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ВОВЕД 
 
Образованието е најважен сегмент со кој се задоволуваат потребите на новата архитектура 

на пазарот на трудот предизвикана од брзиот развој на техниката и технологијата.  

Резултатите од истражувањата на CEDEFOP (2009)1 покажуваат дека  сè повеќе се 

зголемува потребата од кадри со повеќе знаења и компетенции. Проекциите до 2020 

година, укажуваат дека идната потреба од кадри со средно стручно образование сè уште е 

голема и може да се заклучи дека нивното учество во следната структура на вработени 

останува приближно 50 % од вкупниот број на вработени.  

Имајќи ја во предвид големата популација на работна сила со средно образование може 

да се заклучи дека средното образование е потсистем кој генерира голем број на кадри 

како работна сила и овој систем треба да има клучно место во општесвото.  

Создавањето на флексибилен и конкурентен систем на образование може да обезбеди 

кадри компатибилни на барањата на трудот и да креира општество на знаење. Реформата 

на стручното образование е насочена кон градење образовен систем кој меѓу другото ќе 

обезбеди: 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. 

За идентификување на потребите на пазарот на трудот се отпочна со анализа на секторите, 

а за дефинирање на компетентноста на секторите и одредувањето на фунциите на 

секторите се користеше методот фунционална анализа.  

Анализата на Секторот за машинство се фокусира на собирање информации од 

релевантни организации/здруженија на работодавачи. Со цел да се обезбедат повеќе 

потребни информации за 6-те клучни области за изготвувањето на секторска мапа за 

секторот, користени се  валидни податоци од реализирани  истаржувања од страна на 

институции, организации и здруженија . При изработка на документот користени се и 

реални податоци од претпријатија од машинскиот сектор. 

 

 

 

                                                
1 CEDEFOP. (2009). Future skill supply in Europe ‐ Medium‐term forecast up to 2020: Key Findings. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1- ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И 
ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ 
 
 

Анализата на Секторот за машинството претставува прилично комплексен 
предизвик, од две причини: 

- Машинството се состои од повеќе области, при што некои од нив со текот на 

времето толку се развиле што полека се издвоиле или се издвојуваат и во засебни 

области. Некои од таквите примери се дадени во продолжение: 

o Моторни возила; 

o Термоенергетика;  

o Хидраулично инженерство; 

o Производно инженерство и организација на производството (индустриско 

инженерство и менаџмент). 

 

- Состојбата со занимањата поврзани со машинскиот сектор е прилично 

комплицирана. Од претходно изнесеното, произлегува дека машинството е вткаено 

во голем број на сектори и во различните статистички анализи не постои посебен 

сектор „машинство”, што секако ја отежнува целокупната анализа.  

 

Според универзитетот Колумбија, машинството е најшироко распространета и 
најдиверзифицирана инженерска област2. Според нив, некои од индустриите во кои 
е присутно машинското инженерство се: 

o Автомобилска индустрија; 

o Воздухопловство;  

o Биотехнологија; 

o Компјутери и електроника; 

o Микроелектромеханички системи; 

o Претворање на енергија; 

o Управување со животната средина; 

o Автоматизација; 

o Производство и управување со производството. 

 

Американското здружение на машински инженери (American Society of Mechanical 
Engineers – ASME), има дефинирано дури 36 технички оддели. 
 
Според Националната класификација на дејности (НКД), на прв поглед, во 
машинството влегуваат (примарните) дејности од типот на:  

o Сектор С/Б  - ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, со одделите: 

▪ 25 – Производство на фабрикувани метални производи, освен 

машини и опрема; 

▪ 28 – Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место; 

▪ 29 – Производство на моторни возила, приколки и полуприколки; 

▪ 30 – Производство на останата опрема за транспорт; 

                                                
2 http://me.columbia.edu/what-mechanical-engineering (отворено на 6.3.2017) 

http://me.columbia.edu/what-mechanical-engineering
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▪ 33 – Поправка и инсталирање на машини и опрема. 

o Сектор G/Е – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈА НА МАЛО; ПОПРАВКА 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛИ 

▪ 45 - Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и 

поправка на моторни возила и мотоцикли. 

o Сектор D/Г - СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГАС ПАРЕА И 

КЛИМАТИЗАЦИЈА, со некои свои оддели 

o Сектор Е/Д - СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ 

ВОДИ, УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА 

ОКОЛИНАТА, со некои свои оддели 

o итн. 

Сепак, искуството покажува дека сериозен дел од профилот машинство се среќава и во 
многу други (секундарни) дејности, на пример: 

 
o Сектор В/Б – РУДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН 

o Сектор С/В – ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

▪ 11 – Производство на пијалаци; 

▪ 12 - Производство на тутунски производи; 

▪ 17 - Производство на хартија и производи од хартија; 

▪ 19 – Производство на кокс и рафинирани нафтени производи; 

▪ 22 - Производство на производи од гума и производи од пластични 

маси; 

▪ 23 - Производство на други неметални минерални производи; 

▪ 24 – производство на метали; 

▪ 27 – производство на електрична опрема; 

o Сектор Ѓ/Е - ГРАДЕЖНИШТВО, со некои свои оддели 

o СекторН/Ж – ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ, со некои свои оддели 

o итн. 

Тоа се должи на неколку причини, но пред сé доминантни се одржувањето на опремата и 
ракувањето со опремата. Имено, кај процесните индустрии (од типот на производството на 
пијалоци), главните технолошки проблеми се решаваат во процесот на проектирање на 
опремата, а еден од доминантните фактори за успешност на организацијата е успешно 
одржување на опремата, каде машинската струка има главна улога. Во таа насока, во 
продолжение (слика 1 до слика 4), дадени се и примери на репрезентативни организации 
од овие (секундарни) дејности.  
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Слика 1: Пример на учество на машинскиот сектор во структурата на вработени во 

претпријатије за производство на пијалаци  
 

 
Слика 2: Пример на учество на машинскиот сектор во структурата на вработени во 

претпријатије за рударство и вадење на камен  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

6,56%

3,28%

1,09%
0,00%

10,93%

Процент од вработени 
во производство

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00% 71,37%

5,88%
0,00% 0,00%

77,25%

Процент од вкупен број 
на вработени



 
7 

 

 
Слика 3: Пример на учество на машинскиот сектор во структурата на вработени во 

претпријатије за градежништво 
 

 
Слика 4: Пример на учество на машинскиот сектор во структурата на вработени 

кај производство на хартија и производи од хартија (DS Smith) 
 
 

Имајќи предвид дека една од основните цели на секторската анализа е да се определи 
доменот на секторот, јасно е дека ова ќе претставува сериозен предизвик кој ќе се соочи 
со многу претпоставки и упростувања. Само како пример, идентификувањето на 
репрезентативен примерок на работодавачи кои треба да бидат вклучени во развивањето 
на националните стандарди на занимања (НСЗ) ќе се соочи со поголем број на организации 
кои заслужуваат да бидат дел од ова множество на организации. 
 
Во овој материјал, во продолжение ќе биде направена анализа само на претходно 
наведените примарни дејности. 
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Бројот на вработени, во разгледуваните сектори, по полова структура по староста на 
вработените и по структурата на образованието е дадена на сликите 5, 6, 7 и 8. Кусата 
анализа на овие прегледи го покажува следното: (1) доминантен работодавач е 
преработувачкиот сектор, кој вработува околу 22% од вкупно вработените во Р. 
Македонија; (2) машинскиот сектор, заради својата природа, особено кај средното 
образование, останува традиционално доминантно „машка“ струка; (3) иако не делува 
драматично, сепак поголемиот број на вработени се во втората половина од својот работен 
век, што може да претставува одреден проблем во иднина; (4) големиот број на 
вработените се со средно образование, што наведува на фактот дека особено внимание 
треба да се обрне на средно-стручното образование. 
 

 
 

Слика 5: Преглед на вработените по разгледуваните сектори3  
 

 
 

Слика 6: Преглед на вработените по разгледуваните сектори и по половата структура3  
 

                                                
3 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2014): Вработени и нето-плати, Broj/No: 2.4.15.05 
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Слика 7: Преглед на вработените по сектори и по возраста на вработените3 

 

 
Слика 8: Преглед на вработените по сектори и по структурата на образованието на 

вработените3 

 
Во однос на атрактивноста, машинската струка се соочува со одреден проблем, затоа што 
најголемиот број на вработени се во рангот од 10000-16000 денари нето плата, прикажани 
на слика 9. 
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Слика 9: Преглед на вработените по сектори и по нето плата3 

 
На сликите 10 и 11 може да се види предизвикот со кој ќе се соочува преработувачкиот 
сектор (како доминантен „работодавач“ на машинскиот сектор) – од една страна се очекува 
раст на бројот на вработени, а од друга страна, недостигот на квалитетна работна сила е 
лоциран како еден од ограничувачките фактори за зголемување на производството. Тоа 
јасно покажува дека треба да се превземат одредени чекори во формалното и 
неформалното образование на овој и другите сектори.  

 
Слика 10: Ограничувачки фактори за зголемување на производството кај 

преработувачката индустрија4  

                                                
4 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2017): Деловни тенденции во преработувачката 
индустрија, Година/Year LV, Број/No: 6.1.17.12 
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Слика 11: Очекувања за бројот на вработени кај преработувачката индустрија4 

 
Важноста на таргетираните сектори за машинскиот сектор е претставен на сликите 12 и 13 
од аспект на нивната сегашна големина (претставено преку активните претпријатија), како 
и од аспект на нивниот раст (претставено преку новосоздадените претпријатија) и од аспект 
на одржливоста (претставено преку стапката на преживување на новосоздадени 
претпријатија). Во однос на првите два сегменти, таргетираните сектори покажуваат 
значајно учество во вкупните активности, а во однос на третиот аспект, тие покажуваат 
одржливост барем во рамките на просекот, а во повеќето случаи и подобра од него. 
 
За важноста на секторот на национално ниво, говори и фактот дека само машините и 
транспортните уреди (како едни од репрезентативните производи на секторот), 
учествуваат со скоро 10% во извозот на земјата5. 
 
 

                                                
5 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2013): Статистички годишник на Република 
Македонија 
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Слика 12: Процент на активни и новосоздадени претпријатија кај таргетираните сегменти 

во однос на вкупниот број6 
 

 
Слика 13:Стапка на преживување на новосоздадени претпријатија кај таргетираните 

сегменти во однос на вкупната состојба6  
 

Главните национални приоритети според Invest Macedonia и првичните анализи за 
имплементација на стратегијата за паметен развој (Smart Specialization Strategy – S3), се 
ИКТ, агробизнисот, преработката на храна, текстилна индустрија и производство на 
автомобилски компоненти7. Сосема е јасно дека машинскиот сектор, директно или 
индиректно има удел и влијание во и врз повеќето од нив.  
 

                                                
6 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2016): Демографија на претпријатија, Година/Year 
LIV, Број/No: 6.1.16.40, Број/No: 6.1.16.40 
7 http://www.investinmacedonia.com/.  
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Во таа насока, разгледуваните сектори имаат доминантно место кога станува збор за 
уделот во странски директни инвестиции, прикажани на слика 14. 

 

 
Слика 14: Учество на разгледуваните сектори во вкупните странски директни инвестиции8,9  

 

 
Слика 15: Број на вработени и просечна бруто-плата по вработен, по дејности, во деловните 

субјекти со странски директни инвестиции8,9  

 
Исто така, вкупниот број на вработени во разгледуваните сектори во директните странски 
инвестиции бележи постојан тренд на раст и има доминантен удел во однос на вкупниот 
број на вработени во директните странски инвестиии, прикажани на слика 14. Имено, 
преработувачката индустрија учествува со околу 50% од сите вработувања во директните 
странски инвестиции. Сето ова говори за актуелноста на секторот и потребата од неа во 
нашата земја. 

                                                
8 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2009): Странски директни инвестиции во Република 
Македонија, 2003-2007, Број/No: 3.4.9.01 
9 Државен завод за статистика на Р. Македонија (2009): Странски директни инвестиции во Република 
Македонија, 2008, Година/Year XLVII, Broj/No: 3.1.9.06 
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На крајот мора да се истакне дека за исполнување на целите на оваа клучна област, 
неопходно е да се направат дополнителни мапирања. Имено, во овој преглед, пред сé 
заради ограничената временска рамка и останати ресурси, недостасуваат информации за 
распределбата по региони или приказ на податоците во подолг времески период, што би 
било основа за утврдување на трендовите. Дополнително, не се подетално консултирани 
(во облик на анкети, мислења и сл.) некои од важните стопански чинители, како што се 
стопанските комори или Invest Macedonia или Советот на странски инвеститори или 
репрезентативен примерок на работодавачи, од каде можат да се добијат дополнителни 
информации за очекувањата/потребите на стопанството во однос на машинската струка. 
 
Длабинска анализа на областа енергетика во рамките на Секторот за машинство 
 
Енергетската инфраструктура на Република Македонија овозможува експлоатација на 
домашната примарна енергија, увоз и извоз на примарна енергија, преработка на 
примарната енергија и производство на финална енергија, транспорт и дистрибуција на 
енергијата. Енергетската инфраструктура на Република Македонија ja сочинуваат 
електроенергетскиот сектор, секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за 
природен гас и за топлинска енергија. Од аспект на дефиниција за она што претставува 
главна или „критична“ енергетска инфраструктура, се вели дека  под „критична енергетска 
инфраструктура се подразбираат оние средства (машини, постројки, уреди) кои доколку не 
се во оперативна состојба ќе предизвикаат сериозен импакт врз енергетската сигурност и 
снабдувањето со енергија, како и сериозно влијание врз вкупната економска и социјална 
состојба во една земја“. Во согласност со ANNEX I од Директивата на Европската Комисија 
(COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/EC), како критична енергетска инфраструктура се 
означени:  
 

o Електрична енергија  (објектите за  производство, пренос  и 
снабдување); 

o Нафта (производство, рафинирање ,складирање и пренос преку 
нафтоводи);  

o Гас (производство, рафинирање, складирање, пренос преку гасоводи 
или терминали за ТПГ (Течен природен гас)).   

 
Од аспект на анализата на Секторот за машинство во рамките на енергетиката, 
електричната енергија нема да биде во детали анализирана туку само општо во сегментот 
– производство на електрична енергија, а подетална елаборација ќе следи за областите: 
јаглен, нафта, природен гас, топлинска енергија и обновливи извори на енергија. 
Последниве две категории, особено топлинската енергија сериозно го тангираат Секторот  
за машинство и оттука треба да се посвети посебно внимание, дотолку повеќе што 
Македонија досега во ниту еден законски или подзаконски акт ја нема дефинирано својата 
критична енергетска инфраструктура.  
 
Производство на електрична енергија 
 
Во Република Македонија целокупната електрична енергија се произведува од различни 
видови на постројки и тоа:  

• термоелектроцентрали, (на јаглен) ; 

•  хидроелектроцентрали; 

•  комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија (на 
гас); 
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• 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.10 
 
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 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; 

• две хидроелектроцентрали ХЕ Калиманци и ХЕ Матка со вкупна инсталирана 
моќност од 23,8 MW се сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје.  

 
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. 
Вкупниот инсталиран капацитет на ветерни електроцентрали во Република Македонија 
изнесува 36,8 MW односно 1,79% од вкупниот инсталиран капацитет во Република 
Македонија. 
 
Јаглен 

Во Македонија во моментот активните рудници од кои се онезбедува јаглен за снабдување 
на термоцентралите за производство на електрична енергија се лоцирани во Битола 
(Суводол, Брод Гнеотино) и Кичево (Осломеј) при што на сите локации се работи за 
експлоатација на лигнит со површински коп. Од наоѓалиштата на јаглен кои можат да се 
користат за нови термоелектрани позначајни се Живојно, Мариово и Неготино. Со оглед на 
распоредот и концентрацијата на резервите на овие наоѓалишта извесно е дека овие 
рудници ќе бидат со јамска (подземна) експлоатација.11 Македонија нема искуство на тој 
план и неопходно е да се започнат активности за воведување на оваа технологија на 
експлоатација. Ова е значајно од аспект на обезбедување потребен кадар уште во 
средните стручни училишта со оглед на фактот дека ќе се работи во метански јами 
опремени со соодветни системи за вентилација каде вештините и дисциплината во однос 
на работа во експлозивна атмосфера треба да бидат на високо ниво, како и обученоста за 
безбедност и здравје при работа.  

 

 

 

                                                
10 Регулаторна Комисија за енергетика на РМ: Годишен извештај за 2015 година 
11 МАНУ: Стратегија за развој на енергетиката во РМ до 2030 година, Министерство за економија, 
Скопје 2010 
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Нафта и нафтени продукти  
 

Македонија нема сопствени резерви на нафта и целокупните потреби ги обезбедува од 
увоз. 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.  
 
Најзначаен капацитет од областа на рафинирање на нафтата е Рафинеријата во Скопје. 
Рафинеријата ОКТА е изградена во 1980 година, а со работа започна во 1982 година. 
Проектираниот капацитет изнесува 2,5 милиони тони годишно додека максималниот 
постигнат капацитет е 1,36 милиони тони во текот на 1988 година. Од 1999 година станува 
компанија со приватен мнозински пакет на акции од стратешкиот инвеститор EL.P.ET 
Balkanika, Р. Грција. ОКТА Рафинерија произведува: безоловен моторен бензин со 95 
октани - Еуро V, безоловен моторен бензин со 98 октани - Еуро V, оловен моторен бензин 
со 96 октани и 0,15 g/l олово, дизелно гориво со 50 ppm сулфур - Еуро IV, 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% масени и со содржина на сулфур до 3% масени и 
екстра лесно масло за домаќинство со 1000 ppm сулфур. Вкупниот капацитет на 
резервоарите за нафта и нафтени производи е 382 илјади m3.Во рамките на ОКТА 
Рафинерија на нафта постои и термоелектрана - топлана на мазут и нафтен гас со која ги 
обезбедува сопствените потреби. Во случај на хаварија, дефекти или ремонти 
рафинеријата се снабдува од ЕЕС по 110 kV линии.  
 
Во 2002 година со работа започнува нафтоводот Солун – Скопје (213 km) со капацитет од 
2,5 милиони тони нафта годишно. Контролата и мониторингот на работата на нафтоводот 
е релизирана преку SCADA- Систем. Со нафтоводот стопанисува заедничка македонско-
грчка компанија VARDAX со седиште во Солун и канцеларии во ОКТА.  
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Слика 16: Нафтовод Скопје- Солун со приказ на рафинериите во регионот 

 
Македонија располага со Рафинерија за производство на биодизел гориво со 
капацитет од 30 илјади тони годишно, сопственост на компанијата Макпетрол. За 
производство на биодизел горивото се користи нерафинирано масло од семе од 
маслодајна репка. Оваа рафинерија започна со производство во 2007. Во оваа фаза 
нерафинираното масло се увезува.  
 
Резервоарските капацитети (складиштење) 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 компанијата Макпетрол, резервоарскиот складиштен простор на 
компанијата Лукоил Македонија, резервоарскиот складиштен простор на Државните 
стокови резерви на Република Македонија и резервоарскиот складиштен простор на 
помали приватни и државни компании. 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 31 и 
директивите на ЕУ32.  

Бензински пумпни станици. Во споредба со земјите во нашето опкружување, Македонија 
располага со мал број на бензински станици кои се нерамномерно распоредени на 
нејзината територија. Бензинските станици се во сопственост на поголем број компании од 
кои позначајни се Макпетрол, ОКТА и Лукоил Македонија. Покрај продажбата на горива на 
бензиските пумпи компаниите учествуваат и во трговијата на големо со нафтени продукти. 



 
18 

 

Во Македонија, тековно работат околу 260 бензински пумпни станици. И покрај фактот што 
денес значително е променета сопственичката структура во малопродажниот сектор, сепак 
Макпетрол е сè уште доминантен како по бројот на бензински станици (116), така и по 
обемот на продажба на бензинските станици (44%). Следат ОКТА Бренд со 36 бензински 
станици и 14% од продажбата на бензинските станици и Лукоил Македонија со 10 
бензински станици и 4% продажба. Преостанатите 99 бензински станици со 38% од 
остварената продажба се во приватна сопственост на повеќе домашни мали компании.  

Природен гас  

 
Македонија е поврзана само со еден главен гасовод, има само еден извор на снабдување  
и целосно е увезен што ја прави земјата зависна од природен гас. Целокупното количество 
на природен гас се увезува од Русија,  преку меѓународниот коридор 8 кој поминува низ 
Украина, Молдавија, Романија и Бугарија преку гасоводот со должина од 98 километри кој 
влегува во Македонија кај Деве Баир на границата со Бугарија и се протега преку Крива 
Паланка, Кратово и Куманово до Скопје. Магистралниот гасовод има капацитет од 800 
милиони Nm3

 

годишно со можност за зголемување до 1200 милиони Nm3
 

годишно. Во оваа 
фаза од развојот на гасификацијата на Македонија, најголем број од потрошувачите (со 
најголема потрошувачка) всушност се приклучени директно на преносната мрежа.  
 
На магистралниот гасовод изградени се пет главни мерно-регулациони станици. Исто така 
на магистралниот гасовод изведени се приклучни места за разводни гасоводи за идни 
приклучоци кон: Велес, Јужна Србија, Романовце и Гостивар.  
Покрај главниот гасовод изведени се шест разводни гранки со вкупна должина од 25 km. 
Во Република Македонија изградени се следните системи за дистрибуција на природен гас, 
и тоа во:  

o технолошко-индустриска развојна зона Скопје-ТИРЗ кај с. Бунарџик со должина на 
дистрибутивната мрежа од 5.200 m; 

o градот Куманово со должина на дистрибутивната мрежа од 11.315 m; и  
o градот Струмица со должина на изградената дистрибутивна мрежа од 24.000 m.  

 
Иако во моментот се изведуваат нови гасоводни гранки во Македонија како приклучоци на 
споменатиот гасовод, сепак ќе остане истиот проблем со диверзификацијата во 
сабдувањето како предуслов за сигурност во снабдувањето со природен гас.  
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Слика 17: Гасоводен систем во Македонија (постоечка состојба и развоен концепт) 

Природниот гас е исклучително корисен енергент бидејќи неговата употреба има широк 
опсег, од употреба во домаќинствата, преку употреба во индустријата и сообраќајот до 
употреба во производство на електрична енергија и топлина. При тоа не само што нема 
проблеми со складирање и со негативно влијание на околината, туку во одредени случаи 
неговата употреба значи додатни финансиски бенифиции на проектите од аспект на 
намалување на глобалното загадување на атмосферата преку намалување на 
специфичната емисија на гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина. 
Природниот гас е најпогодниот енергент за задоволување на енергетските потреби во 
урбаните средини. 

Топлинска енергија (производство, дистрибуција, снабдување) 

 
Во моментов производството на топлина во Македонија во најголем дел се реализира во 
котли на течни нафтени продукти, природен гас и јаглен. Голем дел од нив е застарен и со 
низок коефициент на корисно дејство. Котлите во голем број топлани можат да користат и 
природен гас и мазут.  
 
Топлификациониот систем на град Скопје е досега единствениот во земјата и датира од 
1965 година. Во текот на изминатиот период, топлификациониот систем е проширен и ги 
задоволува потребите од затоплување на повеќе од 40% од градот.  
Услугата за греење се плаќа врз основа на измерената испорачана енергија на влез на 
објектот. Регулацијата и отчитување на испорачаната енергија во секој објект се врши од 
централен диспечерски систем.  
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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 (БЕГ) АД 
Скопје на кој во текот на 2015 година беа приклучени потрошувачи со вкупна ангажирана 
моќност од 447 MW, додека на системот на АД ЕЛЕМ, подружница 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 (Балкан енерџи) ДООЕЛ Скопје, Дистрибуција на топлина БЕ (Балкан енерџи) 
ДООЕЛ Скопје и Снабдување со топлина БЕ (Балкан енерџи) ДООЕЛ Скопје, започнаа со 
вршење на дејноста од почетокот на 2013 година.  
 
Капацитетите за производство на топлинска енергија на Производство на топлина БЕГ 
ДООЕЛ Скопје се:  

• Топлана Исток со производен капацитет од 279 MW, лоцирана во источна 
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 БЕГ 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 БЕГ 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 БЕГ 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 18: Топлификациона мрежа на град Скопје во која топлинска енергија испорачува 
БЕГ ДООЕЛ Дистрибуција 

 
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. 

 
Слика 19: Топлификациска мрежа во која топлина испорачува ЕЛЕМ, Енергетика Скопје12  
 
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. 
 

 

                                                
12 АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика, Скопје 
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Обновливи извори на енергија  

Од обновливите извори на енергија во Македонија се користат пред сè 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).  Со оглед на фактот дека биомасата кај нас е најприсутна во финалната 
потрошувачка на енергија и тоа како огревно дрво, посебно ќе биде елабориран овој 
сегмент, заедно со фотоволтаичните централи. 

Биомаса за согорување  

Видовите и регионалната распространетост на изворите на биомаса во Македонија зависат 
од карактеристиките на секој регион пооделно. Биомасата најмногу е распространета во 
земјоделските и шумските региони од државата. Од вкупната биомаса која што се користи 
за енергетски потреби, дрвото и дрвениот јаглен заземаат 80%.  

 
Слика 20: Крајна потрошувачка на енергија во домаќинствата во Македонија во 2011, по 

видови енергенти13 
 
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. Се проценува дека постои и неидентификувана потрошувачка на биомаса за 
согорување во износ од 25 – 35% од евидентираната.14 Светската банка укажува дека 
воведувањето на поефикасни печки за согорување на дрвната биомаса е една од главните 
мерки за регионот, која ќе придонесе за подобрување на животната средина, квалитетот 
на живот и ќе ги зајакне позициите наспроти енергетската сиромаштија. 

                                                
13 Државен завод за статистика на РМ 
14 МАНУ: Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република 
Македонија до 2020, (Скопје, 2010) 
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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.  
 
Со помош на Фондот за пошумување кој функционираше до 1990 година, беа пошумени 
повеќе од 140 илјади хектари голини и се постигна зголемување на пошумената површина 
со индекс 1,6. Од околу 10 илјади хектари годишно во седумдесеттите и раните 
осумдесетти години од минатиот век, пошумувањето во последните десет години е сведено 
на околу 2 илјади хектари годишно. Од тоа околу 75% се иглолисни и остатокот листопадни 
дрва.  
 
Шумите во државна сопственост зафаќаат 90,14% од вкупната површина, додека вкупното 
учество во дрвна резерва изнесува 92,2%. Приватните шуми зафаќаат 9,86% (104 илјади 
хектари) од вкупната површина под шума и учествуваат со 7,8% во вкупната дрвна резерва. 
Приватните шуми се со релативно мала површина, помали од 1 ha, разбиени како 
поединечни или групирани парцели кои претставуваат енклави во рамките на државната 
шума.  
 
Од вкупната површина под шуми и шумско земјиште околу 8% се неуредени (без стопански 
основи).  

 
Централи на биогас  
 
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.  
 
Фотоволтаични централи 
 
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. 
 

Анализа на образовниот систем во Секторот за машинство 

Република Македонија има национален систем за образование кое опфаќа формално и 
неформално образование и има разработени постапки за верификување на програми и 
институции за обезбедување на образование на возрасни.  

Формалното и неформалното образование опфаќаат: високо образование, општо средно 
образование, средно стручно образование и основно и предшколско образование и 
воспитување. Од значење за оваа анализата фокусот е ставен на средното стручното 
образование. 

Неформалното образование на возрасните се спроведува главно во согласност на 
одредбите од Законот за образование на возрасните на Република Македонија. Како 
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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 на 
трудот. Потребно е да се спроведе анализа за потребите од рационализација и 
преструктуирање на мрежата на стручни училишта со цел да се добие функционално 
образование. 

Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна: 

• Стручно образование во траење од две години; 

• Средно стручно образование во траење од три години; 

• Средно стручно образование во траење од четири години; 

• Постсредно образование. 
 

Стручното образование во Секторот  за машинство опфаќа  повеќе квалификации  кои се  
застапени  во    23 училишта во Р. Македонија,   во  18  општини  од сите  региони.  
Формалното средно образование  се  изведува според  наставни програми со 
четиригодишно и тригодишно  траење. Сѐ уште квалификации со  двегодишното  траење  
во Секторот за машинство не се  вклучени во  образовниот процес. 
 
Прегледот на  квалификаците  во  Секторот  за машинство даден е во следната табела, 
изработена според  податоците од Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни 
училишта за  учебната  2016/2017 година во Република  Македонија. 
 
Табела 1. Преглед на образовни профили во формалното средно и постсредно стручно 
образование и обука 
 

Ред. 
број 

СЕКТОР  МАШИНСТВО 

Квалификации со двегодишно траење на образованието 

1. /// 

2. Квалификации со тригодишно траење на образованието 

Машински механичар 

Конструкциски механичар 

Автомеханичар 

Металостругар 

Заварувач 

Бравар 

Инсталатер на водовод 

Металостругар 

Машинобравар 
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Машинист за термопостројки 

 Квалификации со четиригодишно траење на образованието 

Машински техничар 

Машинско-енергетски техничар 

Автотехничар-мехатроничар 

Техничар за компјутерско управување 

Машински воздухопловен техничар 

 Квалификации со специјалистичко образование 

Металостругар - специјалист 

Металоглодач и дупчач - специјалист 

Металобрусач и острач - специјалист 

Алатничар - специјалист 

Бравар - специјалист 

Автолимар - специјалист 

Автомеханичар - специјалист 

Бравар – механичар за возни средства - специјалист 

Механичар за влечни возила - специјалист 

Механичар за градежна и рударска механизација - специјалист 

Ракувач со компресорски и ладилни постројки – специјалист  

Ракувач со термоенергетски постројки – специјалист  

Ракувач со хидроенергетски постројки – специјалист  

Ракувач со гасни и пневматски постројки – специјалист  

Монтер за греење и климатизација – специјалист  

Монтер за гасни и пневматски уреди и постројки – специјалист  

Контролор на станица за технички преглед на моторни возила 

 
Од податоците од истиот  конкурс  бројот на паралелки  кои се  запишани во   учебната  
2016/17  година во Секторот за машинство, за секоја квалификација и во секој  статистички 
регион одделно, е следниот: 
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региони 
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Вкупно 

Пелагониски 1 2 1 1 2 7 

Источен 3 2 1 / 2 8 

Вардарски 2 / 3 / 1 6 

Југоисточен / / 2 / 1 3 

Југозападен 1 1 1 / / 3 

Полошки 2 / 1 / / 3 

Скопски 1 2 2 / 1 6 

Североисточен 1 1 1 / 1 4 

Вкупно 11 8 12 1 8 40 
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Табела 2.  Број на паралелки запишани во прва година за четиригодишно образование  

на македонски наставен јазик во учебната  2016/17  година 
 

Статистички 
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 Вкупно 

Пелагониски / / / / / / 

Источен / / / / / / 

Вардарски / / / / / / 

Југоисточен / / / / / / 

Југозападен 1 / / / / 1 

Полошки 3 / 1 / / 4 

Скопски 1 / 2 / 1 4 

Североисточен  1 / / 1 2 

Вкупно 5 1 3 / 2 11 

 
Табела 3.  Број на паралелки запишани во прва година за четиригодишно образование  

на албански наставен јазик во учебната  2016/17 година 
 

 

Статистички 
региони 
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Пелагониски 1 / 1 / 1 / / / / / 3 

Источен 1 1 3 1 1 1 1 / 1 / 10 

Вардарски / / 2 1 1 / / / / / 4 

Југоисточен / / 2 / / 1 1 / / 1 5 

Југозападен / / 2 / / / / / / /  

Полошки / / / / / / / / / / 2 

Скопски / / 1 1 1 1 1 / / / / 

Североисточен 1 / 2 / / / / / / / 5 

Вкупно 3 1 13 3 4 3 3 / 1 1 32 

 
Табела 4.  Број на паралелки запишани во прва година за тригодишно образование  на 

македонски наставен јазик во учебната  2016/17 година 
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Пелагониски / / / / / / / / / / / 

Источен / / / / / / / / / / / 

Вардарски / / / / / / / / / / / 

Југоисточен / / / / / / / / / / / 

Југозападен / / 1 / / / / / / / 1 

Полошки / / 2 / / / / / / / 2 

Скопски / / / 1 1 1 1 / / / 4 

Североисточен 1 / / / / / / / / / 1 

Вкупно 1 / 3 1 1 1 1 / / / 8 

 
Табела 5.  Број на паралелки запишани во прва година за тригодишно образование  на 

албански наставен јазик во учебната  2016/17  одина 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2-ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА СЕКТОРОТ ЗА 
МАШИНСТВО И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ШЕМИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 
Во оваа анализа низ практичен пример, се претставени видовите занимања во следите 
компании: 

• АД ЕЛЕМ, подружница Енергетика Скопје, како област од енергетика; 

• Ариљеметал ДОО Скопје, како област од производно машинство; 

• Ванхоол Скопје, како област автомобилска индустрија. 

 
 
Видови занимања во областа машинство - енергетика 
 
Вработени според сектори на дејност, по Национална Класификација на Дејностите (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 
 
 
Организациона структура на АД ЕЛЕМ 
 
Со оглед на фактот дека компанијата АД ЕЛЕМ, која е најголемиот производител на 
електрична енергија во земјата, производител на топлинска енергија и најголем 
потрошувач на природен гас, е истовремено најголемиот работодавач во државата (околу 
5000 вработени), се работи за добар репрезентативен примерок од областа на 
енергетското машинство за анализа на видовите занимања. Компанијата е акционерско 
друштво 100% во државна сопственост, организирана во следните организациони едници 
на различни локации низ државата: 
 

• Дирекција, Скопје 

• Подружница ХЕС Треска, Скопје 

• Подружница ХЕС Маврово, Гостивар 

• Подружница ХЕС Црн Дрим, Струга 

• Подружница ХЕЦ Тиквеш Кавадарци 

• Подружница РЕК Битола, Битола 

• Подружница РЕК Осломеј, Кичево 

• Подружница Енергетика, Скопје 
 
Со ХЕС се означени хидроенергетски системи во чиј склоп Подружницата управува со 
повеќе од една хидроцентрала во склоп на АД ЕЛЕМ. Со РЕК се означени Рударско 
енергетските комбинати односно подружниците кои управуваат со термоцентрала и 
соодветен рудник на истата локација.  Секоја подружница е управувана од директор 
назначен од Управниот одбор на компанијата АД ЕЛЕМ и истиот има обврска да ги 
спроведува одлуките од Управниот одбор. Управниот одбор се состои од 7 членови и тоа: 
 

- Преседател на Управен одбор – генерален директор; 
- Член на Управен одбор – заменик генерален директор; 
- Член на Управен одбор – директор за производство; 
- Член на Управен одбор – директор за развој и инвестиции; 
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- Член на Управен одбор – директор за комерцијални работи; 
- Член на Управен одбор – директор за финансии; 
- Член на Управен одбор – директор за правни и општи работи. 

 
Назначувањето и разрешувањето на членовите на Управниот одбор како и контролата на 
нивното работење е надлежност на Надзорниот одбор на компанијата назначен од страна 
на Владата на Република Македонија.  
 
Заклучно 2015 година, АД ЕЛЕМ 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. 
 
Од вкупниот број на 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 
вработени. Бројот на вработени со четиригодишно или тригодишно средно образование 
опфажа 66% од вкупниот број на вработени на компанијата и оттука степенот на нивната 
струшност, знаење и вештини се од исклучителна важност. 

 
Слика 21:  Вработени во АД ЕЛЕМ по подружници 

 
Подружницата Енергетика е специфична во поглед на фактот дека се работи за локација 
на која истовремено се прозиведува електрична и топлинска енергија и се оставрува 
дистрибуција и снабдување со електрична и топлинска енергија. Согласно Законот за 
енергетика, бидејќи се работи за подрачје кое корсисти греење со моќност помала од 
80MW, дозволено е подружницата како единствен субјект да ги има сите три лиценци 
односно да се грижи за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
без притоа да постојат засебни правни субјекти. Дополнително, подружницата има 
капацитети и за производство на сувозаситена (индустриска) пареа за снадбување на 
металуршките капацитети на теренот на поранешна Железарница каде што оваа 
подружница е сместена. Ова значи дека овде се сконцентрирани мноштво од дејности кои 
баррат и соодветни занимања.  
 
Организациона и кадровска поставеност на подружница Енергетика 
 
Подружница Енергетика има вкупно 147 вработени распоредени во соодветни служби како 
што е прикажано на органограмот. 
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Слика 22: Организациона структура на подружница Енергетика (со фокус на машинството) 
 
Во подружница Енергетика работи кадар од областа на машинството, со висока и виша 
стручна спрема, средна стручна спрема и сл. Видовите занимања од областа на 
машинството се поделени според степенот на завршено образование.  
 
Табела 6: Кадар со висока и виша стручна спрема, средна стручна спрема и сл. во 
подружница Енергетика кои работат на работни задачи од областа на машинството 

ИНЖЕНЕРИ ТЕХНИЧАРИ РАБОТНИЦИ 
ДРУГИ 
СТРУКИ 

Maшински инженери 
Машински 
техничари 

Висикоквалификувани 
работници 

 Безбедност и 
здравје при 
работа 

Инженери по 
електротехника Електротехничари 

Квалификувани 
работници Економисти 

Инженери технолози 
Градежни 
техничари 

Полуквалификувани 
работници Правници 

Хемиски инженери 
Хемиски 
техничари 

Неквалификувани 
работници  

Инженери архитекти    

Директор на подружница

Технички директор за 
топлинска енергија

Служба за производство

Одделение за хемиска подготовка 
на вода

Одделение за котелски 
постројки

Одделение за машинска хала, напојни 
системи и вреловодна станица

Дистрибуција на топлинска енергија

Служба за машинско 
одржување

Машинска работилница

Дреарска работилница

Технички 
директор за 
електрична 

енергија

Служба за 
анализа на 

процес

Служба за 
финансии

Служба за 
правни и 

општи 
работи

Кабинет на директорот

- Советник

-одговорен за БЗР
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Табела 7: Структура на вработени во 2016 (состојба јуни 2016) година во подружница 
Енергетика 
 

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ - 2016 ГОД. 

1 Инженери 22 

2 
Машински техничари 
(оператори на постројки ) 39 

3 
Хемиски техничари 
(оператори на постројки) 4 

4 Машинобравари 10 

5 Заварувачи 1 

6 Лимари - изолатери 4 

7 Маталостругари 2 

8 Бравари - пневматичари 4 

9 
Останати (администрација 
и неквалификувани) 86 

 
Во Систематизацијата на работни места на подружница Енергетика присутни се со 
соодветен опис следните занимања за кои е потребно средно стручно образование од 
областа на машинството. 
 
Видови занимања од област машинство во подружница Енергетика 
 
Машински техничар во одделение за набавки, развој и подготовка (служба за 
финансии) 

• Ги следи предметите до набавки на опрема и резервни делови; 

• Ги следи и евидентира сите видови дефекти од областа на машинството во 
подружницата; 

• Бара понуди за набавка на резервни делови и опрема; 

• Ја анализира потршувачката на опрема и резервни делови; 

• Врши замена на опрема и резервни делови од увоз со домашни; 

• Комплетно го води машинскиот магацин, алатницата и магацинот за горива и 
мазива; 

• Разработува можности за отстранување на дефекти, како и замена на одредени 
делови со соодветни со поголема издржливост, поголем број манипулации, 
поголема економичност и сл; 

• Предлага измени и реконструкции во веќе постоечки состојби; 

• Обезбедува, комплетира и дополнува техничка документација; 

• Анализира трошоци по опрема и резервни делови; 

• Врши и други работи. 
 
Сменски работоводител 

• Работоводи и ја координира експлоатацијата на сите постројки, котли Г32, котли 
Вагнер Биро (ВБ), турбомахинска хала, хемиска подготовка на вода, Трафостаница 
(ТС) Север со ТС Југ, како и сите нивни погони што ги следат; 

• Ја организира работата помеѓу котли Г32, котли ВБ, турбомахинска хала, хемиска 
подготовка на вода, ТС Север со ТС Југ; 
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• Организира работа со сите високо притисни и нископририсни цевководи за пареа 
и врела вода; 

• Организира правилно снабдување со технолошка пареа, врела вода, електрична 
енергија до потрошувачите; 

• Дистрибуира стручни упатства за работа за сите постројки, котли Г32, котли ВБ, 
турбомахинска хала, хемиска подготовка на вода, ТС Север со ТС Југ, како и сите 
нивни погони што ги следат; 

• Во случај на испад на погонот превзема стручни мерки за спречување на дефекти 
и го организира повторното стартување, нормализирање и обезбедување на ел. и 
топлинска енергија; 

• Води сметка за економично и планско искористување на постројките според 
пропишаната технологија од страна на раководителот на соодветната служба; 

• Во случај на хаварија или природна непогода ги организира работниците за 
отстранување на последиците од настанатите штети; 

• Организира и раководи со сите електромоторни погони како и со ТС Север, ТС Југ, 
ТС 10 и ТС 12; 

• Врши контрола на правилната експлоатација на топлинска енергија во стамбените 
и деловни објекти; 

• Врши и други работи.  
 
Ракувач на котел 

• Учествува со експлоатација на котлите и припадните постројки на котлите: пумпна 
потстаница за разладна вода, гасовод со горилници, како и експлоатација на 
магистралните пароводи и напојни водови покрај котлите; 

• Ја организира својата работа и работата на помошникот котлар во насока на 
правилна експлоатација на котлите; 

• Во координација е со ракувачите на другите котелски единици (доколку во погон е 
повеќе од една) со цел усогласување на работните параметри, особено во однос 
на притисокот и продукцијата на пареа; 

• Ја координира работата на котелот и придружните постројки: горилници, цевен 
систем, вентилатори, уред за контрола на ниво на вода во барабанот, како и 
целокупната запорна, сигурносна и регулациона арматура; 

• Го контролира притисокот на природниот гас пред горилникот;  

• Врши контрола на сигурносните вентили; 

• Во зимскиот период превзема мерки за заштита на постројката од замрзнување со 
обезбедување циркулација на разладната вода, пратечката пареа за 
инструментација и за загревање на внатрешниот цевен систем на котелот (за 
постројка вон погон при негативни температури на надворешниот воздух; 

• Ги евидентира сите дефекти кои се јавуваат во текот на експлоатација; 

• Учествува во подготовка на постројките за испитување и прегледи од страна на 
Републичкиот инспектор за техничка сигурност; 

• Учествува во извршување на конзервирање и деконзервирање на постројките. 
 
Помошен ракувач на котел 

• Учествува во експлоатација на котлите и придружните постројки: пумпната станица 
за разладна вода и гасната линија;  

• Ги контролира работните параметри на котелот и истите ги впишува во дневниот 
извештај на секој час; 
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• Ја контролира работата на котелот со целокупната запорна, сигурносна и 
регулациона арматура, вентилатори, горилници, уреди за контрола на нивото на 
вода и дозр пумпи за хемикалии; 

• Манипулира со рачните клапни за воздух и димни гасови, запорна и регулациона 
арматура за пареа, вода, гас и мазут; 

• Ги продивува водоказните стакла; 

• За сите воочени неиправности на опремата го информира ракувачот на котел; 

• Ги контролира работните параметри на разладната вода (притисок и температура), 
нивото на масло кај редукторите, спојките и лежиштата, а работните параметри на 
маслото ги запишува во дневниот извештај на секој час;  

• Врши браварски работи од помал обем; 

• Учествува во подготовка на постројките за испитување и прегледи од страна на 
Републичкиот инспектор за техничка сигурност; 

• Учествува во извршување на конзервирање и деконзервирање на постројките. 
 
Ракувач и одржувач на топловодно греење 

• Врши контрола на работните параметри (притисок и температура) на топловодниот 
систем, на приклучните шахти и топлинските потстаници кај објектите;  

• Врши контрола на работата на пумпите и работните параметри (притисок, 
температура, проток) кај пумпната станица висока зона; 

• Врши визуелна проверка на магистралниот топловод и преглед на ситуацијата во 
насока на евентуални дефекти и истекување на вода од системот; 

• Ги подесува параметрите во топлотните потстаници (притисок, проток); 

• Врши санирање на дефекти (тековно одржување) на топлотни потстаници; 

• Врши санација на дефекти на магистралниот топловод; 

• Врши контрола на правилната експлоатација на топлинската енергија во 
стамбените и деловните објекти приклучени на топлификацискиот систем; 

• Врши вклучување и исклучување на објекти во/од топловодниот систем и изготвува 
затоа соодветен документ; 

• Врши санација на дефекти во секундарните мрежи по налог на претпоставениот и 
изготвува соодветен документ; 

• Прифаќа повици за интервенции од корисниците и ги евидентира сите активности 
во книгата за дневен извештај;  

• Врши контрола на правилната експлоатација на топлинска енергија, во стамбените 
и деловните објекти;  

• Ги пополнува погонските листи за постројките и мерачите; 

• Врши манипулации при полнење и празнење на топлификациската мрежа и 
објектите; 

• Ги применува во целост мерките за заштита при работа; 

• Управува со службено моторно возило; 

• Врши ремонт на топлификациската мрежа и потатсниците. 
 
Помошник ракувач и одржувач на топловодниот систем 

• Помага при контрола на работните параметри (притисок и температура) на 
топловодниот систем, на приклучните шахти и топлотните потстаници;   

• Врши визуелна проверка на магистралниот топловод и преглед на состојбата во 
насока на пронаоѓање евентуални прснатини и пропуштање на вода од системот;   

• Помага при подесувањето на параметри (притисок и температура) во топлотните 
потстаници;  



 
34 

 

• Помага при санирање на дефекти (тековно одржување) топлотните потстаници;   

• Помага при санација на дефекти на магистралниот топловод;   

• Учествува во контрола на правилната експлоатација на топлинската енергија во 
станбените и деловните објекти приклучени на топловодниот систем;   

• Помага при вклучување и исклучување на објекти во топловодниот систем по 
налог на работоводителот, главниот работоводител и одговорниот инженер и за 
тоа изготвува документ;   

• Помага при санација на дефекти во секундарната мрежа по налог на 
претпоставените и за тоа изготвува документ;   

• Прифаќа повици за интервенции и ги евидентира сите активности во книгата за 
дневен извештај;   

• Помага при вршење на манипулација при полнење и празнење на мрежата и 
објектите;   

• Управува со службено моторно возило;   

• Помага при вршење на ремонт на топлинската мрежа и потстаниците;   

• Во целост ги спроведува мерките за БЗР.   
 
Ракувач на турбини 

• Врши експлоатација на постројките во турбомашинска хала и кондензација; 

• Ракува со парните турбини и генераторите и ја контролира нивната работа; 

• Ракува со маслениот систем за регулација и подмачкување и ја контролира 
неговата работа; 

• Ги контролира темпераурата и притисокот за енергетската и технолошката пареа; 

• Ракува со редуци- станица и ја контролира нејзината работа; 

• Ракува со напојните резервоари и ги контролира притисокот, температурата и 
нивото на напојната вода во нив; 

• Ракува со кондензационата постројка (кондензатор, пумпи за кондензат, уреди за 
ниво на вода, уреди за заштита од надпритисок, ејектори, регенеративен циклус, 
уред за ладење на кондензатот и ја контролира работата на истите; 

• Ракува и манипулира со целокупната постројка за распределба на енергетската 
пареа; 

• Ја контролира работата на целокупната инсталција и нејзината исправност; 

• Ја координира својата работа, работата на напојниот систем и вреловодниот 
систем; 

• Ракува со мостните дигалки; 

• Учествува во конзервација и деконзервација на постројките; 

• Учествува во подготовка на постројките за испитување и прегледи од страна на 
Републичкиот инспектор за техничка сигурност. 

 
Помошен ракувач на турбини 

• Учествува во експлоатацијата на турбогенераторските постројки во машинска 
хала (парни турбини, генератори за електрична енергија, кондензатори, 
разводни собирници за пареа, редуцер-станици, разладни систем со топла и 
ладна вода, регенеративните системи и напојните резервоари); 

• Врши подготовка на постројките за пуштање во работа, со манипулирање и 
контрола на исправноста на опремата од системите и склоповите на истите; 

• Учествува во пуштање на постројките во работа, во согласност со погонските 
упатства; 
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• Врши контрола на исправноста на постројките и презема мерки за заштита од 
хавариски дефекти во работата; 

• Води евиденција за работата на постројките и работните параметри за секој 
час и ги запишува во дневниот извештај; 

• Учествува во работите за запирање на постројките од погон; 

• Учествува во подготовка за постројките за сигурна и безбедна работа, за 
санирање на дефекти и неисправности на опремата; 

• Учествува во извршување на плански ремонти и хавариски поправки; 

• Учествува во подготовка на постројките за испитување и прегледи од страна на 
Републичкиот инспектор за техничка сигурност; 

• Учествува во извршување на конзервирање и деконзервирање на постројките. 
 
Ракувач на вреловодна станица 

• Врши експолатација на електро-напојните пумпи, пумпите за кондензат и 
циркулационите пумпи за врела вода;  

• Ракува со електро напојните пумпи; 

• Ја контролира нивната работа (притисок, температура на напојна вода); 

• Ракува со пумпите за кондензат; 

• Врши контрола на низото на експанзиониот сад; 

• Ракува со циркулационите пумпи за врела вода и ја контролира нивната работа 
(притисок, температура и губитоци на вода); 

• Ракува со топлиноизменувачите (пареа – вода) и ја контролира нивната работа; 

• Ракува и ги контролира боците за азот; 

• Ракува со пумпите за додатна вода (дополна во системот) и ја контролира 
нивната работа; 

• Ги контролира параметрите на маслото за ладење на лежиштата на електро-
напојните пумпи; 

• Води дневен извештај за состобата на параметрите на флуидите (вода, пареа); 

• Учествува во извршувањето на планските ремонти; 

• Учествува во подготовка на постројките за испитување и прегледи од страна на 
Републичкиот инспектор за техничка сигурност; 

• Учествува во извршување на конзервирање и деконзервирање на постројките. 
 
Работоводител во машинско одржување 

• Учествува во извршувањето на работните задачи за превентивно, корективно и 
инвестициско одржување на машинските постројки во подружницата; 

• Ја организира работата на работни групи кои учествуваат во отстранување на 
дефекти и извршуваат редовни и инвестициски ремонти на машинските постројки 
во подружницата;  

• Дава стручни упатства и ја организира работата на изработка на помошни скели и 
платформи за полесно изведување на работните задачи; 

• Го организира транспортот на потребните материјали, резервни делови и опрема 
за работа на одделните работни групи; 

• Ја обезбедува прмената на мерки за безбедност и здравје при работа (БЗР) и 
лични и колективни заштитни средства на раотните групи; 

• Ја води работата на работниците од машинска и дреарска работилница; 

• Учествува во изработката на најсложените делови како директен извршител; 

• Ги разработува и распоредува погонските нарачки; 
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• Ако во нарачките не стои каква е технологијата на обработка, тогаш тој се труди да 
ја одбере најдобрата; 

• Ги распоредува работниците во погони ако ремонтот е од таков карактер и самиот 
работи на комплицираните зафати; 

• Води грижа за состојбата на алатите, ги обновува количините со нови и ги дава на 
ремонт; 

• Го определува редоследот на извршување на налозите во однос на изработка на 
критични резервни делови при што дава предност на најитните од аспект на 
сигурност на погонот; 

• Врши координација на одделението за машинско одржување и одделението за 
електро одржување.  

 
Машинобравар I 

• Учествува во извршувањето на работните задачи за превентивно, корективно и 
инвестициско одржување на машинските постројки во подружницата; 

• Ја координира работата на работната група која учествува во отстранување 
дефекти или извршува инвестициски ремонти; 

• Работи на  ремонти, одржување, регулирање, сентрирање и испитување на сите 
постројки во турбомашинска хала, вреловодната станица, парните котли со 
мазутните станици. 

 
Машинобравар II 

• Учествува во извршувањето на работните задачи за превентивно, корективно и 
инвестициско одржување на машинските постројки во подружницата; 

• Дел е од работна група која учествува во отстранување дефекти или извршува 
инвестициски ремонти; 

• Работи на  ремонти, одржување, регулирање, сентрирање и испитување на сите 
постројки во турбомашинска хала, вреловодната станица, парните котли со 
мазутните станици. 

 
Машинобравар III 

• Учествува во извршувањето на работните задачи за превентивно, корективно и 
инвестициско одржување на машинските постројки во подружницата; 

• Дел е од работна група која учествува во отстранување дефекти или извршува 
инвестициски ремонти; 

• Работи на  ремонти, одржување, регулирање, сентрирање и испитување на сите 
постројки во турбомашинска хала, вреловодната станица, парните котли со 
мазутните станици. 

 
Заварувач I 

• Учествува во извршување на работните задачи за превентивно, корективно и 
инвестициско одржување на машинските постројки во подружницата; 

• Заварува делови изложени на поголеми напрегања, притисоци, механички удари и 
топлински оптиварувања, како и долготраен замор на материјалите; 

• Врши тврдо лемење на разни легури; 

• Заварува одговорни врски кои подлежат на радиографска контрола; 

• Врши заварување на одговорни врски кај високопритисните цевководи, 
високопритисни напојни водови и сл; 
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• Изработува и монтира носечки конструкции, платформи, галерии и сл за потребите 
на постројките. 

 
Заварувач II 

• Учестува во извршување на работни задачи за превентивно, корективно, тековно и 
инвестиционо одржување на постројките; 

• Врши заварување, тврдо лемење на машински делови од енергетските постројки; 

• Изработува и монтира носечки конструкции, платформи и галерии кои служат за 
машинските и електропостројките во термоцентралата. 

 
Лимар – Изолатер I 

• Подготовка и монтажа на термичка изолација со стаклена волна и алуминиумски и 
поцинкуван лим, на сите делови од постројките каде работниот медиум е со 
температури повисоки од амбиенталната; 

• Врши демонтажа и повторна монтажа на сегменти од термичка изолација при 
изведување на поправки на постројките; 

• Изработува елементи од лим за покривки, олуци и сл;  

• Користи апарати за заварување со електро постапка за неодговорни заварени 
врски;  

• Работи на монтирање на помошни склеи и платформи за изведување на работните 
зафати.  
 

Лимар – Изолатер II 

• Подготовка и монтажа на термичка изолација со стаклена волна и алуминиумски и 
поцинкуван лим, на сите делови од постројките каде работниот медиум е со 
температури повисоки од амбиенталната; 

• Врши демонтажа и повторна монтажа на сегменти од термичка изолација при 
изведување на поправки на постројките; 

• Изработува елементи од лим за покривки, олуци и сл;  

• Користи апарати за заварување со електропостапка за неодговорни заварени врски; 

• Работи на монтирање на помошни склеи и платформи за изведување на работните 
зафати;  

• Работи по потреба на товарање, растоварање и транспорт на помошен материјал, 
резервни делови и помошни уреди за разни зафати. 

 
Помошник Лимар – Изолатер  

• Помага при подготовка и  монтира термичка изолација со стаклена волна и 
алуминиумски и поцинкуван лим; 

• Врши демонтажа и монтажа на термичка изолација при изведување на поправки 
на постројките; 

• Монтира елементи од лим за покривки, олуци и слично; 

• Врши електрозаварување на конструкции; 

• Работи на монтирање на помошни скели и платформи за изведување на 
работните зафати; 

• Работи по потреба на товарење, растоварање и транспортирање на помошен 
материјал, резервни делови и помошни уреди. 
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Металостругар 

• Изработува најсложени машински деловиод разни челици, обоени метали и 
леено железо со поголема прецизност како на пример делови за сервомотори, 
редуктори, горилници, дизни итн, кои при монтажа лесно се деформираат; 

• Режење на сите видови навои, внатрешни и надворешни; 

• Изработка на делови кои треба добро да заптиваат, делови од парни турбини, 
котли, пумпи за вода, пумпи за течен кислород, лежишта, ракавици, осовини; 

• Изработка на разни калапи за леење на пластика и гума; 

• Врши поправка и дотерување на прецизни делови. 
 
Металоглодач 

• Изработува одговорни, скапи, габаритно големи, но истовремено прецизни 
делови; 

• Изработува најсложени машински делови од разни челични, обоени метали и 
леено железо и неметали; 

• Ги познава машините, глодалките (струговите), нивната функционалност и 
можности; 

• Врши точен избор на режим на изработка на разни делови за парни турбини, 
котли, пумпи (за вода, мазут, кислород и азот) компресори; 

• Изработува калапи за леење на гума; 

• Врши поправки и дотерување на прецизни делови; 

• Врши превентивни прегледи и превентивно одржување на глодалките. 
 
Согласно Законот за енергетика15, сите ракувачи на постројки и помошниците ракувачи на 
постројки полагаат стручен испит за ракувачи на енергетски постројки (практичен и писмен) 
пред Комисија формирана од страна на надлежното Министерство за економија. Условите 
за полагање и во однос на образование и во однос на работно искуство детално се 
објаснети во Законот за енергетика, поточно во член 157а. Услов за полагање испит 
меѓудругото е и завршено минумум четиригодишно средно техничко училиште.  
 
Промени во шемите за вработување – тренд и прогнози 
 
Ако се анализира периодот 2011- 2016 година, промените во бројот на вработени во 
подружницата Енергетика и нивната структура одговараат на состојбата прикажана во 
табелата (за секоја година состојбата одговара на 31.12) 
 

Година Број на вработени 

2011 128 

2012 129 

2013 141 

2014 150 

2015 151 

2016 148 

Табела 8: Промена на бројот на вработени за подружница Енергетика во периодот 2011-
2016 
 

                                                
15 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/2016, 53/2016 и 189/2016 



 
39 

 

Притоа, најголем дел од нововработените во 2013 и 2014 година се со средно стручно 
образование и распоредени се во машинското одржување и на работни задачи (под 
надзор) во производствените служби. Во текот на 2015 година сите кои ги исполнувале 
условите положиле стручен испит пред Комисија во Министерството за економија за 
ракувачи на соодветна постројка и веќе дел од нив се распоредени на позиции како 
ракувачи на постројки. Со тоа, се супституираше дел од  потребата од нови работници 
поради пензионирање и др. основи. Очекувањата се дека и во иднина со оглед на 
постоечката старосна структура неопходно ќе биде зајакнување со нови кадри токму во 
делот на ракувачи на постројки, како и во делот на машинобравари, монтери, пневматичари 
и заварувачи. 
 

Видови занимања во областа Машинство – производно машинство 
 
Производното машинство претставува суштината на машинскиот сектор и го опфаќа 
знаењето неопходно за трансформација на основниот материјал во завршен производ. 
 
Фирмата Ариљеметал е формирана во 1992 година со основна дејност производство и 
трговија на сврзувачки елементи. Во својата програм опфаќа производи изработени според 
најстрогите DIN и ISO стандарди, а исто така и специјални производи изработени според 
потребите на нашите купувачи како што се завртки, навртки, подлошки, нитни и други 
производи по узорак или цртеж. 

Во својот производен процес изработува специфички сврзувачки нестандардни елементи 
од основен материјал до краен производ. Во процесот на производство во зависност од 
сложеноста на елементот опфаќа од обработка на метал со топло ковање, валање на навој, 
сечење, бушење, термичка обработка итн. 

Ариљеметал има вкупно 50 вработени. Организацискаста поставеност е претставена на 
следната слика:  
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 Слика 23. Организациска структура на Ариљеметал 

 
Стручна Класификација 
 
Во фирмата Ариљеметал работи кадар од областа на машинството, со висока, средна 
стручна спрема и сл. Видовите занимања од областа на машинството се поделени според 
степенот на завршено образование. Во компанијата работат стручни кадри со завршено 
четиригодишно стручно образование, со диплома за машински техничар. Овие 
квалификации се на IV ниво според Националната рамка на квалификации. Тригодишно 
стручно образование стругар, глодач и брусач.  
 
Табела 9: Кадар со висока стручна спрема, средна стручна спрема и сл. во АРИЉЕМЕТАЛ  
кои работат на работни задачи од областа на машинството 

ИНЖЕНЕРИ ТЕХНИЧАРИ РАБОТНИЦИ 
ДРУГИ 
СТРУКИ 

Maшински инженери 
Машински 
техничари 

Висикоквалификувани 
работници  Економисти 

  

Квалификувани 
работници Правници 

  

Полуквалификувани 
работници  

  

Неквалификувани 
работници  

 

УПРАВИТЕЛ

КОМЕРЦИЈА

НАБАВКА

МАКЕДОНИЈА

НАДВОР ОД 
МАКЕДОНИЈА

ПРОДАЖБА

СКОПЈЕ

ИСТОК

ЗАПАД

МАГАЦИН ПРОИЗВОДСТВ
О

ФИНАНСИИ И 
ПРАВНИ 
РАБОТИ

ФИНАНСИИ

ПРАВО

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ПР

КВАЛИТЕТ
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Табела 10: Структура на вработени во 2016 (состојба декември 2016) година во 
АРИЉЕМЕТАЛ 
 

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ - 2016 ГОД. 

1 Инженери 12 

2 Машински техничари  10 

3 Металостругари 7 

4 Заварувачи 1 

5 Останати (администрација и неквалификувани) 20 

 
Во систематизацијата на работни места на Ариљеметал присутни се со соодветен опис 
следните занимања за кои е потребно средно стручно образование од областа на 
машинството: 
 

Реден број Име на работното место 

  

1 Управител 

2 Комерцијален референт 

3 Магационер дистрибутер 

4 Ракувач на машина за обработка на метали 

5 Ракувач со преса 

6 Одговорен за термичка обработка на металите 

 
Табела 11: Систематизација во Ариљеметал 
 

Професионални квалификации 
  
Машински  техничар 
 
Согласно описот на работата за работното место во актот за систематизација, машинскиот 
техничар се класифицирани за работното место – КОМЕРЦИЈАЛЕН РЕФЕРЕНТ , кој е 
должен да ги извршува следните работи: 
 

• Дефинирање на производи потребни за набавка;                            

• Доставување на барања за понуда;                                                      

• Прием и калкулација на понудите;  

• Доставување на предлог нарачка; 

• Изработка на порачката; 

• Преглед на пристигната роба и нејзина верификација; 

• Изготување на понуди за клиенти; 

• Преговарање за продажба на роба; 

• Наплата на побарувањата; 

• Други работи согласно документите на системот за управување со квалитет              
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          Магационер-дистрибутер: 
 

• Прием, контрола и распоредување на пристигната роба; 

• Одвојување на роба потребна за испорака; 

• Изготвуање на документ за испорака; 

• Контрола на издвоента роба; 

• Испорака на роба; 

• Други работи согласно документите на системот за управување со квалитет.  

    
Ракувач на машина за обработка на метали: 
 

• Прием на техничка документација за  изработка на машински делови; 

• Избор на алат за изработка на деловите; 

• Прием на потребниот материјал; 

• Изработка на делот по дадена документација; 

• Контрола на секој дел по изработка на операцијата; 

• Враќање на алатот и машината во првобитна положба; 

• Примена на сите мерки за безбедност и здравје кои се пропишани со закон; 

• Други работи согласно документите на системот за управување со квалитет.     

 
Ракувач со преса: 
 

• Прием на техничка документација за  изработка на машински делови; 

• Избор на алат за изработка на деловите на преса; 

• Прием на потребниот материјал; 

• Загревање на алатот и делот на индукциона печка; 

• Ставање на загреаното парче во машината и формирање на истотот; 

• Изработка на делот по дадена документација; 

• Контрола на секој дел по изработка на операцијата; 

• Враќање на алатот и машината во првобитна положба; 

• Примена на сите мерки за безбедност и здравје кои се пропишани со закон; 

• Други работи согласно документите на системот за управување со квалитет. 

         Одговорен за термичка обработка на металите: 
 

• Прием на техничка документација за  изработка на машински делови; 

• Избор на потребен режим на печката за изработка на деловите; 

• Прием на подготвениот материјал; 

• Контрола на добиената тврдина на деловите; 

• Примена на сите мерки за безбедност и здравје кои се пропишани со закон; 

• Други работи согласно документите на системот за управување со квалитет     

Промени во шемите за вработување – трендови  
 
Во следната табела е претставен трендот во минатите години од 2011-2016 година во 
Ариљеметал. 
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Година Број на вработени 

2011 40 

2012 41 

2013 47 

2014 47 

2015 48 

2016 50 

 
Табела 12: Промена на бројот на вработени за Ариљеметал ДОО во периодот 2011-2016 
 
Промена на трендот и зголемување на бројот на вработени во Ариљметал се должи на  
проширување на производството и операциите во него и зголемување на бројот на 
комерцијалисти за продажба. 
 
 Освен проширување, има и дел кои што заминале и биле заменети поради: 

• Одење во пензија во делот на металостругарски работи и термичка обработка на 
метал;и и 

• Трудничко боледување на женска популација која е одговорна за технологија на 
производство. 
 

Видови занимања во областа Машинство – Автомобилска индустрија 
 
Табела 13: Организациона структура во компанијата ВАН ХООЛ Македонија 
 

РАБОТНО МЕСТО Стручна 
спрема 

Број на 
извршители 

Директор на Фабрика ВСС 1 

Координатор за безбедност и здравје при работа и 
одржување ВСС 1 

ИТ Координатор ССС 1 

Набавувач ВСС 1 

Асистент за набавка ССС 1 

Финансов контролор ВСС 1 

Асистент на финансов контролор ВСС 1 

Финансиски асистент ССС 3 

Финансиски аналитичар ВСС 1 

Директор за производство ВСС 1 

Инженер во производство ВСС 8 

Инженер за дизајн ВСС 4 

Инженер во одржување ВСС 1 

Супервизор ВСС 9 

Тим лидер  ССС 61 

Заварувач ССС 134 

Механичар за монтажа на подвозје и погон ССС 33 

Електричар за инсталации ССС 69 

Монтер за греење, вентилација и климатизација ССС 15 

Монтер за пневматика и хидраулика ССС 25 

Техничар за механика ССС 14 

Електротехничар ССС 10 



 
44 

 

Техничар за греење, вентилација и климатизација ССС 5 

Автолимар ССС 58 

Фарбар лакирач ССС 19 

Припремач ССС 52 

Маскирач ССС 4 

Индустриски шивач ССС 2 

Инсталатер ентериер/екстериер ССС 128 

Столар ССС 41 

Техничар за одржување ССС 8 

Хигиеничар ССС 21 

Оператор за отпад ССС 5 

Директор за логистика ВСС 1 

Администратор за логистика и царина ВСС 2 

Контролор на залихи  ВСС 11 

Магационер ССС 57 

Директор за квалитет ВСС 1 

Преведувач ВСС 1 

Техничар за квалитет ССС 10 

Директор за човечки ресурси ВСС 1 

Асистент за човечки ресурси ВСС 2 

Референт за плата ВСС 1 

Медицинско лице ССС 1 

Вкупно   826 

 
Во систематизацијата на работни места на компанијата ВАН ХООЛ Македонија присутни 
се со соодветен опис следните занимања за кои е потребно средно стручно образование 
од областа на машинството: 
 
Заварувач:  

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Познавање на основни техники на заварување  (mig, tig, точкасто заварување); 

• Познавање на основни карактеристики на материјалите (конструктивни и 
нерѓосувачки челици); 

• Познавање на позиции на заварување (pa,pb,pc,pd,pe); 

• Ракување со рачен електричен алат (брусилица, дупчалка, машина за полирање, 
нитарка); 

• Ракување со окси-ацетиленски горилник; 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Монтажа и демонтажа на шаблони за заварување; 

• Проверка на димензиите на работните парчиња и потсклопови при нивно 
поставување во шаблоните и во случај на потреба, прилагодување на димензиите 
согласно техничката документација (сечење, брусење, загревање, 
свиткување/исправање, дупчење); 

• Заварување на работните парчиња и потсклопови; 

• Проверка на конечните димензии и во колку е потребно, корекција заради 
обезбедување на пропишаните мерки и толеранции во техничката документација; 

• Визуелна контрола на заварените споеви; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
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операции/забелешки. 
 

Механичар за монтажа на подвозје и погон: 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Основни познавања за елементите и функцијата во подвозјето и погонот на 
возилата;  

• Ракување со рачен електричен/батериски/пневматски алат (брусилица, дупчалка, 
шрафилица, момент клуч, нитарка); 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Монтажа на механички компоненти и системи  од подвозјето и подонскиот 
механизам  (мотор, менувач, оски, водилки, диференцијал, филтер за воздух, 
издувен систем, систем за сопирање, систем за управување, радијатор, центрирање 
и подесување на ременици, поставување на клима компресор); 

• Визуелна контрола на извршената монтажа; 

• Затегање со соодветен момент клуч на сите предвидени места во техничката 
документација и соодветно обележување; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
 

Монтер за греење, вентилација и климатизација: 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Основни познавања за елементите и функцијата на системите за ладење, греење, 
вентилација и климатизација на возилата;  

• Ракување со рачен електричен/батериски/пневматски алат (дупчалка, шрафилица, 
нитарка); 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Монтажа и поврзување на системите за ладење, греење, вентилација и 
климатизација на возилата во согласност со техничка документација; 

• Вакуумирање на инсталацијата, полнење со инертен гас, тестирање под притисок, 
полнење со tetrafluoroethane;  

• Визуелна контрола на извршената монтажа и соодветно обележување; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
 

Монтер за пневматика и хидраулика  

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Основни познавања за елементите и функцијата на пневматски и хидраулични 
системи на возилата; 

• Ракување со рачен електричен/батериски/пневматски алат (дупчалка, шрафилица, 
нитарка); 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Подготовка и монтажа на водови и компоненти за пневматската инсталација 
(фитинзи, вентили, резервоари, цилиндри, суспензија); 

• Подготовка и монтажа на водови и компоненти за хидраулична инсталација 
(фитинзи, вентили, резервоари, цилиндри); 

• Полнење на инсталацијата со компримиран воздух и проверка заради можни 
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истекувања; 

• Визуелна контрола на извршената монтажа и соодветно обележување; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
 

Техничар за механика: 

• Читање на техничка документација;   

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Напредни познавања за елементите и функцијата во подвозјето и погонот на 
возилата;  

• Ракување со рачен електричен/батериски/пневматски алат (брусилица, дупчалка, 
шрафилица, момент клуч, нитарка); 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Монтажа на пневматици, амортизери, центрирање на систем за управување и 
финално подесување на систем за потпирање; 

• Полнење на резервоари со течности (масло, гориво, течност за ладење); 

• Финално подесување на преносни ремени; 

• Прв старт на мотор, следење со копјутерска дијагностика и отстранување на 
потенцијални дефекти; 

• Функционална контрола на погонските компоненти и документирање на 
резултатите;  

• Тестирање на функционалност на сите системи на возилото и документирање на 
резултатите (систем за сопирање, греење вентилација и климатизација,  детекција 
и сузбивање на пожар, acc, ad blue, тоалет, кујна, фрижидер, сигнализација итн.); 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки; 

• Пробно возење и проверки (ниво на течности, суспензија, упавување, оски, 
вибрации и бучава, функција на инструменти, визуелна проверка на подвозје); 

• Составување и пакување на задолжителна опрема и алат во возилото; 

• Pdi (инспекција пред испорака). 
 

Техничар за греење, вентилација и климатизација: 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Напредни познавања за елементите и функцијата на системите за ладење, греење, 
вентилација и климатизација на возилата;  

• Ракување со рачен електричен/батериски/пневматски алат (дупчалка, шрафилица, 
нитарка); 

• Прво стартување и проверка на функционалноста на системите за ладење, греење, 
вентилација и климатизација на возилата во согласност со техничката 
документација; 

• Вакуумирање на инсталацијата, полнење со инертен гас, тестирање под притисок, 
полнење/дополнување на системот со tetrafluoroethane во согласност со 
производителска спецификација;  

• Изведба на специфични системи или надградба на постоечки на барање на 
купувачот; 

• Визуелна контрола на извршената монтажа и одстранување на дефекти; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
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Автолимар 

• Читање на техничка документација;   

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Познавање на основни техники на заварување  (mig, tig, точкасто заварување); 

• Познавање на позиции на заварување (pa,pb,pc,pd,pe); 

• Познавање на основни карактеристики на материјалите  и ракување со нив 
(конструктивни и нерѓосувачки челици, материјали за изолација, полиестер, abs 
пластика, адхезивни материјали, антикорозивни средства); 

• Ракување со рачен електричен/пневматски алат (брусилица, дупчалка, машина за 
полирање, нитарка, врезница/нарезница); 

• Ракување со окси-ацетиленски и горилник за пропан; 

• Ракување со пиштол за нанесување на адхезивни материјали; 

• Ракување со дигалки и кранови; 

• Работа со шаблони;  

• Работа со мерни инструменти (метро, шублер); 

• Развиено чувство за естетика и симетрија; 

• Проверка на димензиите на работните парчиња и потсклопови при нивно 
поставување во шаблоните и во случај на потреба, прилагодување на димензиите 
согласно техничката документација (сечење, брусење, загревање, 
свиткување/исправање, дупчење, лепење, нанесување на разни типови на кит и 
полиестерска смола); 

• Заварување на работните парчиња и потсклопови; 

• Проверка на конечните димензии и во колку е потребно, корекција заради 
обезбедување на пропишаните мерки и толеранции во техничката документација; 

• Визуелна контрола на заварени/залепени споеви;  

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
 

Фарбар лакирач 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Напредно познавање на техники/системи за нанесување на антикорозивни, 
припремни и завршни слоеви; 

• Напредно познавање, одржување и ракување со опрема за нанесување на бои и 
лакови под притисок (подесување на опремата и техники на нанесување); 

• Познавање на техники за локални и комплетни поправки; 

• Ракување со дигалки;  

• Маскирање/демаскирање на околните површини; 

• Работа со шаблони;  

• Работа со мерни инструменти (дебелина на нанесен слој, градација на површинска 
структура); 

• Развиено чувство за естетика и симетрија; 

• Визуелна контрола на извршените операции и препознавање на 
видливи/потенцијални дефекти; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки; 
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Фарбар припремач 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Основно познавање на техники/системи за нанесување на антикорозивни, 
припремни и завршни слоеви; 

• Припрема на разни типови на површини за работа (конструктивни и нерѓосувачки 
челици, материјали за изолација, полиестер, abs пластика, адхезивни материјали, 
антикорозивни средства); 

• Ракување со рачен електричен/пневматски алат (брусилица, шпакли за нанесување 
на кит), чистење и одржување на опремата; 

• Ракување со пиштол за нанесување на адхезивни материјали и материјали за 
силирање; 

• Ракување со дигалки;  

• Маскирање/демаскирање на околните површини; 

• Развиено чувство за естетика и симетрија; 

• Визуелна контрола на извршените операции и препознавање на 
видливи/потенцијални дефекти; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 
 

 
Маскирач 

• Читање на техничка документација;  

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Напредно познавање на техники/системи за правилно нанесување/користење на 
материјали за заштита/маскирање (лакерска хартија, лепливи траки со различна 
димезија и материјал); 

• Следење на инструкциите за соодветна заштита/маскирање на сите потребни 
позиции возилото (кои места и како да се заштитат); 

• Напредно познавање на техники за отстранување на заштитната хартија и леплива 
трака после завршени лакерски операции;  

• Напредно познавање на техники и средства за  одстранување на остатоците на боја 
и лак кои пробиле до заштитената површина како и чистење на лакираната 
површина од остатоците од лепливите траки; 

• Работа со шаблони;  

• Ракување со дигалки;  

• Развиено чувство за естетика и симетрија; 

• Визуелна контрола на извршените операции и препознавање на 
видливи/потенцијални дефекти; 

• Пополнување на листа за извршена проверка на коректно завршени 
операции/забелешки. 

 
Техничар за одржување 

• Следење на техничката документација и планот за превентивно и одржување 
поради дефект пропишан од производителот на инсталираната опрема и објектот; 

• Познавање на ризици, мерки на безбедност и лична заштитна опрема;  

• Ракување со дигалки, кранови и вилушкари; 

• Напредно ракување со рачен/електричен/батериски алат и мерна опрема;  

• Откривање на проблемите со набљудување на опремата додека е во работа, 
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идентификување ризик и потреба од поправка со заменување на оштетени/изабени 
делови; 

• Визуелна контрола на извршените операции и препознавање на 
видливи/потенцијални следни дефекти; 

• Пополнување на  работен налог  по извршена интервенција; 
 
 
Занимања од областа на машинството според Националната класификација на 
занимања 
 
 
Согласно Националната класификација на занимањата (Државен завод за статистика, 
2015), занимањата од областа на машинството за кои е потребно средно стручно училиште 
се вклучени во третата, седмата и  осмата главна група на занимања, кои ја имаат следната 
поделба прикажана на сликата: 
 

Табела 14: Класификација на третата, седмата и осмата главна група на занимања16 
 
Занимањата наведени во систематизација на работите места во АД ЕЛЕМ Подружница 
Енергетика, Ариљеметал и ВАНХООЛ не соодветствуваат во целост со оние наведени во 
Националната класификација на занимањата.  
 
Во продолжение следува листата на занимања од овие три групи кои се од интерес за 
анализираната област. 
 
ГЛАВНА ГРУПА 3. 
ТЕХНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА 
31. Помошни стручњаци за наука и инженеринг 
311. Помошни стручњаци за физика и инженеринг 
3115. Техничари за машинство и сродни занимања 
3118. Технички цртачи 
 
313. Техничари за контрола на процесот 
3131. Ракувачи со постројки за производство на енергија 
3132. Ракувачи со постројки за согорување и третман со вода 
3133. Ракувачи со постројки за контрола на хемиски процес 
3134. Ракувачи со постројки за рафинирање на нафта и природен гас 
3135. Контролори на процесот на металното производство 
3139. Техничари за контрола на процесот кои не се класифицирани на друго место 
 
Слика 9: Занимања од областа машинство  кои се категоризирани во трета група4 

                                                
16 Државен завод за статистика на Република Македонија: Национална класификација на 
занимањата, Скопје 2015 

 Главни групи на занимања  Подгрупи  
Споредни 

групи  
Единечни 

групи  
Број на 

занимања  

3  Техничари и сродни занимања  5  20  84  745  

7  
Занимања за неиндустриски начин на 
работа во производството  

5  14  66  691  

8  
Ракувачи и составувачи на машини и 
постројки  

3  14  40  662  
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ГЛАВНА ГРУПА 7. 
ЗАНИМАЊА ЗА НЕИНДУСТРИСКИ НАЧИН НА РАБОТА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
71. Градежници и сродни градежни работници 
712. Занимања за завршни градежни работи и сродни градежни работници 
7124. Работници на изолација 
7126. Водоинсталатери и инсталатери на цевки 
7127. Инсталатери за греење и климатизација 
72. Обработувачи на метали, машински монтери и сродни занимања 
721. Леари на метали, лимари, заварувачи и сродни занимања 
7211. Изработувачи на калапи за метали и леари 
7212. Заварувачи и сечачи со пламен 
7213. Лимари 
7214. Подготвувачи, поставувачи и монтери на метални конструкции 
7215. Монтери на челични јажиња и жици 
722. Ковачи, изработувачи на алатки и сродни работници 
7221. Ковачи и сродни занимања 
7222. Алатничари и сродни занимања 
7223. Подесувачи и управувачи на машини за обработка на метали и слични материјали 
7224. Обработувачи на метални површини и острачи 
723. Механичари и монтери на машини 
7231. Механичари и монтери на моторни возила 
7232. Механичари и монтери на воздухопловни мотори 
7233. Механичари и монтери на земјоделски и индустриски машини 
7234. Механичари и монтери на велосипеди и слично 
74. Работници со електротехнологија 
741. Електроинсталатери и сродни занимања 
7412. Електрични механичари и електромонтери 
7413. Монтери и механичари на електрични мрежи 
 
 
Занимања од областа машинство кои се категоризирани во седмата група  
 
ГЛАВНА ГРУПА 8. 
РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА МАШИНИ И ПОСТРОЈКИ 
81. Ракувачи на машини и постројки 
811. Ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали 
8112. Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен 
8113. Дупчачи на бунари и слични занимања 
8114. Ракувачи со машини и постројки за камен, бетон и други минерални производи 
812. Ракувачи со машини и постројки за обработка на метали и финиширање 
8121. Ракувачи со постројки за обработка на метал 
8122. Ракувачи со машини за чистење и обложување на метални површини 
813. Ракувачи со машини и постројки за хемиски и фотографски производи 
8131. Ракувачи со машини и постројки за хемиски производи 
8132. Ракувачи со уреди за производство на фотоматеријали 
814. Ракувачи со машини за изработка на гумени, пластични и хартиени производи 
8141. Ракувачи со машини за изработка на гумени производи 
8142. Ракувачи со машини за изработка на пластични производи 
8143. Ракувачи со машини за изработка на производи од хартија 
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816. Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи 
8160. Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи 
817. Ракувачи со постројки за преработка на дрво и добивање на хартија 
8171. Ракувачи со постројки за преработка на хартиена каша и добивање на хартија 
8172. Ракувачи со постројки за преработка на дрво 
818. Други ракувачи со машини и постројки 
8181. Ракувачи со машини за преработка на стакло, керамика и слично 
8182. Ракувачи со парни машини и направи и сродни занимања 
8183. Ракувачи со машини за пакување, флаширање и етикетирање 
8189. Ракувачи со машини и постројки, некласифицирани на друго место 
82. Составувачи на машини и опрема 
821. Составувачи на машини и опрема 
8211. Составувачи на механизми и машини 
8212. Составувачи на електрична и елекртонска опрема 
8219. Составувачи на опрема и производи, некласифицирани на друго место 
83. Возачи на моторни возила, подвижни постројки и бродски екипаж 
831. Возачи на локомотиви и сродни работници 
8311. Возачи на локомотиви 
8312. Железнички кочничари, сигнализатори и свртничари 
832. Возачи на моторни возила 
8321. Возачи на мотоцикли 
8322. Возачи на автомобили, такси - возила и комбиња 
833. Возачи на тешки возила и автобуси 
8331. Возачи на автобуси и трамваи 
8332. Возачи на тешки товарни и влечни возила 
834. Возачи и ракувачи со транспортни направи 
8341. Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини 
8342. Ракувачи со градежни и слични машини 
8343. Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки 
8344. Возачи на тешки товарни возила со подвижна дигалка 
 
Занимања од областа машинство кои се категоризирани во осмата група  

 
Проценки за идни потреби од вештини  
 
Со оглед на потребата од интердисциплинарни знаења, сеприсутноста на информатичката 
технлогија, потребата од познавање на прописите од областа на заштитата на животната 
средина (во контекст на непосредната работна средина), како и од областа на БЗР, 
неопходно е едукација на кадрите од областа машинство и во овие области. Исто така, 
современите постројки, и процеси бараат поголеми познавања од информатичката 
технологија за ракувачите на постројки (SCADA), како и кај металостругарите и 
металоглодачите со оглед на широката употреба на нумерички управувани машини за 
обработка. Поголемо познавање на основите на електротехниката и електрониката исто 
така е неопходно во профилирањето на кадрите од машинска струка, како и елементарно 
познавање на еден странски јазик (англиски или германски). 
 
Особено треба да се развиваат вештини за безбедност и здравје при работа (БЗР) кај секој 
поеднинец и преку едукација и преку подигање на свеста. Во делот на одржувањето исто 
така потребни се нови вештини односно поголем степен на интердисциплинарност кај 
некои профили додека кај други поголем степен на специјализираност за конкретни 
операции. На пример, еден ракувач на котел или ракувач на турбина, мора да има основни 
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познавања од електроника со цел подобро да ги разбира системите за регулација и 
заштита на една парна турбина (некогаш овие компоненти биле механички, денес се 
електронски). Од друга страна пак, во Националната класификација ракувачите на турбини 
не се конкретно споменати, ниту ракувачите на котли, туку дадена е општа формулација за 
ракувачи на постројки, што е во ред доколку наставната програма и планови вклучуваат 
теми од различните постројки. Со оглед на фактот дека природниот гас како гориво во 
земјата се користи од 1997 година и веќе има повеќе објекти (ТЕ ТО Скопје, градските 
топлани, КОГЕЛ, АД ЕЛЕМ Енергетика) кои користат природен гас, ова соодветно треба да 
биде преточено и во профилирањето на кадри т.е во наставната програма со цел стручно 
оспособување на ракувачи на гасни турбини. Во делот на одржувачите од машинскиот 
сектор неопходни се дополнителни вештини и знаење во однос на работењето во 
експлозивна атмосфера (во случај на работа со природен гас). Во однос на профилот 
заварувач потребна е потесна специјализација за различните постапки (пр. гасно или 
електро, понатаму ТИГ (Tungsten inert gas; заварување во заштитна атмосфера на  инертен 
гас,  или друга постапка и сл.), дополнето со соодветен број часови практична работа и 
солидни познавања на технологијата на материјалите.   
 
За Секторот за машинство (енергетика) карактеристично е дека во процесот на 
производство на топлинска енергија, при што како  медиум-топлоносител се јавува водата, 
без исклучок мора да постои погон или одделение за хемиска подготовка на вода (ХПВ). 
Иако примарната работна задача на техничарите од хемиска струка кои се вклучени во овој 
процес е кондицирање на сировата вода до состојба со повисок квалитет и соодветни 
параметри во поглед на отсуство на карбонати, гасови и сл., сепак тие мора да имаат и 
основни познавања од машинството и електротехниката и електрониката. Ова е неопходно 
поради фактот што процесот на ХПВ освен хемиските супстанции го овозможуваат и 
соодветни пумпи со електромотори, систем за регулација и управување, електронски 
лабораториски инструменти со кои треба да се ракува, како и цел сет од запорна, 
сигурносна и регулациона арматура. Техничар за мехатроника е квалификација која веќе 
се јавува како неопходен со оглед на трендовите во индустријата, а во моментот нема ниту 
со систематизацијата пропишано такво занимање.  
 
За жал, искуството во оваа индустрија покажува дека во последните години намален е 
интересот за овие сектори, а младите кадри имаат значително пониско ниво на знаења, но 
и недостаток на мотив за стекнување на истите. По линија на помал отпор се прибегнува 
кон позиции на кои одговара било какво средно образование, па за жал во реалноста има 
многу ситуации кога машински техничари енергетичари, заварувачи, мехатроничари и сл., 
работат како возачи, референти за осигурување, итн. Во иднина работодавачите мора да 
делуваат стимулативно со цел обезбедување континуитет во занимањата од машинската 
струка.  
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3- ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ МАШИНСТВО И ДРУГИТЕ 
СЕКТОРИ 
 
Машинските служби се во различен степен поврзани и упатени на соработка и 
комуникација со останатите служби во компаниите. Најдиректна и најчеста е соработката 
со службата за електро одржување со оглед на постојаната потреба од сервисирање на 
електро опремата која постои кај постројките во делот машинство. 
Првенствено се работи за: 

- сервисирање на електромотори;  
- сервисирање на прекинувачи и друга опрема во дистрибутивните трафостаници кај 

самите постројки;  
- контрола, сервисирање и подесување на системите за заштита; 
- контрола и сервисирање на сите процесни мерачи; 
- контрола, сервисирање на системите за регулација и сите нивни компоненти. 

 
Понатаму, машинската служба учествува во поголеми ремонти на електро постројките 
обезбедувајќи дигалки и транспортери, изведба на скелиња за работа на височина, 
подготовка и монтажа на одредени машински елементи неопходни за електро постројките 
и опремата, а врши контрола и сервисирање на компресорските станици во склоп на 
разводните електро постројки. Ги сервисира и одржува сите машински постројки во 
произвоствените процеси за хемиско третирање на вода, како и во сите индустрии од 
хемиска, прехрамбена, текстилна и друга област.  
 
Особено важна е соработката со одговорниот за БЗР со цел континуирана едукација, 
свесност за ризиците и повредите на работното место и доследно почитување на 
прописите за заштита при работа и задолжително поседување и носење на соодветни 
лични заштитни средства. 
 
Постојана е соработката и со Службата за анализа на процес, со цел континуирано 
следење на перформанските на постројките и подобрување на нивната работа преку 
примена на енергетски ефикасни мерки. Во таа смисла според наоѓањата и заклучоците на 
Службата за анализа на процес можни се промени на интерните погонски упатства во 
смисла на работните параметри и други прашања поврзани со начинот на оперирање со 
постројките и нивното одржување. Ова се прави со цел оптимирање на процесот во насока 
на пониски производственитрошоци.  
 
Соработката со Службата за финансии е особено изразена во одделението за развој, 
техничка подготовка и набавки, бидејќи тие се логистика која ги обезбедува потребните 
материјали, резервни делови, горива и сл., кои се потребни за непречена работа.  Добрата 
соработка во овој дел е особено важна бидејќи во спротивно може да настане прекин или 
ненавремена набавка што особено би се рефлектирало на процеот на производство во 
една фрагилна индустрија (енергетика) каде континуираноста на погонот е од витално 
значење. Вработените од машинските служби (производство и одржување) учествуваат во 
планирањето на тековните и инвестициските услуги, набавки и др. активности. Процесите 
на планирање на инвестициските програми, плановите за набавки и сл., се вршат 
исклучиво преку соработка со техничките (машинска, електро) служби и врз основа на 
нивните приоритети а во согласност со финансискиот план на компанијата. Реализацијата 
на сите плаќања за набавени стоки, услуги или работи од добавувачи, не може да се случи 
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без одобрување на одговорното лице во машинските служби (за стоки, услуги и работи од 
областа на машинството).  
 
Во однос на Службата за правни и општи работи, машинските служби соработуваат за 
следните прашања: 

- евидентирање и одобрување на годишен одмор за вработените во машинските 
служби; 

- упатување на вработените на стручни обуки и евидентирање на обуката во нивните 
досиеја; 

- спроведување на административните процедури за полагање на стручни испити на 
вработените од машинските служби (согласно Законот за енергетика) пред 
соодветна комисија формирана од  Министерството за економија; 

- информирање на вработените од машинските служби за сите измени и 
дополнувања во законските прописи и подзаконските акти од областа на БЗР, 
заштита на животната средина, закон за техничка инспекција, подзаконски акти 
(правилници) за профилактичко испитување на постројките и опремата, 
противпожарна заштита, заштита и спасување, јавните набавки и др; 

- од машинските служби произлегуваат записници и други документи кои се основа 
за постапување на  службата за правни и општи работи преку интерни комисии или 
пред соодветен суд. 
 

Раководителите на сите служби одговараат пред директорот на компанијата (техничките 
служби и пред техничките директори) и се грижат за спроведување на сите зацртани 
активности во предвидените рокови. 
 
Сите претходно опишани меѓузависности се прикажани на следната слика. 
 

 
Слика 24: Поврзаност на машинството  со другите служби во рамките на една компанија 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4- КЛУЧНИ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ ВО СЕКТОР 
МАШИНСТВО 
 
Имајќи го предвид претходно кажаното за широчината на машинскиот сектор, јасно е дека 
трендовите кои таа треба да ги следи и поставува се бројни. Имено, според извештајот на 
американското здружение на машински инженери (АСМЕ - American Society of Mechanical 
Engineers), „2028 Визија за машинското инженерство“, машинските инженери (и 
машинската струка генерално) ќе треба да соработуваат со партнери ширум светот во 
насока на примена на иновативни решенија и најдобри практики за да го подобрат 
квалитетот на живот на сите луѓе17.  
 
Во тој смисол, во продолжение се дадени трендовите на повеќе различни нивоа на 
деталирање. За секој од разгледуваните трендови, дадени се и нивните главни аспекти. 
Нивната анализа треба да доведе до одредени заклучоци за влијанието врз побарувачката 
на вештини и бизниси на машинскиот сектор. 
 
❖ Трендови во глобалната економија 

o Индустрија 4.0  

Ова е една од најновите филозофии/трендови во производните технологии. 
Иако сеуште не стивнуваат дебатите околу концептот на Индустрија 4.0, 
генералната идеја може да се претстави како тенденција да се направи „паметна 
или дигитална фабрика“ кој ќе функционира (донесува одлуки) преку on-line 
комуникација на сите чинители, со т.н. Internet of Things, Internet of People, Internet 
of Services, дигитализацијата и поврзувањето на процесите од корпоративно 
ниво, па сé до ниво на сензор, актуатор или предмет на обработка, треба да 
обезбеди голем потенцијал за создавање вредност, особено преку 
пофлексибилно производство кое во најкус временски период ќе одговори на 
барањата на клиентот18,19. 

▪ Дигитализација 
Во моментов има околу 10 милијарди конекции помеѓу производи или 
машини. Во 2020 година се очекува да има 50 милијарди такви објекти 
кои ќе бидат во состојба да складираат податоци, користат 
дистрибуирани услуги преку интернет или праќаат информации поврзани 
со производот20; 
Во индустриското производство, истражувањето спроведено на над 2000 
компании од 26 земји, покажало дека проценето ниво на дигитализација 
во 2015 година било околу 35%, а до 2020 се очекува да достигне до 
76%21; 

▪ Интернет на нештата (Internet of Things) – сите чинители кои треба да 
бидат поврзани, потребно е да поседуваат сензори способни да 

                                                
17 ASME (2008): 2028 Vision for Mechanical Engineering, a Report of the Global Summit on the Future of 
Mechanical Engineering. 
18 Jens Amberg: Industry 4.0 and Cyber-Physical Systems – Classification and Practical Example, 
Halstrup-Walcher GmbH 
19 http://www.weidmueller.com/int/corporate/news/technological-trends-and-practical-examples-of-
industry-4-0 (отврорено на 10.3.2017) 
20 http://www.ihsgmbh.com/en/digitalisierung-industrie40-folgen-chancen-risiken-maschinenbau-
werkzeugmaschinen (отворено на 9.3.2017) 
21 http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf (отворено на 
8.3.2017) 

http://www.weidmueller.com/int/corporate/news/technological-trends-and-practical-examples-of-industry-4-0
http://www.weidmueller.com/int/corporate/news/technological-trends-and-practical-examples-of-industry-4-0
http://www.ihsgmbh.com/en/digitalisierung-industrie40-folgen-chancen-risiken-maschinenbau-werkzeugmaschinen
http://www.ihsgmbh.com/en/digitalisierung-industrie40-folgen-chancen-risiken-maschinenbau-werkzeugmaschinen
http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf
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прибираат податоци кои ќе се употребуваат при работата и ќе прибираат 
податоци за процесите; 

▪ Работа со голем број податоци (Big data and data mining) – за се донесат 
правилните одлуки, ваквите системи треба да поседуваат алатки за брза 
обработка на големиот број прибрани податоци.  
 

o Смарт/паметна специјализација (Smart Specialization) 
Националните/регионалните истражувачки и иновативни стратегии за паметна 
специјализација се интегрирани, територијално насочени економско-
трансформациски агенди кои треба да ги фокусираат поддршката и 
инвестициите во клучните национални/регионали приоритети, предизвици и 
потреби, а во насока на развој базиран на знаење 22.  
Некои од главните аспекти на кои се потпира паметната специјализација се: 

▪ Истражување и развој; и  

▪ Иновации 

Иновирањето на процесите и производите, поттикнато од истражувањето 
и развојот, а овозможено преку т.н. тријада (triple helix – соработка на 
академијата/универзитетите, бизнисот/претпријатијата и 
државата/институциите), претставувуваат основа на паметната 
специјализација.  

 

❖ Трендови во технологијата 

o Нано-технологија; 

o Биотехнологија; 

Нанотехнологијата, биотехнологијата и нивната комбинација треба да ги 
обезбедат основите со кои иднните инженери ќе решаваат проблеми во широк 
спектар на области, вклучувајќи: медицина, енергетика, управување со водите, 
аеронаутика, земјоделие и управување со животната средина23; 

o Квалитет; 

o 3-D печатење; 

3-D печатењето е веќе присутно во машинството. Многу производители на 
авионска и медицинска технологија веќе го користат во сериско производство. 
Засега, главната примена е во мултиплицирање на деловите или прототиповите, 
но се очекува за скоро време автомобилските делови да се изработуваат со 3-D 
печатење. Експертите предвидуваат дека оние кои не почнале да се 
подготвуваат за оваа нова технологија, ќе имаат проблеми да се позиционираат 
на позарот веќе по неколку години24. 
 

❖ Трендови во организација на работата 

o Lean Management; 

o 6 sigma 

                                                
22 European Commission (2014): National/Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), 
Factsheet by EC 
23 http://www.innovations-report.com/html/reports/engineering/future-trends-mechanical-engineering-
116029.html(отворено на 8.3.2017) 
24 http://www.ihsgmbh.com/en/blog-3d-druck-maschinenbau-innovation-zukunft-technologie-
ressourceneffizienz-material (отворено на 13.3.2017) 

http://www.innovations-report.com/html/reports/engineering/future-trends-mechanical-engineering-116029.html
http://www.innovations-report.com/html/reports/engineering/future-trends-mechanical-engineering-116029.html
http://www.ihsgmbh.com/en/blog-3d-druck-maschinenbau-innovation-zukunft-technologie-ressourceneffizienz-material
http://www.ihsgmbh.com/en/blog-3d-druck-maschinenbau-innovation-zukunft-technologie-ressourceneffizienz-material
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Иако повеќето од гореспоменатите и некои други слични на нив филозофии во 

стручните, но и во индустриските кругови на глобално ниво циркулираат веќе 

подолго време, се чини дека нивната примена кај нас е сеуште прилично 

ограничена. Некои истражувања направени на Машинскиот факултет во Скопје, 

покажуваат дека кај фирмите со целосно домашен капитал има сериозно 

заостанување во примената на ваквите филозофии, споредено со фирмите во кои 

има и странски капитал. Првите воопшто не применуваат дури 1/3 од листата на 

понудени методи, а и примената на останатите е проследена со одредени 

недостатоци. 

❖ Трендови во третманот на работната сила 

o Недостиг на квалификувани извршители со средно образование 

Според предвидувањата на германскиот федерален завод за статистика, во 
2030, во Германија ќе има 77 неактивни лица на секои 100 активни лица25. 
Ваквиот лош однос на коефициентот на оптоварување на работната сила 
(workload quotient), треба да биде предизвикано од сериозните поместувања во 
демографската структура на населението. Оваа појава, во Германија и 
останатите високоразвиени земји секако дека ќе има сериозно влијание и на 
глобалното движењето на работната сила.  
Иако кај нас таквите демографски промени се поблаги, заради разликата во 
примањата, трендот на движењето на квалификуваната работна сила од кај нас 
(слаборазвиените земји) кон високоразвиените земји (процес познат како brain 
drain), присутен и сега, веројатно уште повеќе ќе се засили во иднина. 

o Образование на работната сила 

Имајќи ги предвид сите погоре наведени предизвици, кои само ја навестуваат сé 
подинамична, покомплицираната и попредизвикувачка околина во која треба да 
функционираат луѓето од машинската струка, инженерското образование и 
доживотното учење се исто така предвидени како важни предизвици со кои треба 
да се соочи машинската струка во периодот до 202820. 
 

❖ Дополнителни локални трендови/двигатели 

o Заштита при работа 

Во последно време кај нас се случија сериозни задвижувања во полето на 
заштитата при работа, особено во промената, но и мониторингот на законската 
легислатива.  
Тоа изискува: 

▪ Подигање на свесноста за проблемот; 

▪ Познавање на основните законски барања. 

Наместо заклучок, во продолжение накусо е дадена куса анализа на влијание на 
горенаведените трендови врз побарувачката на вештини и бизниси за машинскиот сектор. 
Заедничкиот именител на сите трендови и нивни аспекти е дека динамичното глобално, но 
и локално опкружување може многу брзо да доведе до тектонски промени во разбирањето 
и практикувањето на машинската струка. Оттаму, потребата од соодветно, но динамично 
образование е посилна од било кога. Тоа покажува дека и формалното образование и 

                                                
25 http://www.ihsgmbh.com/en/blog-fachkraeftemangel-in-deutschland-ursachen-folgen-mittelstand-
maschinenbau (отворено на 8.3.2017) 

http://www.ihsgmbh.com/en/blog-fachkraeftemangel-in-deutschland-ursachen-folgen-mittelstand-maschinenbau
http://www.ihsgmbh.com/en/blog-fachkraeftemangel-in-deutschland-ursachen-folgen-mittelstand-maschinenbau
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концептот на доживотно учење треба постојано да се профилираат спрема потребите. 
Таквото образование треба особено внимание да им посвети на: 
 
➢ Иновативноста. Таа е посочена како главна движечка сила на сите економии кои сакаат  

да обезбедат континуиран раст; 

➢ Филозофии од типот на Lean Management, 6 sigma и сл. Овие производни филозофии 

се применуваат кај најуспешните организации на светско ниво. Со оглед дека во 

поголемиот број на случаи во оваа група спаѓаат и директните странски инвестиции, 

јасно е дека за нивно привлекување, потребно е Македонија да има работна сила која 

ќе биде запознаена со ваквите филозофии; 

➢ Дигитализацијата, електрониката, електротехниката и информатиката. Глобалните 

трендови како Индустрија 4.0 наметнуваат познавања (барем на одредено ниво) од 

дигитализацијата, електрониката, електротехниката и информатиката, за сите оние кои 

сакаат да проектираат, користат или одржуваат механички системи во иднина; 

➢ Претприемништвото. Ваквите глобални трендови отвараат и нови перспективи - 

можности за отворање на мали бизниси кои ќе можат да даваат услуги на поголеми 

компании преку интернет. Индустрија 4.0 покажува дека можат да се дислоцираат и 

некои процеси кои претходно било незамисливо да бидат дислоцирани. Во таа насока, 

знаењата од обалста на претприемништвото (во комбинација со заењата од 

иновативноста), можат да бидат од голема важност;  

➢ Новите технологии. Само како пример, 3-D печатењето во иднина може да ги замени 

класичните методи на обработка кои сега се применуваат за добивање на 

деловите/производите.  

На крајот, повторно  мора да се истакне дека поради врменските и ограничувањата од други 
ресурси, во оваа анализа не се земени предвид некои трендови кои можат да имаат 
влијание врз понатамошните анализи. Примери за такви трендови се: почистото 
производство, одржливиот развој, итн. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5- МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДОК И ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ НА 
РАЗВОЈ НА КАРИЕРАТА 
 
Идентификувањето можности за напредок и вообичаените патеки за развој на кариерата 
во рамките на Секторот за машинство многу помогаат при изготвувањето на Националните 
стандарди на занимања(НСЗ), за да бидат соодветни на различните нивоа во секторот. Тие 
исто така можат да помогнат да се прикаже начинот на кој настанува специјализацијата 
кога индивидуални работници се движат од едно на друго ниво во рамките на секторот или 
занимањето.  
 
Мора да се земе предвид фактот дека определено работно место не мора секогаш да 
претставува точен водич за нивото на одговорност што го има лицето на тоа работно место. 
Лице во улога на супервизор во една организација може да работи на исто работно место 
како и лице на повисока менаџерска позиција во друга организација. Затоа, категориите се 
индикативни, а одредени работни места се повторуваат таму каде што истражувањето 
укажува дека тие претставуваат различни нивоа во различни организации. Помошен 
персонал и персонал за поддршка, како на пример сметководители, административци итн. 
може да постојат во самата индустрија.  
 
Образованието и обуката во индустријата во најголем дел се обезбедува преку мрежа на 
специјализирани даватели на вакви услуги, јавни и приватни, вклучително и институции за 
понатамошно и високо образование. Ваквите даватели на образовни услуги нудат редовно 
и вонредно образование, учење преку работа, развој на технички вештини и континуиран 
професионален развој. Образованието што се обезбедува вклучува обуки за стекнување 
квалификации и за стекнување сертификати, коишто привлекуваат јавно финансирање 
(како на пример обуки за дефицитарни заниамања предвидени во оператвниот план на 
влада на Република Македонија за намалување на невработеноста) и учење без 
акредитација кое што не привлекува јавно финансирање. 
 
Учењето преку работа претежно се класифицира во две различни категории: стажирање 
(учење занает) за млади луѓе и нови вработени и развој на тековни вештини што е 
наметнато со закон или во форма на континуиран професионален развој. Постојат и 
дополнителни програми и квалификации што обично траат кратко, технички 
специјализирани курсеви и интегрирана обука и програми за оценување, коишто ги 
задоволуваат законските барања или конкретните барањата на машинскиот сектор.  
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Во долниот графикон се дадени категориите на вработените во компанијата ВАНХООЛ 

Македонија – Скопје 

 

 

 

Графикон 1: Категориите на вработените во компанијата ВАНХООЛ Македонија – 

Скопје 

 

 

 

Супервизор

Координатор на 
инженеринг

Инженер во 
производство

ИТ Координатор

Инженер за дизајн

Инженер во одржување

Координатор за 
безбедност и здравје при 

работа

Тим лидер

Техничар за квалитет

Фарбар лакирач

Електро Техничар

Техничар за механика

Техничар за одржување

Техничар за греење, вентилација и 
климатизација

Автолимар

Заварувач

Столар

Фарбар припремач

Електричар за инсталации

Инсталатер ентериер/екстериер

Монтер за пневматика и хидраулика

Механичар за монтажа на подвозје и погон

Монтер за греење, вентилација и климатизација

Маскирач

Индустриски шивач 
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Категории на вработени и патеки на развој и напредување се дадени со следниот 

графикон: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 2: Категории на вработени и патеки на развој и напредување 

 

 

 

Во следните две табели се дадени постигнатите резултати во две последователни години 

на репрезентативен примерок на вработени со стручно образование. 

  

Class Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Grand Total 

G 10 7 1     18 

F 26 23 4 2   55 

E 43 7 1     51 

D 161 46       207 

C 319 71       390 

B 10 6       16 

A 7 1       8 

2015 576 161 6 2 0 745 

  

 

 

 

 

Напредок во лични примања 
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Разни примери на напредување 
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Class Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Grand Total 

G 1 9 6 4   20 

F   26 21 8 3 58 

E   37 9 5   51 

D   152 48 9   209 

C   315 56 10 5 386 

B 1 10     2 13 

A   5 2 1   8 

2016 2 558 138 37 10 745 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6-РАБОТОДАВАЧИ И   ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ 

 
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за машинство 

 
Како клучни чинители за вклучување во анализата на секторот Машинство  се:  
 
1. Министерство за образование и наука 

2. Министерство за труд и социјална политика 

3. Министерство за транспорт и врски 

4. Министерство за економија 

5. Агенција за вработување на РМ 

6. Агенција за енергетика на Македонија  

7. Стопанска Комора на Македонија  

8. Сојуз на стопански комори 

9. Стопанска комора на Северозападна Македонија 

10. Занаетчиска комора на Република Македонија 

11. Работодавачи од сектор на машинство 

12. Репрезентативен синдикат за Секторот за машинство 

13. Репрезентативен синдикат за образование 

14. Центар за стручно образование и обука 

15. Центар за образование на возрасни  

16. Биро за развој на образованието 

17. Државен просветен инспекторат 

18. Државен испитен центар 

19. Државен завод за статистика 

20. Совет за стручно образование и обука 

21. Секторска комисија за Секторот за машинство 

22. Локална самоуправа 

23. Машински  факултет/Технички  факултет 

24. Инженерската институција на Македонија 

25. Средни стручни училишта 

26. Провајдери за обука на возрасните   
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот  
за машинство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чинители што се 
заинтересирани за 

развој на 
работната сила во 

Секторот  за 

машинство 

Претставници на работодавачи: 
- Стопанска комора на Македонија 
- Сојуз на стопански комори  
- Стопанска комора на Северозападна 

Македонија 
- Занаетчиска комора на Република 

Македонија 
- Комора на вештаци на РМ 
- Комора на проценители 
- Инженерска  институција на Македонија 
- Работодавачи од Секторот за машинство 
 

Родители, згрижувачи и 
претставници од семејство: 
- Совет на родители во училиште 
- Училишен одбор  
- Локална самоуправа 

Синдикат и 
професионални органи: 
- Репрезентативен 

синдикат за секторот 
Машинство 

- Репрезентативен 
синдикат за образование 
 

Стручен совет и 
Секторски комисии за 
НРК: 
- Совет за стручно 

образование и обука 
- Секторска комисија за 

Секторот  за машинство 
 

Владини органи: 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за труд и социјална 

политика 
- Министерство за економија 
- Министерство за транспорт и врски 
- Агенција за вработување  
- Биро за развој на образованието 

 
 

Јавни органи што не се дел од 
министерствата: 
- Центар за стручно образование и обука 
- Центар за образование на возрасните 
- Државен просветен инспекторат 
- Државен испитен центар 
- Агенција за енергетика на Македонија 
- Агенција за катастар на Р. Македонија 

 

Други чинители: 
- Машински  факултети 
- Технички  факултети 
- Стручни училишта во кои 

се образуваат ученици за 
квалификации од областа 
Машинство 

- Провајдери за обука на 
возрасните 
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ФУНКЦИОНАЛНА МАПА НА СЕКТОРОТ ЗА МАШИНСТВО 

 

 

 

 

  

Да обезбеди функционални, безбедни и 
одржливи производи, процеси и системи 
(ППС) за задоволување на потребите на 
клиентите

А. Подготовка на процесот на производство на ППС

Б. Изработка/добивање на ППС и ракување со постројките и 
опремата

В. Контрола на ППС

Г. Логистика

Д. Одржување на ППС

Ѓ.Проектирање на капацитети

Е. Управување 

А.  Подготовка на процесот на 
производство на ППС

А.1 Иновативен Развој на ППС

А. 2 Проектирање и конструирање

А.3 Технолошка подготовка

А. 4 Оперативна подготовка

Клучна цел  Прво ниво на функционални области 

Прво ниво на функционални области    Второ ниво на функции 
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

А.1 Иновативен Развој на ППС

А.1.1 Анализа на барањата

А.1.2 Развој на ППС

А.1.3 Разработка на нацрт - документација

А.1.4 Анализа на финансиски ефекти и ризици

А.1.5 Изработка на прототип и тестирање

А.2. Проектирање и конструирање

А.2.1 Изработка на работилнички цртеж

А.2.2 Изработка на составници и матични податоци за 
ставка

А.2.3 Изработка на останата проектантско -
конструктивна документација
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

  

 

  

 

А.3 Технолошка подготовка

А.3.1 Дефинирање на операции и зафати

А.3.2 Определување на машина за обработка

А.3.3 Дефинирање на алати за обработка

А.3.4 Дефинирање на стегања

А.3.5 Пресметка на режими на обработка

А.3.6 Определување на временска норма

А.3.7 Пресметка на планска калкулација

А.3.8 Изработка на CNC програми
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Второ ниво на функции  Трето ниво на функции 
 

  

А.4 Оперативна подготовка

А.4.1 Планирање потребите од 
материјалите

А.4.2 Планирање на капацитетите

А.4.3 Планирање на останатите ресурси

А.4.4 Дефинирање на редослед на 
обработка

А.4.5 Грубо терминирање на производи

А.4.6 Терминирање по работни 
места/операции

А.4.7 Изработка на оперативни планови за 
работна сила, опрема, материјали, алати и 
помагала

А.4.8 Изработка на останата документација 
(работен налог и сл.)
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Прво ниво на функционални области                Второ ниво на функции 

  

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Б. Изработка/добивање на ППС и ракување со 
постројките и опремата

Б.1 Производство, дистрибуција и снабдување со 
енергија и енергетски флуиди

Б.2 Изработка на технологија за производство на 
делови

Б.3 Производство на делот

Б.4. Монтирање на машини, производи , 
конструкции

Б.1 Производство, дистрибуција и снабдување со 
енергија и енергетски флуиди

Б.1.1 Ракување со системи за подготовка на 
напојна вода

Б.1.2 Ракување со парна/гасна турбина

Б.1.3 Ракување со котли (вреловодни/парни)

Б.1.4. Ракување со вреловодни и пумпни 
станици

Б.1.5. Ракување/одржување на дистрибутивни и 
топлински потстаници за греење 

Б.1.6. Ракување со компресорски постројки

Б.1.7. Ракување со дигалки, кранови и 
индустриски транспортери
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

  

Б.2 Изработка на технологија за производство на 
делови

Б.2.1 Определување на временска норма, режим на 
обработка

Б.2.2 Планска калкулација

Б.2.3 Изработка на ЦНЦ програма

Б.3. Производство на делот

Б.3.1.Лиење на металите

Б.3.2.Обработка со режење

Б.3.3.Обработка со пластична деформација

Б.3.4.Заварување

Б.3.5.Операции за подобрување на физичките 
особини/термичка обработка

Б.3.6.Завршни операции(полирање, цинковање, 
бојадисување, хромирањe....)
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Прво ниво на функционални области                Второ ниво на функции 
 

  

Б.4. Монтирање на машини, производи , 
конструкции

Б.4.1 Монтирање на метални конструкции, составување  на 
делови од метални профили и плочи

Б.4.2 Монтирање на челични јажиња и жици со поставување 
на опрема за подигање и влечење на предмети, инсталирање 
и одржување на кабли, јажиња и жици

Б.4.3 Подесување, монтирање и поправка на погонски 
мотори, моторни возила, земјоделски и индустриски машини

Б.4.4 Монтирање и демонтирање садови под притисок

В. Контрола на ППС

В.1 Систем за контрола на квалитет

В.2 Систем за управување со животната средина

В.3 Систем за управување со енергијата (EnMS)
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

В.1  Контрола на квалитет

В.1.1 Планирање/проектирање на квалитетот

В.1.2. Управување со квалитетот

В.1.3. Подобрување на квалитетот

В.1.4. Следење, исвестување и претставување на квалитетот

В.1.5. Проверка/аудит на квалитетот

В.2 Управување со животната средина

В.2.1. Мониторинг на емисија на гасови во воздухот од 
стационарни извори

В.2.2. Неутрализација на отпадни води

В.2.3. Управување и постапување со цврст отпад

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

  

В.3 Управување со енергијата (EnMS)

В.3.1.Подготовка на модели за следење на трошоците во 
производството

В.3.2. Подготовка на решенија за промени во оперативните 
рутини кои ќе донесат заштеди (без инвестиции)

В.4 . Безбедност и здравје при работа

В.4.1 Безбедност и здравје при работа (БЗР) - обезбедување 
интерен и екстерен аудит за функционирањето на системот

В.4.2 Контрола на примената на мерки за заштита при 
работа и користење на лични заштитни средства (казни 
доколку има прекршувања)

В.4.3 Спроведување на законски пропишани периодични 
здравствени прегледи на работниците и обуки за безбедност и 
заштита при работа  

В.4.4 Анализа на постројките, опремата и процесите од 
аспект на опасности од повреди и несреќи, нивно нотирање и 
укажување за истите опасности. Евидентирање на сите 
инциденти и несреќни случаи и подготовка на извештаи за 
истите до надлежни институции.
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 
 

  

 

 

 

Г.1 Складирање

Г.1.1 Чување и евидентирање на количината на 
материјали, резервни делови, производи и горива во 
соодветен простор   

Г.1.2  Идавање на материјали, резервни делови, производи 
и горива врз основа на документ (издатница) 

Г.1.3 Подготовка на перидоични извештаи за состојбата со 
залихите на материјали, резервни делови, производи и 
горива 

Прво ниво на функционални области    Второ ниво на функции 

Г. Логистика

Г.1 Складирање

Г.2 Управување со залихи 

Г.3  Транспорт
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Г. 2 Управување со залихи

Г.2.1  Утврдување на потребите од соодветни 
материјали, резерви делови и горива врз основа на 
плановите за производство и одржување на 
компанијата

Г.2.2 Дефинирање на состојби минимум/максимум за 
секоја позиција од залихите

Г.2.3 Дефинирање на стратешки залихи како посебна 
категорија 

Г.3.Транспорт

Г.3.1 Внатрешен транспорт на материјали, резервни 
делови, производи, горива (дигалки, индустриски 
транспортери)

Г.3.2 Пренесување на материјали, резервни делови, 
производи, горива од добавувачи и/или до потрошувачи 
или на локации каде се изведува одредена активност 
(санација, изведба и сл.)

Г.3.3 Грижа за возниот парк (редовни сервиси, регистрации 
на возилата и периодични технички прегледи за дигалките, 
крановите и индустриските транспортери)
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Прво ниво на функционални области    Второ ниво на функции 
 

  

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

 

Д. Одржување на ППС

Д. 1  Превентивно одржување

Д.2  Корективно одржување

Д.3 Ремонтно одржување

Д. 1  Превентивно одржување

Д. 1.1  Креирање на планови за превентивно одржување

Д.1.2  Следење на перформансите на опремата и анализа на 
дефектите

Д.1.3 Испитување на опремата

Д.1.4 Спроведување на активности за превентивно одржување 
(нпр., антикорозивна заштита (АКЗ) и термичка изолација, 
репарација/замена (монтажа и демонтажа) на делови од 
постројки и опрема, итн.)
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 

  

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 

 

Д. 2  Корективно одржување

Д. 2.1  Спроведување активности за корективно одржување (на пр, заварување 
на оштетени цевки, канали, платформи со различни постапки за заварување, 
репарација/замена - монтажа и демонтажа, на делови од постројки и опрема, 
итн.)

Д.2.2  Анализа на дефекти

Д.2.3 Разработка на нови предлог решенија за конкретна позиција со зачестени 
дефекти и Избор и имплементација на оптимални решенија со цел 
намалување на принудни застои заради дефекти и поефикасно работење со 
континуирано следење на состојбата

Д. 3  Ремонтно одржување

Д.3.1 Креирање на планови за ремонтно одржување

Д.3.2 Спроведување на активности за ремонтно одржување

Д.3.3 Подготовка на извештаи за статусот, рокот и степенот на реализација 
на одредени активности планирани со ремонтите

Д.3.4 Контрола врз текот на реализацијата на ремонтните активности 
(проверка на квалитетот на работите и контрола на буџетот) 
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 Прво ниво на функционални области    Второ ниво на функции 
 

 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
   

 

Ѓ. Проектирање на капацитети

Ѓ.1 Анализа на стратегии и планови на национално и локално 
ниво

Ѓ.2 Подготовка, изработка и ревизија и ревизија на Годишни 
Инвестициски програми

Ѓ.3 Изработка на основни проекти и проектна документација

Ѓ.4 Ревизија на проектот 

Ѓ.5 Обезбедување на потребни дозволи за градба на нов објект 
(капацитет) или реконструкција на постоечки

Ѓ.1 Анализа на стратегии и планови на 
национално и локално ниво

Ѓ.1.1. Ги прогнозира сегашните и идните потреби од ППС на 
пазарот (долгорочно)

Ѓ.1.2 Ги анализира перформансите на новите технологии и 
опрема 

Ѓ.1.3 Се грижи за примена на прописите од областа на 
животна средина кои се однесуваат на соодветниот сектор

Ѓ.1.4 Изработка на предфизибилити, физибилити студии
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Ѓ.2 Подготовка, изработка и ревизија и ревизија на 
Годишни Инвестициски 

Ѓ.2.1 Подготовка на предлог мерки за инвестирање 

Ѓ.2.2 Пресметка и разработка на ефектот од 
инвестицијата

Ѓ.2.3 Подготовка на обрасци и образложенија за 
одобрување на инвестицијата

Ѓ.3 Изработка на основни проекти и проектна 
документација

Ѓ.3.1 Обезбедување влезни податоци за опкружувањето

Ѓ.3.2 Обезбедување влезни податоци за 
постројката/системот/објектот

Ѓ.3.3  Груба разработка на варијанти врз основа на барањата 
од проектната задача

Ѓ.3.4 Детализирање на варијантите и избор на оптимална

Ѓ.3.5 Разработка на оптималното решение со детална 
техничка спецификација предмер и пресметка
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

 

Ѓ.5 Обезбедување на потребни дозволи за градба на нов 
објект (капацитет) или реконструкција на постоечки

Ѓ.5.1Обезбедување на дозвола за градење

Ѓ.5.2 Обезбедување решение за оценка на влијанието 
врз животната средина

Ѓ.5.3 Обезбедување на употребна дозвола за објектот 
(постројката)

Ѓ.4 Ревизија на проектот 

Ѓ.4.1 Нотирање на недостатоци и недоследности на проектот 
согласно законските прописи и проектната задача

Ѓ.4.2 Враќање за доработка или корекции и дополнувања кај 
проектантот

Ѓ.4.3 Прифаќање (заверка) на проектот како ревидиран или 
пак комплетно одбивање како несоодветен
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Прво ниво на функционални области    Второ ниво на функции 
 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

 

Е. Управување со ППС

Е.1. Планирање

Е.2 Организирање

Е.3 Екипирање

Е.4. Раководење

Е.5. Контролирање

Е.1. Планирање

Е.1.1. Поставување цели

Е.1.2. Анализа на околностите

Е.1.3. Дефинирање на алтернативни планови

Е.1.4. Следење на реализацијата на плановите
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

  

Е.2. Организирање

Е.2.1. Дефинирање на активности

Е.2.2. Категоризација на активностите

Е.2.3. Доделување на задолженија

Е.2.4. Делегирање на одговорности

Е.2.5. Координирање

Е.3 Екипирање

Е.3.1. Планирање на потребите од човечки ресурси 

Е.3.2. Вработување/отпуштање

Е.3.3. Развој на работната сила (обуки, вештини)

Е.3.4. Одржување на работната сила и условите за работа

Е.3.5. Креирање на системи за мотивација и наградување

Е.3.6. Следење на перформанси на работната сила
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Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

 

 

Второ ниво на функции    Трето ниво на функции 
 

 

Е.4. Раководење

Е.4.1. Надзор

Е.4.2. Мотивирање

Е.4.3. Лидерство

Е.4.4. Комуникација

Е.5. Контролирање

Е.5.1. Дефинирање на норми

Е.5.2. Мерење на учинокот

Е.5.3. Споредба и анализа планирано/реализирано 

Е.5.4. Планирање и спроведување акции за 
подобрување на состојбата



ФУНКЦИОНАЛНА МАПА НА СЕКТОРОТ ЗА МАШИНСТВО 

            

Клучна цел   

Прво ниво 
на 

функциона
лни 

области 

  
Второ ниво на 

функции 
  Трето ниво на функции  

            

          
А.1 Анализа на барањата 

 

           

             

          
А.2 Развој на ППС 

 

           

      А.1 Иновативен 
развој на ППС 

     

        
А.3 Разработка на нацрт - документација 

 

           

            

          
А.4 Анализа на финансиски ефекти и ризици 

 

           

            

          
А1.5. Изработка на прототип и тестирање 

 

           

            

          
А.2.1. Анализа на барањата 

 

           

            

          
А.2.2 Изработка на работилнички цртеж 

 

           

      А. 2 Проектирање и 
конструирање 

    

          

         А.2.3 Изработка на составници и матични податоци за 
ставка 

 

           

            

          А.2.4 Изработка на останата проектантско - конструктивна 
документација 

 

           

            

          
А.3.1 Дефинирање на операции и зафати 

 

           

            

          
А.3.2 Определување на машина за обработка 
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А.3.3 Дефинирање на алати за обработка 

 

           

            

          
А.3.4 Дефинирање на стегања 

 

           

      А.3 Технолошка 
подготовка 

    

   А. Подготовка 
на процесот на 
производство 
на ППС 

    

А.3.5 Пресметка на режими на обработка 

 

          

             

          
А.3.6 Определување на временска норма 

 

           

             

          
А.3.7 Пресметка на планска калкулација 

 

           

             

          
А.3.8 Изработка на CNC програми 

 

           

             

          
А.4.1 Планирање потребите од материјалите 

 

           

             

          
А.4.2 Планирање на капацитетите 

 

           

             

          
А.4.3 Планирање на останатите ресурси 

 

           

             

          
А.4.4 Дефинирање на редослед на обработка 

 

           

      А.4 Оперативна 
подготовка 

     

           

          
А.4.5 Грубо терминирање на производи 

 

           

             

          
А.4.6 Терминирање по работни места/операции 
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          А.4.7 Изработка на оперативни планови за работна сила, 
опрема, материјали, алати и помагала 

 

           

             

          А.4.8 Изработка на останата документација (работен налог и 
сл.) 

 

           

             

          
Б.1.1 Ракување со системи за подготовка на напојна вода 

 

           

             

          
Б.1.2 Ракување со парна/гасна турбина 

 

           

             

          
Б.1.3 Ракување со котли (вреловодни/парни) 

 

           

             

          
Б.1.4. Ракување со вреловодни и пумпни станици 

 

           

      Б.1 Производство, 
дистрибуција и 
снабдување со 
енергија и 
енергетски флуиди 

     

        
Б.1.5. Ракување/одржување на дистрибутивни и топлински 
потстаници за греење 
 

 

             

          
Б.1.6. Ракување со компресорски постројки 

 

           

             

          Б.1.7. Ракување со дигалки, кранови и индустриски 
транспортери 

 

           

             

          Б.2.1 Определување на временска норма, режим на 
обработка 

 

           

             

          
Б.2.2 Планска калкулација 

 

           

      Б.2 Изработка на 
технологија за 
производство на 
делови 

     

        Б.2.3 Изработка на ЦНЦ програма  

   Б. 
Изработка/доб
ивање на ППС 

        

         
Б.3.1.Лиење на металите 
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   и ракување со 
постројките и 
опремата 

        

         
Б.3.2.Обработка со режење 

 

          

           

         
Б.3.3.Обработкс до пластична деформација 

 

          

           

         
Б.3.4.Заварување 

 

          

     
Б.3 Производство на 
делот 

     

Да обезбеди 
функционални, 
безбедни и одржливи 
производи, процеси и 
системи (ППС) за 
задоволување на 
потребите на 
клиентите 

       
Б.3.5.Операции за подобрување на физичките особини/ 
термичка обработка 

 

            

          Б.3.6.Завршни операции(полирање, цинковање, 
бојадисување, хромирањe....) 

 

           

             

          Б.4.1 Монтирање на метални конструкции, составување  на 
делови од метални профили и плочи 

 

           

             

      Б.4. Монтирање 
на машини, 
производи , 
конструкции 

   
Б.4.2 Монтирање на челични јажиња и жици со поставување 
на опрема за подигање и влечење на предмети, 
инсталирање и одржување на кабли, јажиња и жици 

 

          

             

          
Б.4.3 Подесување, монтирање и поправка на погонски 
мотори, моторни возила, земјоделски и индустриски машини 

 

           

      
 

     

        Б.4.4 Монтирање и демонтирање садови под притисок  

             

          
В.1.1 Планирање/проектирање на квалитетот 

 

           

             

          
В.1.2. Управување со квалитетот 
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В.1.3. Подобрување на квалитетот 

 

           

      В.1 Систем за 
контрола на 
квалитет 

      

         
В.1.4. Следење, исвестување и претставување на 
квалитетот 

 

             

          
В.1.5. Проверка/аудит на квалитетот 

 

           

             

          В.2.1. Мониторинг на емисија на гасови во воздухот од 
стационарни извори 

 

           

             

      
 
 

   
В.2.2. Неутрализација на отпадни води 

 

      В.2 Систем за 
управување со 
животната 
средина 

    

           

   
В. Контрола на 
ППС. 

     В.2.3. Управување и постапување со цврст отпад  

             

          В.3.1.Подготовка на модели за следење на трошоците во 
производството 

 

      В.3 Систем за 
управување со 
енергијата 
(EnMS) 

    

            

          В.3.2. Подготовка на решенија за промени во оперативните 
рутини кои ќе донесат заштеди (без инвестиции) 

 

           

            

          В.4.1 Систем за безбедност и здравје при работа (БЗР) - 
обезбедување интерен и екстерен аудит за 
функционирањето на системот 

 

           

            

          В.4.2  Контрола на примената на мерки за заштита при 
работа и користење на лични заштитни средства (казни 
доколку има прекршувања) 

 

           

            

      В.4 Безбедност и 
здравје при 
работа 

   В.4.3 Спроведување на законски пропишани периодични 
здравствени прегледи на работниците и обуки за безбедност 
и заштита при работа 

 

          

            

          В.4.4 Анализа на постројките, опремата и процесите од 
аспект на опасности од повреди и несреќи, нивно нотирање 
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и укажување за истите опасности. Евидентирање на сите 
инциденти и несреќни случаи и подготовка на извештаи за 
истите до надлежни институции. 

            

      Г.1 Складирање 
 

   Г. 1.2  Идавање на материјали, резервни делови, производи 
и горива врз основа на документ (издатница) 

 

          

            

          Г.1.3 Подготовка на перидични извештаи за состојбата со 
залихите на материјали, резервни делови, производи и 
горива 

 

           

          
 
 
 

 

          Г.2.1  Утврдување на потребите од соодветни материјали, 
резерви делови и горива врз основа на плановите за 
производство и одржување на компанијата 

 

           

            

   Г. Логистика 
 

  Г. 2 Управување 
со залихи 

   Г.2.2 Дефинирање на состојби минимум/максимум за секоја 
позиција од залихите 

 

         

             

          Г.2.3 Дефинирање на стратешки залихи како посебна 
категорија 

 

           

             

          Г.3.1 Внатрешен транспорт на материјали, резервни делови, 
производи, горива (дигалки, индустриски транспортери) 

 

           

             

      
Г.3.Транспорт 
 

   Г.3.2 Пренесување на материјали, резервни делови, 
производи, горива од добавувачи и/или до потрошувачи или 
на локации каде се изведува одредена активност (санација, 
изведба и сл.) 

 

          

             

          Г.3.3 Грижа за возниот парк (редовни сервиси, регистрации 
на возилата и периодични технички прегледи за дигалките, 
крановите и индустриските транспортери) 

 

           

             

         
Д. 1.1  Креирање на планови за превентивно одржување 

  

           

          
 
 

  

      
 
 
 

  
Д.1.2  Следење на перформансите на опремата и анализа на 
дефектите 
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      Д. 1  Превентивно 
одржување 

      

        Д.1.3 Испитување на опремата   

         
 
 

   

         Д.1.4 Спроведување на активности за превентивно одржување 
(нпр., антикорозивна заштита (АКЗ) и термичка изолација, 
репарација/замена (монтажа и демонтажа) на делови од 
постројки и опрема, итн.) 

  

           

             

         Д. 2.1  Спроведување на активности за корективно одржување 
(нпр., заварување на оштетени цевки, канали, платформи со 
различни постапки за заварување, репарација/замена - 
монтажа и демонтажа, на делови од постројки и опрема, итн.) 

  

           

             

         Д.2.2  Анализа на дефекти   

      Д.2  Корективно 
одржување 

      

        Д.2.3 Разработка на нови предлог решенија за конкретна 
позиција со зачестени дефекти и Избор и имплементација на 
оптимални решенија со цел намалување на принудни застои 
заради дефекти и поефикасно работење со континуирано 
следење на состојбата 

  

           

   
Д. Одржување 
на ППС 
 

         

        Д.3.1 Креирање на планови за ремонтно одржување   

            

     Д.3 Ремонтно 
одржување 

  
Д.3.2 Спроведување на активности за ремонтно одржување 

  

          

             

         Д.3.3 Подготовка на извештаи за статусот, рокот и степенот на 
реализација на одредени активности планирани со ремонтите 

  

           

             

         Д.3.4 Контрола врз текот на реализацијата на ремонтните 
активности (проверка на квалитетот на работите и контрола на 
буџетот) 

  

           

             

          Ѓ.1.1. Ги прогнозира сегашните и идните потреби од ППС на 
пазарот (долгорочно) 

 

           

             

          Ѓ.1. 2 Ги анализира перформансите на новите технологии и 
опрема 

 

           

      
Ѓ.1Анализа на 
стратегии и планови  

     

        
Ѓ.1.3 Се грижи за примена на прописите од областа на 
животна средина кои се однесуваат на соодветниот сектор 
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Ѓ.1.4 Изработка на предфизибилити, Физибилити студии 

 

           

             

          
Ѓ.2.1 Подготовка на предлог мерки за инвестирање 

 

           

             

      Ѓ.2 Подготовка, 
изработка и ревизија 
и ревизија на 
Годишни 
Инвестициски 
програми 

  

Ѓ.2.2 Пресметка и разработка на ефектот од инвестицијата 
 

 

         

             

          Ѓ.2.3 Подготовка на обрасци и образложенија за 
одобрување на инвестицијата 

 

           

             
             

          
Ѓ.3.1 Обезбедување влезни податоци за опкружувањето 

 

           

             

          Ѓ.3.2 Обезбедување влезни податоци за 
постројката/системот/објектот 

 

           

             

      Ѓ.3 Изработка на 
основни проекти и 
проектна 
документација 

  
Ѓ.3.3 Груба разработка на варијанти врз основа на барањата 
од проектната задача 

 

         

   

Ѓ. 
Проектирање 
на капацитети 
 

      
 
 

  

         
Ѓ.3.4Детализирање на варијантите и избор на оптимална 

 

          

            

         Ѓ.3.5 Разработка на оптималното решение со детална 
техничка спецификација предмер и пресметка 

 

          

            

         Ѓ.4.1 Нотирање на недостатоци и недоследности на 
проектот согласно законските прописи и проектната задача 

 

          

            

     Ѓ.4 Ревизија на 
проектот 

  Ѓ.4.2 Враќање за доработка или корекции и дополнувања кај 
проектантот 
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          Ѓ.4.3 Прифаќање (заверка) на проектот како ревидиран или 
пак комплетно одбивање како несоодветен 

 

           

             

          
Ѓ.5.1Обезбедување на дозвола за градење 

 

           

             

      Ѓ.5 Обезбедување 
на потребни дозволи 
за градба на нов 
објект (капацитет) 
или реконструкција 
на постоечки 

  

Ѓ.5.2 Обезбедување решение за Оценка на влијанието врз 
животната средина 
 

 

         

             

          Ѓ.5.3 Обезбедување на употребна дозвола за објектот 
(постројката) 

 

           

             

          
Е.1.1. Поставување цели 

 

           

             

      
 
 

   Е.1.2. Анализа на околностите  

      Е.1. Планирање 
 

     

        
Е.1.3. Дефинирање на алтернативни планови 

 

           

             

          
Е.1.4. Следење на реализацијата на плановите 

 

           

             

          
Е.2.1. Дефинирање на активности 

 

           

             

          
Е.2.2. Категоризација на активностите 

 

           

             

      
Е.2 Организирање 

   
Е.2.3. Доделување на задолженија 

 

         

             

          Е.2.4. Делегирање на одговорности 
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Е.2.5. Координирање 

 

           

             

          
Е.3.1. Планирање на потребите од човечки ресурси 

 

           

             

          Е.3.2. Вработување/отпуштање  

             

          
Е.3.3. Развој на работната сила (обуки, вештини) 

 

   
Е. Управување 

  
Е.3 Екипирање 

   

          

          
Е.3.4. Одржување на работната сила и условите за работа 

 

           

             

          
Е.3.5. Креирање на системи за мотивација и наградување 

 

           

             

          Е.3.6 Следење на перформанси на работната сила  

             

          Е.4.1. Надзор  

             

          Е.4.2. Мотивирање  

      
Е.4. Раководење 

     

        Е.4.3. Лидерство  

             

          Е.4.4. Комуникација  

             

          Е.5.1. Дефинирање на норми  

             

          Е.5.2. Мерење на учинокот  

      Е.5. Контролирање      

          Е.5.3. Споредба и анализа планирано/реализирано  

             

          Е.5.4. Планирање и спроведување акции за подобрување на 
состојбата 

 

           

 



Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди на занимања 

и стандарди на квалификации во Секторот за машинство 
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Предлог - 
Квалификации - 

4 годишно 

  
  
  
  

Предлог стандарди на занимања  
Сектор - МАШИНСТВО 

  

Машински 
техничар за 
компјутерско 
управување 

 
1.  Ракувач со ЦНЦ  машини  
2.   Изработувач на ЦНЦ програма 
3.  Оператор на технологијата на обработка на метали со 
деформација и режење  
4.  Оператор со компјутерски управувани системи 
5.  Технички цртач во машинството  
 

  

Машински 
техничар за 

производство  

                                                 

1. Ракувач со ЦНЦ машини  

2. Изработувач на ЦНЦ програма  

3. Оператор на технологијата на заварување  
4.   Оператор на технологијата на обработка на метали со 
деформација и режење   
5.  Оператор на технологијата на производство и одржување на 
процесни машини и постројки 
6.  Оператор на технологијата за изработка на метални конструкции 
7.  Алатничар 
8.   Технички цртач во машинството  
 

  

Машински  
техничар за 
енергетика 

 
1. Контролор на квалитет на енергетски флуид                         
2. Ракувач со постројки за производство на енергија                                                                                                                                                                                                 
3.   Оператор на технологијата на производство и одржување на 
енергетски машини и постројки  
4. Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини 
за енергетска ефикасност на згради 
5.  Технички цртач во машинството  
 

  

Машински 
техничар за 
мотори  и 

моторни возила  

 
1. Дијагностичар на неисправности на  возила     
2.  Оператор на технологијата на производство и одржување на 
мотори и моторни возила  
3.  Mеханичари и монтери на мотори и моторни возила    
4. Технички цртач во машинството 
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Реден број   
Предлози на стандарди на занимања – Сектор за машинство 

1. 
 

Ракувач со ЦНЦ машини  

2. 
 

Изработувач на ЦНЦ програма 

3. 
 

Оператор со компјутерски управувани системи 

4. 
 

Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација 
и режење 

5. 
 

Оператор на технологијата на заварување 

6. 
 

Оператор на технологијата за изработка на метални конструкции 

7. 
 

Оператор на технологијата на производство и одржување на 
процесни машини и постројки 

8. 
 

Алатничар 

9. 
 

Контролор на квалитет на енергетски флуид 

10. 
 

Ракувач со постројки за производство на енергија 

11. 
 

Оператор на технологијата на производство и одржување на 
енергетски машини и постројки 

12. 
 

Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за 
енергетска ефикасност на згради 

13. 
 

Дијагностичар на неисправности на  возила     

14. 
 

Оператор на технологијата на производство и одржување на мотори 
и моторни возила 

15. 
 

Mеханичари и монтери на мотори и моторни возила   

16. 
 

Технички цртач во машинството 


