафат кој треба да се реализира во гасоводниот систем 
на Република Македонија е затварањето на гасниот прстен во град Скопје. Со тоа ќе 
се овозможи користење на природниот гас во јужниот и западниот дел на градот каде 
и во моментот има потрошувачи кои веднаш би можеле да го користат овој енергент, а 
тоа во прв ред се Комплексот на Клиничкиот центар и Топланата Запад на 
Топлификација АД. 
 
 Во поглед на понатамошниот развој на преносната мрежа во Република 
Македонија од прв приоритет се правците Клечовце-Св. Николе-Штип-Радовиш-
Струмица-Гевгелија и Скопје-Тетово-Гостивар кои треба први да се реализираат. 
Магистралата Клечовце-Гевгелија со вкупна должина од 166 km и со дијаметар на 
цевководот од 500 mm со крак Св. Николе-Велес (26 km) е од посебно стратегиско 
значење, поради можноста за приклучување на гасоводите јужно и југозападно од 
Македонија. Со овој магистрален цевковод би се покриле во првиот период сите 
потреби на природен гас во централниот дел на државата во кој има значителен број 
индустриски потрошувачи, кои би можеле веднаш да се приклучат на природен гас. 
Со магистралата Скопје-Тетово-Гостивар, со вкупна должина од 65 km ќе се опфати 
целокупната потрошувачка на енергија во овој исклучително развиен дел од државата 
во кој во последните десетина години се развија доста мали индустриски објекти и 
голем број нови згради за домување. 
 
 Следни магистрални правци се Штип-Неготино-Кавадарци-Прилеп-Битола-
Охрид-Струга (180 km) и Гостивар-Кичево-Струга (100 km) со краци за Дебар и за 
Крушево и за други помали места (100 km). Овие магистрални правци овозможуваат 
поврзување на Македонскиот преносен систем со Албанскиот. 
 
 За дел од помалите градови може да се размислува за снабдување преку т.н. 
виртуелни гасоводи (транспорт на природен гас под притисок со цистерни), систем кој 
веќе се применува и во сосоедните земји. 
 
 Друг правец на снабдување со кој би се покриле потребите на југоисточниот 
дел на државата е Петрич-Струмица. Должината на овој гасовод ќе биде околу 40 km, 
а дијаметарот на цевката не поголем од 350 mm. Со овој магистрален гасовод би се 
покривале потребите на овој дел од државата кои согласно прелиминарните анализи 
не би требале да бидат поголеми од 70 милиони Nm3. Во ова количество најголем дел 
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треба да е потрошувачката во пластеници и оранжерии каде би се одгледувале 
различни земјоделски култури. 
 
 Поврзувањето со Србија би се остварило преку Клечовце. За обезбедување на 
потребниот капацитет и поголема сигурност во снабдувањето на Скопје и на 
западниот дел на Републиката се планира и дополнителен гасовод Клечовце-Скопје. 

 
 
Можни извори за снабдување со природен гас 
 
Од предходната анализа на очекуваните потреби од природен гас произлегува дека 
капацитетот на постојниот магистрален гасовод не може да ги задоволи потребите од 
природен гас. Во такви услови Република Македонија мора да мисли на нови 
приклучоци на регионалните гасоводи кои се планираат во околината. 
Реални извори на снабдување на регионот со природен гас, во иднина, се (слика 
6.3.2.1): 
- Сегашниот правец на снабдување на Република Македонија со природен гас. Извор 
во Западен Сибир, транспортен коридор: Русија, Украина, Молдавија, Романија, 
Бугарија. Руски гас; 
- Јужен поток, јужен дел. Бугарија-Грција-Албанија-Италија. Руски гас или мешавина 
од руски и каспијски гас; 
- Јужен поток, северен дел. Бугарија-Србија-Хрватска-Словенија. Руски гас или 
мешавина руски и касписки гас; 
- Син поток. Руски гас преку Бугарија; 
- Бел поток. Касписки гас преку Рoмaнија; 
- Набуко. Касписки гас преку Романија; 
- ТПГ влезови на пристаништа во Грција, Албанија, Црна Гора и/или Хрватска.  
  
 Алжирски и арапски течен природен гас. Транспортирање преку нови гасоводи 
кои би ги поврзале пристаништата со магистралните цевководи на државите во 
регионот. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика V.8 Можни правци за снабдување со природен гас 
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 Од списокот на можни извори за снабдување на регионот со природен гас може 
да се заклучи дека регионот во иднина треба да има солидни можности за снабдување 
со количини кои можат во следните 30 години во целост да ги покријат потребите од 
природен гас. 
 
 Оптимистичките прогнози за добра и доволна снабденост на регионот со 
природен гас произлегуваат и од можноста со предложените рути да се доведе гас во 
регионот од различни реални извори на природен гас. Што е уште побитно, тие реални 
извори на природен гас се меѓу најзначајните извори на природен гас. 
 
 Како што е наведено во списокот на можни извори и правци за снабдување на 
регионот, тој ќе се снабдува од: 
- Руските извори во Западен и Источен Сибир и од останатите извори контролирани од 
Руската федерација; 
- Од каспијските извори на природен гас во Туркменистан, Азербејџан, Казахстан; 
- Од изворите на гас во Иран и Ирак; 
- Од Алжир и арапските држави. 
 
 Со таква разнообразност на снабдување на регионот, гасот треба во иднина да 
биде еден од сериозните извори за покривање на енергетските потреби на регионот, 
особено за помалите и енергетски сиромашни држави, каква што е Република 
Македонија. 
 
 Од сите споменати рути на снабдување, значителен дел треба да бидат во 
функција на регионот до 2015 година. Како најбитни од таа група секако се: 
- Јужен поток, северна гранка, кој може сериозно да ги зголеми можностите за 
снабдување на државата со природен гас од источна или североисточна страна. 
- Јужен поток, јужна гранка, кој може сериозно да ги зголеми можностите за 
снабдување на државата со природен гас од југозападна страна. 
 
 Една од многу реалните варијанти за снабдување на Балканот со природен гас 
е и течниот природен гас (ТПГ), преку влезови што ќе се градат во Солунското 
пристаниште и во едно од идните големи пристаништа во Република Албанија, Црна 
Гора и/или Хрватска. Во Солунското пристаниште веќе постои помал влез за растовар 
на ТПГ, но за поголеми количини ќе треба да се гради нов влез. ТПГ влезовите на 
пристаништата во Грција и Албанија е многу реално да бидат реализирани и пред 
2015 година. 
 
 Република Македонија во наредниот период треба да реши од каде и како ќе ги 
донесе во државата потребните дополнителни количества природен гас од околу 200 
– 300 милиони Nm3 годишно за периодот 2015 – 2020 година и уште 300 – 700 
милиони Nm3 годишно (вкупно 500 – 1000 милиони Nm3 годишно) во периодот до 2030 
година. 
 
 Со оглед дека потрошувачката на природниот гас во Македонија во 2020 година 
ќе учествува со висок процент (16%) во вкупната потрошувачка на енергија, за 
обезбедување на сигурно снабдување со енергија потребно е да се обезбеди 
разнообразност на снабдувањето со природен гас. Тоа најдобро ќе се обезбеди со 
приклучување на планираниот регионален прстен кој би ги поврзал Македонија, 
Албанија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Косово (обележен на 
слика 6.3.2.1 со полна линија) и кој ќе има можности за снабдување од поголем број 
различни извори. Можни се и другите, претходно анализирани правци на снабдување 
од јужната, источната и од западната страна. 
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 Македонија нема услови за изградба на резервоар на природен гас со што би 
се обезбедила сигурност во снабдувањето.Закупување резервоарски простор во 
соседните земји е една од опциите што им стојат на располагање на снабдувачите со 
природен гас и/или на поголемите потрошувачи. 
 
 

Топлинска енергија 
 

 Развојни и инвестициски планови ( Од РКЕ 2015) 
Целта на развојните и инвестициските планови е да се обезбеди сигурно и 
континуирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, како и 
зголемена ефикасност на системите и персоналот. 
Реализација на развојните и инвестициските планови ќе доведе и до намалување на 
трошоците за функционирањето на системите.  
 
Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје 
АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика 
Скопје Север АД Скопје 
 
Развојните планови се насочени кон сигурност при работата на елементите во 
системот, мониторинг и далечинска контрола на параметрите. 
 
 

1. Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје 
 

 Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје во наредните пет години во 
периодот од 2015 до 2020 година планира инвестирање во основните средства за 
производство на топлинска енергија со цел обезбедување на сигурно и безбедно 
производство, зголемување на ефикасноста на производството и заштита и 
унапредување на животната средина, и тоа: 
- ревитализација и надградба на вреловодните котли во топланите и зголемување на 
нивната надлежност и ефикасност; 
- модернизација на опремата за автоматско управување и воведување на СКАДА 
системи во ТО Исток и ТО Запад; 
- реконструкција и модернизација на електро-постројките и опрема во топланите; 
- ревитализација и надградба на вреловодните котли во топланите и зголемување на 
нивната ефикасност; 
- ревитализација и замена на пумпните агрегати и пратечката опрема на истите и 
- надградба и замена на постојните горилници на котлите ВКСМ 40/2,3,4. 
 
 Вредноста на горенаведените инвестиции се планира да изнесува 3.200.000 
ЕУР. Целта на предвидените инвестиции е да се обезбеди сигурно и континуирано 
производство на топлинска енергија и зголемена ефикасност на постројките и 
персоналот. Со реализацијата на предвидените инвестиции и модернизација на 
постројките на топланите се очекува да се продолжи векот на топланите за 20 години 
и не се очекуваат дефекти кои ќе предизвикаат прекин на испораката на топлинска 
енергија.  
 
 Се очекува да се зголеми надежноста на топланите до степен кој ќе овозможи 
сигурно и квалитетно производство на топлинска енергија во секое време од грејната 
сезона како и да се зголеми ефикасноста и ефективноста во работењето на 
постројките и персоналот што ќе доведе до намалување на трошоците за 
производство на топлинска енергија. 
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2.  Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје 
 
 Дистрибутивниот систем се состои од дистрибутивна мрежа и топлински 
станици. Дистрибутивната мрежа е со должина 190,3 km и снабдува ангажиран конзум 
од 447.958 MW преку 2.697 активни мерни места. Се состои од систем на цевководи 
(доводен и повратен), најчесто изведени во подземни бетонски канали, но и од 
предизолирани цевки поставени директно во земја, 7 препумпни станици, од кои 5 се 
активни. Во рамките на дистрибутивната мрежа влегуваат шахти и припадна 
регулациона и затварачка арматура. 
 Дистрибутивната мрежа во најголем дел (148.574 km) е во сопственост на 
Република Македонија, а Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ја 
користи со Договор за регулирање на меѓусебните односи, склучен на 31 декември 
2012 година со Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, со надомест и со 
обврска за нејзино одржување и проширување. 
 Топлинските станици со вкупно 2.697 мерни места, се дел од дистрибутивниот 
систем и служат за регулација на влезните параметри на топлоносителот 
(температура и притисок) во грејната инсталација на потрошувачот и мерење на 
испорачаната топлинска енергија на мерното место. 
 
 Во текот на 2015 година се одвиваа неколку значајни инвестициски активности: 
- Магистрален вреловод Б1 (дислокација околу тераса на Хотел Карпош), 
- Магистрален вреловод А2 (дислокација околу СП Маркет на Пазар Тафталиџе), 
- Секундарен вреловод Б1 (делница од Гимназија Јосип Броз до ТЦ Палома Бјанка), 
- Секундарен вреловод Б1 (дислокација околу Детска градинка 13-ти Ноември), 
- Секундарен вреловод (делница преку мост кај Спортска медицина) и 
- Реконструкција и зголемување на вреловод Б2 од Рузвелтова кон ТО Запад. 
  
 Во наредните пет години, во периодот 2016-2020 година, се планираат 
следните инвестиции: 
- реконструкција и на дистрибутивната мрежа со систем на цевководи од 
предизолирани цевки, 
- зголемување на капацитетот на постојната мрежа со изградба на нови водови, 
- адаптирање на мрежата со цел интеграција на дистрибутивната мрежа, 
- вградување на распределители кај потрошувачи, 
- опремување на топлински станици со современ СКАДА систем и 
- вградување актуатори на затварачки вентили во шахти на дистрибутивната мрежа, 
систем за распределба на надоместокот за топлинска енергија. 
 
 

3.  Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје 
 
 Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје во наредниот пет годишен период 
планира да инвестира во набавка на серверска и мрежна опрема за висока достапност 
и backup на системите на наплата, како и за континуирано обновување на IT опремата 
со која располага. 
 
Табела V.10 Преглед на планирани инвестиции за период 2016-2020 година на снабдување со топлина 

БЕГ ДООЕЛ 

 



121 
 

4.  АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика 
 
 АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница Енергетика во наредните пет години во периодот 
од 2016 до 2020 година планира инвестирање во основните средства за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија со цел обезбедување на сигурно, 
безбедно и континуирано снабдување со топлинска енергија и зголемување на 
ефикасноста на процесите и тоа: 
- ревитализација на погонот за хемиска подготовка на вода, 
- санација на загревачките површини на котелските постројки, 
- ревитализација на мерно-регулационата опрема, 
- поставување калориметри кај корисниците на топлинска енергија, 
- реконструкција и проширување на вреловодна станица и автоматска регулација на 
процесот, 
- зголемување на енергетската ефикасност на постројките со подобрување на 
технолошкиот процес, 
- развој и проширување на дистрибутивната мрежа. 
 

5.2.2 Нафта и нафтени деривати 

 
Развојни планови (Од стратегијата за Енергетика) 
 

Планираната потрошувачка на нафтени продукти во 2020 година е пониска од 
проектираниот капацитет на Рафинеријата ОКТА од 2,5 милиони тони годишно, а 
пониска е и од максималниот постигнатиот капацитет од 1,36 милиони 134 тони во 
1988 година. Според тоа не се очекуваат посебни проблеми во обезбедувањето на 
нафтените продукти. Со оглед дека од 2011 година увозот на нафтените продукти 
нема да подлежи на царински давачки, ОКТА ќе мора да ја задржи својата 
конкурентност со дополнителни вложувања во подобрување на ефикасноста и на 
заштитата на околината. Во спротивно, пазарот ќе наложи увоз на нафтени продукти 
наместо сурова нафта. 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

А. Согледување потреби, 

планирање и изработка на 

идејно решение 

А.1 Запознавање и дефинирање на потребите 
и целите, дефинирање на проектната задача, 
или анализа на документација добиена од 
Инвеститор/Изведувач 

А.2 Планирање на чекорите и фазите на 

изведување, периодот, условите и сл. 

А.3 Избор на локација, терен и изработка на 

идејно решение 

А.4 Согледување на потребните дозволи за 

градба од, аспект на градежништвото, на 

функцијата (енергетски дозволи) и заштитата на 

животната средина (еколошки дозволи) 

А.5 Снимање на изведена состојба и изработка 
на Геодетски eлаборат со дадена површина како 
градежно изградено земјиште и етажна 
површина 

А.6 Воспоставување и одржување катастар на 

недвижности. Добивање имотен лист за 

новоизведената градба сопственост на 

инвеститорот согласно добиената градежна 

дозвола 

А.4.1 Познавање и следење на потребните процедури и 
прописи 

А.5.1 Учество во изработката на потребната проектна 
документација и елaборати 

А.6.1 Познавање и следење на потребните процедури и 
прописи 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Проектирање системи, 

дизајнирање производи и 

дефинирање услуги 

Б.1 Анализа на добиената Проектна задача 

Б.2 Увид на целите, производите и услугите на 
проектот 

Б.3 Изработка на Идеен проект 

Б.4 Изработка на Основен проект и проектна 
документација 

Б.5 Спроведување на ревизија на проектот 

Б.6 Обезбедување на потребните дозволи 

Б.3.1 Учество во изработката на потребната проектна 
документација и елаборати (техничко цртање и обработка 
на електрични шеми и дијаграми) 

Б.4.1 Учество во изработката на потребната проектна 
документација и елаборати (техничко цртање и обработка 
на електрични шеми и дијаграми) 

Прво ниво на 

функционални области 
Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Б.6.1 Познавање и следење на потребните процедури и 
прописи, поднесување барања и доставување податоци 
(припрема и обработка на потребната документација...) 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

В. Реализација на 

проекти, производи и 

услуги 

В.1 Изработка на Јавен повик, избор и 
прифаќање на понуда, и избор на изведувач 

В.2 Воведување во работа од страна на 
инвеститор 

В.3 Организирање припремни работи од страна 
на изведувач 

В.4 Изведба на градежни и стручни работи 

В.5 Следење на текот на изведбата и градбата 

согласно со одобрена проектна документација 

 

В.6 Контрола на изведените работи 

В.7 Спроведување технички прием, 
отстранување на забелешки од технички прием 

В.1.1 Познавање и следење на потребните процедури и 
прописи, доставување барања, документација и сл. 
(Обработка на потребната документација, доставување ...) 

В.2.1 Анализирање и запознавање со предметот на 
работите 

В.3.1 Анализирање и надзор на потребните активности и 
материјали за предметот на работа 

В.4.1 Различни стручни активности, согласно со барањата 
и потребите (електроинсталатер на јакострујни инсталации 
до/над 1 kV; електромеханичар за погон; електромонтер на 
електроенергетски објекти, постројки и водови; 
електротехничар за мерни инструменти и склопки ...)  

В.5.1 Следење на целите, барањата, квлитетот, роковите 
и сл. наведени во техничката документација 
(електроенергетски техничар; електромашински техничар; 
електротехничар за електромотори...) 

В.6.1 Водење на групи на работници, следење и контрола 
на изведените работи (испитувач на квалитетот на 
услугите, електротехничар за опрема на производните 
машини...) 

В.7.1 Организирање работи заедно со инжинерите, 
потребни за отстранување на евентуални забелешки 
(електротехничар за електрични машини, апарати и уреди, 
електромеханичар за разладни и термички уреди ...) 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Г. Користење и 

одржување системи 

Г.1 Планирање на потребните активности за 
користење и одржување на системите 

Г.2 Дефинирање, проектирање на потребните 
активностите за користење и одржување на 
системите 

Г.3 Реализирање на потребните активности 
заради обезбедување оптимални техничко- 
технолошки и функционални услови за 
користење и одржување на системите 

Г.4 Извршување на неопходни активности за 
непречено функционирање и користење и 
одржување на системите 

Г.5 Следење и спроведување на одлуките за 
користење и одржување на објектите  

Г.6 Комуникација и информации од 
корисниците на системите и услугите 

Г.7 Осигурување на системите и објектите 

Г.8 План, инсталирање и одржување на 
опремата и системите од аспект на 
задоволување на еколошките стандарди и 
заштитата на животната средина 

Г.2.1 Дефинирање заедно со инжинерите на потребните 
материјали и активности за одржувањето (техничар за 
одржување на електротехнички производи; 
електротехничар за инсталација и опрема...) 

Г.3.1 Изведување активности при експлоатација на 
системите за нивна оптимална искористеност и работење, 
управување, ракување и сл. (електротехничар за 
производство на електрична енергија; електротехничар за 
пренос на електрична енергија...) 

Г.4.1 Разни активности при експлоатација на системите за 
нивно непречено работење, управување, ракување, 
одржување и сл. (електротехничар за дистрибуција на 
електрична енергија; ракувач со електроенергетски 
постројки, електромеханичар за погон ...) 

Г.5.1 Надзор при спроведување и изведување на 
потребните работи за функционирањето на системите, 
одржување на параметрите на процесот, постројките 
(ракувачи со електроенергетските постројки, 
трафостаници, електрични централи, eлектротехничар за 
мерни инструменти и склопки...) 

Г.6.1 Извршување на функции за контакт и комуникација 
со корисниците, Call centar и слично (; електротехничар...) 

Г.7.1 Надзор врз сигурносните параметри на процесот, 
опремата, постројките, односно системот во целина 

(електротехничар за дигалки и транспортни средства ...) 

Г.8.1 Познавање и следење на сигурносни и еколошки 
стандарди, и инсталирање, одржување и замена на 
потребната опрема (електроинсталатер на јакострујни 
инсталации до/над 1 kV; електромеханичар за погон; 
електромонтер на електроенергетски објекти, постројки и 
водови...) 

Г.1.1 Дефинирање заедно со инжинерите на потребните 
активности за експлоатација и одржување (ракување со 
високонапонски постројки и опрема; заштита и безбедност 
во високонапонски постројки) 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Д. Адаптација и 

модернизација на 

производи и услуги 

Д.1 Спроведување контрола на состојбата на 
системите, објектите и услугите, донесување 
одлуки за потребна адаптација, реконструкција 
или модернизација 

Д.2 Изработка на потребната проектна 
документација за адаптација, реконструкција 
или модернизација 

Д.3 Јавен повик и избор на изведувач  (ако е 
потребно) 

Д.4 Изведување подготвителни работи од 
страна на изведувачот 

Д.5 Изведба на работите за реконструкција, 
адаптација или модернизација 

Д.6 Контрола на изведбените работи и 
квалитетот на вградените материјали 

Д.1.1 Контрола и доставување извештаи за состојбата на 
системите, корисниците, машините и опремата, како и 
новонастанатите потреби и согледувања (Ракувачи со 
постројките и системите ... 

Д.2.1 Учество во изработката на потребната проектна 
документација и елеборати (електроенергетски техничар; 
електромашински техничар; електротехничар за 
електромотори...) 

Д.3.1 Учество во изработката на јавен повик (обработка на 
техничка документација, електроенергетски техничар; 
електромашински техничар; електротехничар за 
електромотори...) 

Д.4.1 Анализирање и запознавање со предметот на 
подготвителните работит и надзор 

Д.5.1 Надзор и изведба на работи за реконструкција, 
адаптација или модернизација, од сите потребни профили 
(техничар - конструктор на електрични производи ...) 

Д.6.1 Водење на групи на работници, следење и контрола 
на изведените работи и контрола на вградениот 
материјал согласно со проектните барања и стандарди 
(испитувач на квалитетот на услугите, електротехничар за 
опрема на производните машини...) 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Ѓ. Демонтажа и 

еколошко третирање на 

опрема и производи 

Ѓ.1 Спроведување контрола на работењето на 
системот, објектите и услугите од еколошки 
аспект и заштита на животната средина 

Ѓ.2 Изработка на проект за третирање и 
отстранување на објектите, опремата или 
производите 

Ѓ.3 Изработка на план и проект за третирање и 
отстранување на објектите, опремата и 
производите 

Ѓ.4 Спроведување Јавен повик (доколку е 
потребно) или избор на изведувач 

Ѓ.5 Инсталирање нова или дополнителна 
опрема за заштита на животната средина и 
унапредување на еколошките стандарди 

Ѓ.6 Спроведување на процесот на третирање и 
отстранување на објектите, опремата или 
производите 

Ѓ.7 Спроведување на процесот на рециклирање 
или уништување 

Ѓ.1.1 Познавање на прописите и надзор врз еколошките 
параметри и влијанија при работењето на системите 

Ѓ.2.1 Учество при изработувањето на проектите 

Ѓ.3.1 Учество при изработката на плановите 

Ѓ.4.1 Изготвување и доставување документација 
(изработка на техничка документација, компјутерска 
обработка, цртање на шеми и дијаграми ...) 

Ѓ.5.1 Надзор при спроведување и изведување на 
потребните работи за деинсталирање на опремата од 
сите технички и организациони аспекти (постапување со 
отпад ...) 

Ѓ.6.1 Надзор при спроведување и изведување на 
потребните работи за третирање или отстранување на 
опремата од сите технички и организациони аспекти 

Ѓ.7.1 Надзор при спроведување и изведувањето на 
потребните работи за рециклирање или уништување на 
опремата од сите технички и организациони аспекти 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

А. Согледување потреби, 

планирање и изработка на 

идејно решение 

А.1 Собирање податоци и анализа на 
потребите на корисникот 

А.2 Дефинирање на процеси, функции, 
стратегија и организација 

А.3 Изработка на повеќе сценарија за 
користење на системот, со опис на неговите 
функционалности 

А.4 Дефинирање на улогите на членовите на 
тимот за нивна подобра координација 

А.1.1 Собирање информации согласно прашалник/ анкета 

А.1.2 Водење евиденција за потреби на корисници 

А.1.3 Водење на листа на најчесто поставувани 
прашања/проблеми 

А.2.1 Давање предлози за унапредување на процесите, 
функциите и организацијата на сопствените работни 
задачи 

А.2.2 Креирање нови процеси и функции поврзани со 
сопствените работни задачи 

А.3.1 Креирање процедури за работа и документација 
поврзани со сопствените работни задачи 

А.4.1 Извршување на доделените задачи и задолженија 
според систематизацијата 

А.4.2 Менторство на нови вработени 
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Б. Проектирање системи, 

дизајнирање производи и 

дефинирање услуги 

Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

Б.1 Изработка на флексибилна и одржлива 
архитектура на ИТ систем 

Б.2 Проценка на безбедноста на системот и 
проектирање на архитектурата за 
информатичка сигурност 

Б.3 Проектирање на сите делови од системот, 
производот или услугата со дефинирање на 
сите нивни детали 

Б.4 Проценка на трошоци, потребни ресурси и 
дефинирање на временски распоред  за 
изработка на системот, дизајнирање на 
производот или дефинирање на услугата 

Б.4.1 Собирање информации/понуди за цени на производи 
и услуги од добавувачи 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

В. Реализација на 

проекти, производи и 

услуги 

В.1 Кодирање 

В.2 Тестирање и прифаќање на апликативниот/ 
системскиот проект од крајниот корисник 

В.3 Имплементација на апликативен/системски  
проект 

В.1.1 Креирање на batch фајлови и скрипти 

В.2.1 Откривање на грешки или нефункционалностi на 
апликации 

В.2.2 Проверка на функционалности на апликации и 
верификација на точноста на работата 

В.3.1 Инсталација и конфигурација на оперативни системи 
и друг системски софтвер 

В.3.2 Инсталација и конфигурација на апликативен 
софтвер 

В.3.3 Инсталација на антивирусни програми 

В.4 Поставување и имплементација на 
хардверска опрема 

В.4.1 Испорака на хардверска опрема 

В.4.2 Поставување и вклучување хардверска опрема 

В.4.3 Инсталација на драјвери за уреди 

В.5 Поставување и имплементација на мрежна 
опрема 

В.5.1 Испорака на мрежна опрема 

В.5.2 Поставување пасивна мрежна опрема 

В.5.3 Поставување мрежни кабли 

В.5.4 Поставување и поврзување мрежни конектори 

В.5.5 Поставување и вклучување во работа на активна 
мрежна опрема 

В.6 Планирање набавка на потребни 
производи, услуги 

В.6.1 Собирање на информации/понуди за цени и 
карактеристики на опрема, производи, услуги од 
добавувачи 
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Прво ниво на 

функционални области 
Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

Продолжува  

В. Реализација на 

проекти, производи и 

услуги 

В.7 Изработка на корисничка документација 

В.7.1 Изработка на опис на функционалности и упатство за 
начин на користење на софтвер 

В.7.2 Изработка на опис на функционалности и упатство за 
начин на користење на производ 

В.7.3 Изработка на опис на функционалности и упатство за 
начин на користење на услуга 

В.8 Изработка на техничка документација 

В.8.1 Изработка на технички опис на софтвер 

В.8.2 Изработка на технички опис на производ 

В.8.3 Изработка на технички опис на услуга 

В.9 Обука на корсиници за користење системи, 
производи и услуги 

В.9.1 Изработка на презентации за користење софтвер и 
одржување на обуки за крајни корисници 

В.9.2 Изработка на презентации за користење производи и 
одржување обуки за крајни корисници 

В.9.3 Изработка на презентации за користење услуги и 
одржување обуки за крајни корисници 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

Г. Користење и 

одржување системи 

Г.1 Планирање активности за користење и 
одржување системи 

Г.1.1 Периодични проверки на хардвер, системски софтвер 
и мрежна опрема 

Г.2 Проектирање активности за користење и 
одржување системи 

Г.3 Извршување активности за користење и 
одржување системи 

Г.3.1 Одржување и сервисирање хардверска опрема 

Г.3.2 Одржување, сервисирање и инсталација на 
апликативен и системски софтвер 

Г.3.3 Одржување и сервисирање мрежна опрема 

Г.3.4 Инсталација и конфигурација на драјвери за 
периферни уреди 

Г.3.5 Промена на параметри на системски софтвер според 
определени предефинирани процедури 

Г.3.6 Промена на параметриа на апликативен софтвер 
според определени процедури 

Г.3.7 Водење листа на најчести прашања/проблеми 
(активности околу ЧПП – Често поставувани прашања) 

Г.4 Следење и спроведување на одлуки за 
користење и одржување на системи 

Г.4.1 Управување со кориснички профили 

Г.5 Имплементација на архитектура за 
информациона сигурност 

Г.5.1 Инсталација на софтвери и алати за 
информатичкабезбедност 

Г.5.2 Правење заштита на важни датотеки и структури на 
датотеки 

Г.5.3 Правење заштита на бази на податоци 

Г.5.4 Водење грижа за логови од оперативни системи и 
опрема за заштита со цел утврдување и спречување на 
можни сигурносни напади 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

Д. Адаптација и 

модернизација на 

производи и услуги 

Д.1 Процена на влијанието при модернизација 
на систем, производ или услуга 

Д.2 Следење нови технологии и процена за 
нивно имплементирање во систем, производ, 
услуга 

Д.3 Следење на потребите на корисникот и 
нивна имплементација, адаптација и 
модернизација 

Д.4 Следење на законска регулатива, нови 
стандарди, и препораки од регулаторни тела 

Д.3.1 Собирање информации согласно со 
прашалник/анкета за потребите на корисниците, 
недостатоците на производите или услугите 
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Прво ниво на 

функционални области 
Второ ниво на функции Трето ниво на функции 

Ѓ. Демонтажа и 

еколошко третирање на 

опрема и производи 

Ѓ.1 Изработка на проект за отстранување на 

систем 

Ѓ.1.1 Водење на пописна листа за ИТ средства 

Ѓ.1.2 Отпис и уништување на ИТ средства со посебен 
осврт на уништување на мемориски капацитети на кои има 
деловни информации 

Ѓ.2 Проценка на влијание за отстранување на 

систем 

Ѓ.2.1 Водење евиденција на ИТ средства според 
сметководствена вредност 

Ѓ.3 Изработка на понуда за отстранување на 

систем 

Ѓ.4 Спроведување активности за отстранување 

и демонтажа на производи и системи 
Ѓ.4.1 Верификација на функционалност на систем по 
остранување на определен производ или потсистем 

Ѓ.5 Спроведување процес на рециклирање 
Ѓ.5.1 Координација со надворешни фирми за процесот на 
рециклирање или уништување на електронски отпад 
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ФУНКЦИОНАЛНА МАПА НА 
ПОТСЕКТОРОТ  

ЕЛЕКТРОНИКА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

А. Согледување потреби, 

планирање и изработка на 

идејно решение 

А.1 Прибирање информации за потреби А.1.1 Прибирање и средување информации 

А.2 Прибирање информации за технологии А.2.1 Пребарување информаци 

А.3 Изработка на стратешки планови А.3.1 Поддршка при техничка подготовка 

А.4 Изработка на физибилити студија А.4.1 Поддршка при техничка подготовка 

А.4.2  Административни активности 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Б. Проектирање системи, 

дизајнирање производи и 

дефинирање услуги 

Б.1 Добивање проектна задача од инвеститор 
Б.1.1 Поддршка при техничка подготовка на проектна 
задача 

Б.2 Израбoтка на идеен проект 
Б.2.1 Поддршка при техничка подготовка на идеен 
проект 

Б.3 Изработка на проектна документација Б.3.1 Административни активности 

Б.4 Вршење ревизија на проект 

Б.5 Добивање  градежна дозвола Б.5.1 Прибирање на потребните дозволи 

Б.3.2 Поддршка при техничка подготовка на проектна 
документација 

Б.4.1 Административни активности 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

В. Реализација на 

проекти, производи и 

услуги 

В.1 Селекција на понуда (проект или услуга)  и 

избор на изведувач 

В.1.1 Административни активности 

В.1.2 Пребарување податоци 

В.2 Изработка на план за имплементација В.2.1 Техничка поддршка ( MS Office алатки)  

В.3 Имплементација на проект 

В.3.1 Следење на фазите за имплементација на проект 

В.3.2 Административни активности 

В.3.3 Следење на материјалните трошоци на проектот 

В.3.4 Инсталација и конфигурација на системи за 
напојување 

В.3.5 Инсталација, конфигурација на услуги 

В.4 Технички прием на инвестиција/продукт/ 

услуга 
В.4.1 Административни активности 

В.3.6 Инсталација, конфигурација  на системи (актив 
/пасив), инфраструктура 

В.4.2 Учество во технички прием 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво ниво на 

функционални области 

Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Г. Користење и 

одржување системи 

Г.1 Редовно работење со системите 

(обезбедување услуга, производ) 

Г.1.1 Редовно мерење, тестирање и одржување на 
оптички кабли 

Г.1.2 Редовно мерење, тестирање и одржување на 
бакарни кабли 

Г.1.3 Редовно мерење и одржување на терминална 
опрема (рутери, модеми и сл.) 

Г.1.5 Внатрешните инсталaции и LAN мрежи кај интерни 
и комерцијални корисници 

Г.2 Следење и мониторирање 

Г.2.1 24/7- часовно следење на аларми и настани  од 
телекомуникациски системи и мрежи и активирање на 
процедура соодветна за настанатиот аларм 

Г.3 Реализација на планирани активности за 
одржување 

Г.2.2 Мерење и одржување, корекции на антенски 
системи заради оптимизација на радио мрежа 

Г.4 Отстранување на настанати инциденти и 

проблеми 

Г.4.1 Дијагностика на дефект (пристапна мрежа, 
преносни системи, терминална опрема) 

Г.4.2 Отстранува повреда и поправка на оптички кабли 

Г.4.3 Отстранува повреда и поправка на бакарни кабли 

Г.4.4 Отстранува повреда на телекомуникациски системи 

Г.4.5 Отстранува повреда на терминална опрема/уреди 

Г.1.4 Редовно мерење и одржување на системи од 
инфраструктурата 

Г.1.6 Техничка поддршка за корсиници преку Контакт 
центар 

Г.3.2 Софтверска надградба на системи (upgrade, 
update) 

Г.3.1 Одредува кориснички профили по системи 
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Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Д. Адаптација и 

модернизација на 

производи и услуги 

Д.1 Физибилити студија за развој на нов 

продукт/услуга 

Д.1.1 Техничка поддршка 

Д.1.2 Прибирање податоци 

Д.1.3 Административни работи 

Д.2 Проект за имлементација на нов производ/ 

услуга 

Д.2.1 Учествува во инсталација на нови радио системи, 
базни станици, сервисни платформи и останата опрема 
и инфраструктура 

Д.2.2 Учествува во монтажа/склопување на уред/ 
склопка 

Д.2.3 Води евиденција на потрошен материјал 

Д.2.4 Учествува во комисија за технички прием за 
пуштање во функција на нови радио системи, базни 
станици, сервисни платформи и останата опрема и 
инфраструктура 

Д.3 Тестирање и пуштање во продукција на 
производ/услуга 

Д.3.1 Учествува во воведување и тестирање на нови 
услуги и ресурси 
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Забелешка: 

 Административни активности: Изработка на прегледи/ извештии, класификација и средување документи 

 Техничка поддршка: Користење на МS Office (  Word, Excel, Visio), Corel Draw и сл. 

Прво ниво на 

функционални области Второ ниво на функции 

 

Трето ниво на функции 

 

Ѓ. Демонтажа и 

еколошко третирање на 

опрема и производи 

Ѓ1. Физибилити студија за демонтирање на 
систем/ производ/ услуга 

Ѓ.1.1 Прибирање податоци 

Ѓ2. План за демонтажа Ѓ.2.1 Техничка поддршка 

Ѓ3. Демонтирање на систем/ прибирање на 
производи 

Ѓ.3.1 Демонтажа на опрема 

Ѓ4. Еколошки третман на опремата која е 
надвор од функција 

Ѓ.4.1 Попис на опрема за расход 

Ѓ.4.2 Постапување со електронски отпад 

Ѓ.4.3 Постапување со отпад од батерии и акумулатори 
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Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди на занимања и стандарди на квалификации во 

Секторот за електротехника 

Сектор Назив на квалификации Предлози за стандарди на занимања со IV ниво на сложеност 
(кои ќе влезат во новите квалификации, односно новите 
образовни профили од техничкото образование) 

Електротехника 

Електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

Оператор на база на податоци 

Техничар на ИКТ за поддршка на корисници 

Техничари за компјутерски системи и мрежи 

Веб-техничари 

Техничар за процесна автоматика 

Техничар електроничар за компјутери 

Техничар за роботика и интелигентни системи 

Електротехничар - енергетичар Електротехничар за производство, пренос и дистрибуција на 

електрична енергија 

Оператор на електрични машини и електромоторни погони 

Електротехничар за комуникации, мерењa и управување во 

електроенергетиката 

Оператор на електрични апарати и уреди за домаќинство и 

погон 

Електротехничар за електрични инсталации и осветлување 

Електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

Техничар за електронски елементи, апарати и уреди 

Оператор на сигнално – заштитни уреди 

Електротехничар за радио и телевизиски уреди 

Електротехничар за телекомуникациска опрема и мрежи 

Електротехничар за мобилна телефонија 

 


