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ВОВЕД 
  
Човечките ресурси, односно образованието и обуката кои го одредуваат 

квалитетот на човечките ресурси, се наоѓаат во основата на пирамидата на 

конкурентноста. Заедно со други фактори на конкурентноста (бизнис средината, 

економската и финансиската политика, претприемништвото и развојот на 

претпријатието, иновациите и креативноста), развојот на човечките ресурси 

влијае на продуктивноста, зголемувањето на извозот, инвестициите и 

намалувањето на трошоците и цените и зголемување на конкурентноста во 

дејноста. 

 

Реформата на образованието во Република Македонија направи 

децентрализација на образовниот систем во согласност со европските искуства 

и современите пазарни економии. Цели на децентрализацијата и на реформите 

беа: еднакви права на образование, откривање на потенцијалите на учениците, 

воведување на европски стандарди, продолжување на образованието во 

флексибилни системи кои им овозможуваат на учениците вертикална и 

хоризонтална мобилност. 

 

Анализата на Секторот за земјоделство, рибарство и ветеринарство се 

фокусира на собирање информации од релевантни организации/здруженија: 

работодавачи од Секторот за земјоделство, рибарство и ветеринарство, 

Здружение на производителите на тутун и производи од тутун, ветеринарство, 

ветеринарна медицина, Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопансто, Ветеринарна комора на РМ, високообразовни институции, 

стручните училишта во кои се образуваат стручни кадри од секторот  за 

земјоделство, рибарство и ветеринарство и др.  

 

Анализата на секторот треба да даде релевантни податоци врз основа на кои 

ќе се развиваат националните стандарди на занимања, кои ќе послужат како 

основа за развивање на стандардите на квалификации, кои ќе одговараат на 

тековните, но и на идните барања на секторот. Анализата ќе придонесе кон 

унапредување на стручното образование, дефинирање или редефинирање на 

постојните образовни профили во секторот и креирање на образовни програми 

кои ќе овозможат стручното образование и обука да ја зајакне атрактивноста, 

релевантноста и квалитетот и да стане активен чинител во промовирањето на 

деловната успешност, конкурентноста и иновациите. Тоа ќе придонесе за 

поголема вработливост, мобилност и сигурност на работното место и 

поттикнување на деловната конкурентност. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И 
ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ  
 
1.1. Анализа на работна сила во Секторот за земјоделство, рибарство и 
ветеринарство 

 

Земјоделството (вклучително и рибарство) е третиот најголем сектор по 

услугите и индустријата. Учеството на земјоделскиот сектор во вкупниот БДП 

остана релативно стабилен со околу 10-12%, а заедно со преработувачката 

индустрија, процентот се зголемува на 16-18%. 
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Земјиште со кое располагаат земјоделските 
стопанства во РМ-по региони

Земјиште со кое 
располагаат земјоделските 
стопанства во РМ-по 
региони

 

Слика 1. Структура на земјиште со кое располагаат земјоделските 
стопанства во РМ, според региони (извор: ДЗС на РМ)  
 

Најголемо учество во површините под ораници и бавчи имаат житата со 

67%. Индустриските култури учествуваат со 10,5%, фуражните растенија со 

10,0% и зеленчукот и мешункастите растенија со 8,5%. Најзастапена е 

пченицата со 34,2%, јачменот учествува со 16,1%, пченката со 10,8%, тутунот 

со 7,5%. Луцерката и детелината  се застапени со 5,3%, односно 3,4%.  

 

 

( 

Слика 2. Структура на засеана површина1 

                                                
1 Државен завод за статистика на Р.Македонија, Структура на засеаната површина, G-03 
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Слика 3. Структура на обработлива површина2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Просечен принос кај некои жита3 

 

Во Република Македонија егзистираат вкупно 170.885 земјоделски 

стопанства и користат 369.270 ха земјоделско земјиште. Истите располагаат со 

365.868 добиточни единици и 92.708 трактори. На овие индивидуални 

земјоделски стопанства  како и деловни субјекти се ангажирани вкупно 441.741 

членови на домаќинства.  

Бројот на активни деловни субјекти во секторот за земјоделство, 

шумарство и ветеринарство во Македонија е во благо опаѓање. Во 2015 година,  

истиот изнесува 2.827 и е намален за 0,5% во однос на претходната 2014 

година, кога имавме 2.842 субјекти во овој сектор и истите учествуваа со 4% во 

вкупниот број на активни деловни субјекти. Притоа се зголемува учеството на 

микро и малите претпријатија, а се намалува учеството на средните и големите 

претпријатија. Според статистичките податоци за 2015 година,  доминираат 

фирми со мал број вработени, односно до 9 вработени, што претставува 87,6% 

од вкупниот број на субјекти. 

 

                                                
2 Државен завод за статистика на Р.Македонија, Структура на обработлива површина, G-04 
3 Државен завод за статистика на Р.Македонија, Просечен принос кај некои жита, G-02 
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Слика 5. Број на активни субјекти во Македонија, според години (извор: ДЗС 

на РМ) 
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Број на компании

 

Слика 6. Структура на компании од земјоделскиот сектор во 2015 год. 

според број на вработени (извор: ДЗС на РМ) 
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Слика 7: Структура на деловни субјекти од секторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство, според општини (извор: ДЗС на РМ) 
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Слика 8. Старосна структура на вработени во Секторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство во 2015 год. (извор: ДЗС на РМ) 

 

Според податоците за старосна структура на вработените во Секторот 

за земјоделство, рибарство и ветеринарство доминираат вработени на возраст 

од 50 до 59 години (37,8%), 40 до 49 години (26%), од 30 до 39 (21,5%), од 20 до 

29 години (6,5%), под 20 години 0,4% додека над 60 години 7,1%. 
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Слика 9. Структура на вработени  во Секторот за земјоделство, рибарство 

и ветерина во 2015 година, според степен на образование (извор: ДЗС на РМ) 

 

Според степенот на образование доминираат вработени со 4 години 

средно образование и оние со основно образование (8.342), додека по нив 

следат со високо (1.549), со 3 години средно образование (1.080), вишo (247), 

незавршено основно образование или пак без образование (265) и со 

магистратура (48). 
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Слика 10. Полова структура на вработени во Секторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство во 2015 година (извор: ДЗС на РМ) 

 

Од вкупно 11.531 вработени во Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство во 2015 год., 2.303 вработени или 20% се жени. Од вкупниот 

број вработени, 9.901 се на определено време (од нив 1.691 се жени), а 1.660 

се постојано вработени (од кои 612 се жени).  

 

Согласно расположливите статистички податоци, 10.568 вработени се со 

полно работно време додека 963 се со скратено работно време. Сезонски 

работници  според последниот податок за 2015 година се пријавени 95.544 

вработени. Од нив, во индивидуалниот сектор се ангажирани 94.229, додека 

пак во земјоделските стопанства се ангажирани 1.315. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА 
СЕКТОРОТ И ПРЕДВИДЕНИ ПРОМЕНИ ВО ШЕМИТЕ ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ 

 

2.1. Видови занимања во рамките на секторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство 

 

Стручна квалификација 

 

Во земјоделскиот комбинат Пелагонија (акционерско друштво) работи 

кадар од областа на земјоделството, со висока и виша стручна спрема, средна 

стручна спрема и сл. Видовите занимања од областа на земјоделството се 

поделени според степенот на завршено образование. 

      Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА како акционерско друштво   

Битола е едно од поголемите  друштва кои егзизстираат  во РМ. Приоритетна 

дејност претставува  одгледувањето жита (организирано во три полјоделски 

производни единици со 215 работници), а покрај тоа се занимава и со 

говедарство (организирано во три краварски фарми  со  135 работници). 

Компанијата има централна механичка работилница за одржување на 

земјоделската  механизација  со околу  70 работници, фабрика за преработка 

на добиточна храна за стоката и центар за селектирање .  Во моментот, 

вкупниот број вработени изнесува 605 и се со различна стручна подготовка. 

 

Квалификационата структура на  вработените:  

 

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ 2015 ГОДИНА 

М-Р НА НАУКИ                                 3 

ВСС                       87 

ВШ                                                    39 

ССС                                                  204 

ТРЕТ СТЕПЕН                                 56 

КВ РАБОТНИЦИ                             15 

ПКВ                                                  19 

НКВ                                                  99 

ОСНОВНО                                       83 

                ВКУПНО                 605 

 

Во полјоделската струка има 32  вработени кои се дипломирани 

земјоделски инженери, со виша стручна спрема инженери биотехнолози има 3 

работници, инженери за сточарство се 20 работници, со средна стручна  

спрема како поледелски техничари се 90 работници. 

Во ветеринарната струка, односно дипломирани инженери по фармерско 

производство има  7 работници, 1 доктор по ветеринарна медицина, инженери 

биотехнолози 3 работници и ветеринарни техничари  9  работници. 

Од останатите стручни кадри, во поголем број се 20 дипл. економисти, 9 

дипл. правници, 4 дипл.  машински инженери, сообраќајна струка  7, дипл. 

електроинженери и електроенергетичари 5 и останати струки. 

 Земјоделскиот комбинат  ПЕЛАГОНИЈА  А.Д. Битола е основач и 

содружник во ДООЕЛ-и кои се од различна дејност, како: 
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-   ПЕЛАГОНИЈА РАЗВОЈ - за семепроизводство 

-   ПЕЛАГОНИЈА ВЕТ -  за  здравствена заштита на стоката 

-   ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ - за електрична енергија од биогасни  централи 

-   ЖИТО БИТОЛА БИТОЛА - за мелење на жито 

-  СИМС ИНЖИЊЕРИНГ - за  градежништво 

-  СКОПСКО ПОЛЕ с. Петровец -  полјоделска, сточарска дејност 

 

Носители на  процесот на производство се вработените кои се 

распоредени   на  следните  работни места: 

-  ракувачи на  земјоделски машини - трактористи 

- агрономи за земјоделско производство 

- земјоделски работници 

- одговорни на фарма и координатори за производство во фармите 

- молзачи 

 

Во прилог се неколку описи и пописи на работни задачи за 

карактеристичните работни места во комбинатот.  

 

Опис и попис на работни задачи за работни места 

Работно место Налбат Работно место Шталски работник 

- Работи  на режење, чистење  и 
дезинфекција на папци кај  говедата; 

- Работи по налог на ветеринарниот 
лекар и одговорните  на фармата; 

- Одговорен е за рационално и 
оптимално користење на средствата  
согласно  пропишаните страндарди и 
нормативи; 

- Одговорен е за алатот и другата опрема 
што му е доверена за чување и 
ракување; 

- Одговара за евентуална сторена 
материјална штета настаната од 
несовесно и нестручно  ракување со 
средствата за работа; 

- Врши други работи по налог на  
непосредниот  раководител; 

- За својата работа  одговорен е  пред 
непосредниот раководител. 

- Одговара за одреден број крави; 
- Ги носи кравите   за   молзење  од  

шталите до  влезното чекалиште; 
- Ги носи кравите од молзното 

чекалиште во шталите; 
- Распостелува  слама по лежиштата; 
- Врши растовар на храна која  се   носи 

од надвор  во фармата. 
- Открива силажа. 
- Ја одржува хигиената во шталите и 

чекалиштата и низ дворот на фармата. 
- Други работи по налог на 

непосредниот раководител и е 
задолжен за квалитетно и навремено 
извршување на сите предходно 
наведени работни задачи, како и за 
чување на средствата со кои што е 
задолжен во текот на работата. 

Опис и попис на работни задачи за работни места 

Работно место Ракувачи со 
земјоделски машини 1 група 

Работно место Одговорен на фарма 

- Управува и ракува со трактори и други 
самоодни машини и други приклучни 
машини за извршување на сите 
работни операции категоризирани во 
прва група, какви што се: сеидба, 
заштита од плевели, болести и 
штетници, жетва, берба силажа, 
балирање, подривање; 

- Во одредени моменти и периоди, 
истите би работеле и на работни 
операции карактегоризирани во други 
групи. Доколку нема механизирана 
работа по проценка на 
претпоставените би работеле и рачни 
работи какви што се: утовар – растовар 

- Одговорен е за целиот работен процес 
на фармата за која е задолжен; 

- Задолжен е со цело стадо од фармата, 
на писмено ги задолжува бригадирите и 
овчарите со одреден број грла; 

- Одговара за бројната состојба на 
стоката во фармата и е должен за 
благовремено известување за 
промените, а најмалку еднаш неделно 
поднесува писмен извештај за бројната 
состојба во фармата; 

- Одговорен е и го контролира 
квалитетот, сместувањето и 
распределбата на храната по булуци, 
како и за правилното и рационалното 
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на семе, ѓубриво, наводнување – 
одводнување и друго; 

- Врши припрема и одржување на 
тракторите и другите земјоделски 
машини и приклучни орадија наменети 
за извршување на работните операции; 

- Отстранување на помалите дефекти 
кај машините и приклучните орадија. 

- Одговара за исправноста на 
механизацијата, спроведувањето на 
дневниот учинок и запазувањето на 
квалитетот пропишан за соодветната 
работна операција; 

- По завршување на работната 
операција врши генерално чистење на 
средствата  за работа и сместување на 
истите под завеси и хангари или 
специјално за тоа одредени простории; 

- За времетраењето на работата, 
должен е да ги користи личните 
заштитни средства и да се придржува 
кон прописите односно одредбите од 
правилникот за заштита при работа и 
законот. 

користење на истата во фармата; 
- Директно учествува при дотурот на 

храна и го евидентира истиот; 
- Го следи квалитетот на пашата и дава 

налози за нејзино искористување  во 
однос на времето и локацијата; 

- Врши контрола на целокупното 
работење на вработените во фармата; 

- Одговорен е за хигиената на објектите и 
ѓубрењето на фармата; 

- Одговорен е за молзењето на стоката, 
начинот и квалитетот, како и за дотурот 
и хигиената на млекото до млекарата 
(магацинот); 

- Се грижи за здравствената состојба на 
стоката и благовремено известува за 
здравствени проблеми кај истата;  

- Врши селекција на стадото, оставање 
на приплоден материјал како и 
исклучување од производство; 

- Го организира и следи припустот или 
осеменувањето на овците; 

- Го следи јагнилото и секојдневно 
информира кај претпоставениот за 
промените; 

- Организира дежурства за време на 
јагнило доколку е тоа потребно;  

- Води дневник за секојдневните работи 
кои се одвиваат во фармата за која е 
задолжен. 

Опис и попис на работни задачи за работни места 

Работно место Молзач во карусел Работно место Сточарски работник во 

породилиште 

- Припрема на кравите за молзење 
(миење на вимето, проверка  на вимето, 
молзење и дезинфекција); 

- Собирање   млеко и подготовка на 
системот за молзење за чистење; 

- Чистење на молзилиштето и просторот 
каде што е сместен  системот за 
молзење; дезинфекција  на системот  за 
молзење. 

- Редовно правење  простирка   за 
стоката;  

- Одговорен е за квалитетно и навремено 
извршување на сите претходно 
наведени работни задачи, како и за 
чување на средствата со кои што е 
задолжен во текот на работата; 

- Врши и други работи и работни задачи 
по налог на непосредниот раководител; 

- За својата работа одговорен е пред 
непосредниот  раководител. 

- Ги прифаќа новородените  телиња и ги 

сместува во простор предвиден за 

понатамошно  одгледување; 

- Ги напојува  сите телиња кои се во 

фаза  на развој  за  напојување; 

- Врши  хранење  на  телиња  со  

хранива  предвидени  според  

воздраста; 

- Ја  чисти  и  дизинфицира  опремата; 

- Навреме  ги  пријавува  кај  

ветеринарниот  лекар  или  кај  

одговорните сите  здравствени  

проблеми  кај  телињата;   

- Го  чисти  просторот  каде  што  

престојуваат  телињата, врши  

дизинфекција и  става  нова  

простирка; 

- Помага  при  вакцинации и  други  

работни  активности  кај  телињата; 

- Одговара  за  чување  и  одржување  

на  опремата  со  која  е  задолжен; 

- Врши  и  други  работи  во  фармата, 

по  налог  на  непосредниот  

раководител. 
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Опис и попис на работни задачи за работни места 

Работно место Агроном во 

производство 1 Група 

Работно место Молзач 

- Врши работни задачи за кои треба 

поголема стручност; 

- Води работни операции категоризирани 

на повисок ранг, какви што се: основна 

обработка на површините, сеидба, 

заштита на културите од плевели, 

болести и штетници, наводнување, 

жетва, берба на културите и сè друго со 

претходен договор и налог од 

раководителот; 

- Врши евиденција во работните налози 

на работната сила, механизацијата и 

отстварениот учинок за соодветната 

работна операција; 

- Одговара за одржување на 

механизацијата, за остварување на 

учинокот и квалитетот на работната 

операција за која е директно задолжен; 

- Одговара за точноста во 
евидентирањето на работните налози и 
нивното навремено доставување до 
координаторите. 

- Врши  работи и работни задачи 

поврзани со одржување на хигиената  

во јаслите (метење, подринување); 

- Припрема на кравите за молзење 

(миење на вимето, проверка  на 

вимето, молзење и дезинфекција); 

- Одржување на хигиената  на кравите 

(чешлање, тимарење и сл.) 

-  Редовно правење  на  простирка   за 

стоката;  

- Одговорен е за квалитетно и 

навремено извршување на сите 

претходно наведени работни задачи, 

како и за чување на средствата со кои 

е задолжен во текот на работата; 

- Врши и други работи и работни задачи 

по налог на непосредниот 

раководител; 

- За својата работа е одговорен пред 

непосредниот  раководител. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКА МЕЃУ СЕКТОРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ 
 

3.1. Врската меѓу Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство и другите сектори во согласност со Националната 

класификација на занимања 

 

Во Националната класификација на занимања4, занимањата се 

поделени во групи според видот и сложеноста на работата и работните задачи, 

струката и степенот на сложеноста, односно нивото на образование. 

Националната класификација на занимањата има хиерархиска скалеста 

структура. Занимањата се двојат во групи на занимања на четири нивоа. 

Групите на занимања имаат свои конкретни називи и шифри. Највисоко 

класификациско ниво се главните групи на занимања, означени со 

едноцифрена шифра, потоа редоследно доаѓаат подгрупите на занимања, 

означени со двоцифрени шифри, па споредните групи на занимања, означени 

со трицифрени шифри, и единечните групи на занимања, означени со 

четирицифрени шифри. На крај се поединечните занимања, означени со 

шестоцифрени шифри.  

Постои врска меѓу Секторот за земјоделство, рибарство и ветеринарство 

и останатите сектори што се гледа од застапеноста во повеќе главни групи: 

 

Главна група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни 

функционери, раководни државни службеници, дипломати и 

директори. 

 

Во споредната група Директори на земјоделски, ловечки, шумарски и 

риболовни претпријатија, спаѓаат:  

- Директори на земјоделски, ловечки и шумарски претпријатија 

(директор на земјоделско претпријатие, директор на производство во 

земјоделско стопанство, директор на претпријатие за земјоделски 

работи, директор на градинарско претпријатие, директор на расадник, 

директор на ловоодгледувачко претпријатие, директор на производство 

во ловечко претпријатие, директор на ловиште, директор на шумарско 

претпријатие, директор на производство во шумарско претпријатие, 

директор на шумарски расадник); 

- Директори на риболовни претпријатија (директор на рибарско 

претпријатие, директор на производство во рибарско претпријатие, 

директор на риболовно претпријатие). 

 

Во споредната група Други директори за услуги, спаѓаат: 

- Директори за услуги, некласифицирани на друго место (директор на 

институт, директор на ветеринарен институт, директор на ветеринарно 

друштво, директор на зоолошка градина, директор на национален парк). 

                                                
4  Национална класификација на занимањата. - Скопје: Државен завод за статистика   

    на Република Македонија, ISSN 1409-7044) 
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Главна група 2:  Стручњаци и научници 

 

Во подгрупата Стручњаци за наука и инженеринг, спаѓаат:  

- Физичари, хемичари и сродни стручњаци - Метеоролози 

(метеоролог, метеоролог–прогнозер, хидрометеоролог, агрометеоролог, 

климатолог). 

 

Во споредната група Стручњаци од областа на природните науки, спаѓаат: 

- Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни 

стручњаци (бактериолог, биолог, зоолог, енилог, ботаничар, 

молекуларен ботаничар, генетичар, микробиолог, имунолог, енолог, 

орнитолог, паразитолог, хидробиолог, цитолог, хистолог, ембриолог, 

молекуларен биолог, радиобиолог, биофизичар, биохемичар, физиолог, 

анатом, ендокринолог, епидемиолог, фармаколог, кинезиолог, 

патофизиолог, патолог, токсиколог) 

- Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци (агроном за 

полјоделство, агроном за градинарство, агроном за овоштарство, 

агроном за лозарство, агроном за заштита на растенијата, агроном за 

мелиорација, технолог за сточарство, технолог за рибарство, технолог 

за живинарство, шумарски инженер, фитосанитарен инспектор, 

шумарски инспектор, земјоделски инспектор, инспектор за лов, 

инспектор за риболов, истражувачи во агрономијата, истражувачи во 

шумарството, земјоделски инженер, инженер по фармерско 

производство, инженер-агроном, агроменаџер) 

- Стручњаци за заштита на животната средина (еколог, инспектор за 

заштита на околината и животната средина, еколошки советник, 

советник за заштита на животната средина, еколошки ревизор, еколошки 

консултант, еколошки истражувач, еколошки научник, аналитичар за 

квалитет на воздухот, аналитичар за квалитет на водата, аналитичар за 

квалитет на почвата) 

 

Во споредната група Стручњаци за инженеринг, спаѓаат: 

- Инженери за животна средина (инженер за животна средина, еколошки 

аналитичар, инженер за екологија, инженер за еколошка санација, 

инженер за контрола на загаденоста на воздухот, инженер за контрола 

на загаденоста на водата, инженер за контрола на загаденоста на 

почвата, инспектор за водостопанство) 

- Машински инженери (проектант конструктор на земјоделски машини, 

проектант на технологија за одржување на земјоделска механизација) 

- Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија (енолог- 

технолог, инженер-технолог за заштита на средината, инженер-технолог 

за преработка на вода, инженер-технолог за преработка на дрво, 

инженер-технолог за прехранбени производи, технолог за фабрикација 

на тутун, инженер за производство на тутунов лист, инженер за 

преработка на анимални производи, инженер-биотехнолог) 

 

Во споредната група Ветеринари, спаѓаат: 

- Ветеринари  (ветеринар, ветеринар за репродукција на животни, доктор 

по ветеринарна медицина, ветеринар хирург, ветеринар за домашни 



 15 

миленици, ветеринар за здравствена заштита на животните, ветеринар 

специјалист, ветеринар истражувач, самостоен ветеринар истражувач, 

ветеринарен инспектор, советник за ветеринарство) 

 

Во споредната група Други стручњаци за здравство, спаѓаат: 

- Диететичари и нутриционисти (нутриционист, клинички нутриционист, 

спортски нутриционист, техничар советник за здрава исхрана, техничар 

советник за диетална исхрана, нутриционист-инженер технолог) 

 

Во споредната група Стручњаци за универзитетско и високо образование 

во природните науки, спаѓаат: 

- Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните 

науки (предавач по ветерина, универзитетски асистент по ветерина, 

универзитетски професор по ветерина, предавач по биотехнологија и 

прехранбена технологија, универзитетски асистент по биотехнологија и 

прехранбена технологија, универзитетски професор по биотехнологија и 

прехранбена технологија, предавач по агрономија, универзитетски 

асистент по агрономија, универзитетски професор по агрономија, 

предавач по шумарство, универзитетски асистент по шумарство, 

универзитетски професор по шумарство, предавач по технологија на 

дрво, универзитетски асистент по технологија на дрво, универзитетски 

професор по технологија на дрво) 

 

Во споредната група Наставен кадар за средношколско образование, 

спаѓаат: 

- Наставен кадар за средношколско образование (професор по 

ветеринарни предмети, професор по полјоделство, професор по 

сточарство, професор по овоштарство и градинарство, професор по 

преработка на млеко, професор по производство на зејтин и растителни 

масти, професор по производство на шеќер и скроб, професор по 

преработка на месо, професор по мелничарство и пекарство, професор 

по преработка на овошје и зеленчук, професор по преработка на тутун, 

професор по производство на алкохол и алкохолни пијалаци, професор 

за земјоделска механизација, професор за мелиорација, професор за 

практична настава, професор по агрономија) 

 

Во споредната група Друг наставен кадар за образование, спаѓаат: 

- Друг наставен кадар за образование, некласифицирани на друго 

место (предавач по биотехнички науки, универзитетски асистент по 

биотехнички науки, универзитетски професор по биотехнички науки) 

 

Во споредната група Стручњаци за општествени науки и религија, спаѓаат: 

- Економисти (аграрен економист) 
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Главна група 3: Техничари и сродни занимања 

 

Во споредната група Помошни стручњаци за физика и инженеринг, спаѓаат: 

- Техничари за хемија, физика и сродни занимања (техничар-

агрометеоролог) 

- Техничари за машинство и сродни занимања (техничар конструктор 

на земјоделски машини, машински техничар за одржување на 

земјоделска механизација) 

- Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки 

занимања (техничар за агрохемикалии, техничар за преработка на месо 

и риба, млекарски техничар, техничар за преработка на овошје, зеленчук 

и сокови, техничар за производство на растителни масла, техничар за 

преработка на брашно, техничар за производство на добиточна храна, 

техничар за кондиторски производи, техничар за производство на шеќер, 

техничар за производство на скроб, техничар за диетални производи, 

техничар за преработка на кафе и чаеви, техничар за производство на 

вода и газирани пијалаци, техничар за производство на пиво, техничар 

за производство на вино, техничар за производство на јаки алкохолни 

пијалаци, техничар за производство на ензими, техничар за преработка 

на тутун, техничар во прехранбената индустрија, биотехничар-

преработка на анимални производи, техничар за дрвопреработка и 

обработка на дрво) 

 

Во споредната група Техничари за природни науки и слично, спаѓаат: 

- Земјоделски техничари (земјоделски техничар, земјоделски техничар - 

градинар, земјоделски техничар за ерозија и мелиораци, земјоделски 

техничар, советник, асистент, овоштарски техничар, лозарски техничар, 

хортикултурен техничар, техничар за заштита на растенијата, сточарски 

техничар, техничар за живинарство, полјоделски техничар, техничар за 

фармерско производство) 

- Шумарски техничар (шумарски техничар, шумарски техничар за 

заштита на шуми,техничар за лов, техничар за риболов) 

 

Во споредната група Ветеринарни техничари и асистенти, спаѓаат: 

- Ветеринарни техничари и асистенти (техничар за трихиноскопија, 

ветеринарен техничар-инсеминатор, ветеринарен техничар за 

вакцинација, ветеринарен техничар) 

 

 

Главна група 5: Работници во услужни дејности и продажба 

 

Во споредната група Други работници за лична услуга, спаѓаат: 

- Работници за чување миленичиња и грижа за животни (ветеринарен 

болничар, чувар на домашни миленици, дресер на животни, чувар во 

зоолошка градина, зоонегувател) 

Во споредната група Занимања за заштита на лица и имот, спаѓаат: 

- Занимања за заштита на лица и имот кои не се класифицирани на 

друго место (ловочувар, надзорник на природни паркови, шинтер, 

рибочувар, шумски полицаец) 
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Главна група 6: Стручни работници во земјоделството, 

шумарството, рибарството и ловот 

 

Оваа група на занимања целосно се однесува на секторот за земјоделство, 

шумарство и ветеринарство. Занимањата во оваа група се класифицирани во 

две подгрупи: 

- Пазарно ориентирани стручни земјоделски работници 

- Пазарно ориентирани работници во шумарство, рибарство и лов 

 

Во споредната група Полјоделци, овоштари, лозари и градинари, спаѓаат: 

- Одгледувачи на полјоделски род и зеленчук (полјоделец, полјоделец 

за наводнување, расадничар, сеач, одгледувач на печурки) 

- Овоштари и лозари (овоштар, лозар, лозар-подрумар, режач (кројач на 

овошки)) 

- Занимања за подобрување на градинарството и хортикултурното 

уредување (градинар, градинар - специјалист, градинар за паркови, 

одржувач на спортски терени и зеленило, градинар за садење, 

одгледувач на лековити билки, одгледувач на цвеќиња, одгледувач на 

хортикултурни растенија) 

- Одгледувачи на мешовито производство (земјоделец за мешани 

култури, фармер) 

 

Во споредната група Одгледувачи на животни спаѓаат: 

- Сточари и млекопроизводители (сточар, одгледувач на говеда, 

одгледувач на добиток, одгледувач на овци и кози, одгледувач на 

добиточен подмладок, одгледувач на свињи, Одгледувач на коњи, 

Одгледувач на кучиња, Одгледувач на мачки) 

- Живинари (живинар) 

- Пчелари и слични занимања (пчелар, одгледувач на свилени буба) 

- Одгледувачи на животни, некласифицирани на друго место 

(одгледувач на разни животни, одгледувач на лабораториски животни, 

одгледувач на животни за крзно, одгледувач на соколи, одгледувач на 

украсни риби, одгледувач на птици, одгледувач на ноеви, одгледувач на 

полжави, одгледувач на жаби, одгледувач на рептили, работник за 

тимарење во зоолошка градина, тренер на животни, тренер на коњи, 

дресер на кучиња) 

 

Во споредната група Земјоделци за мешовито производство (растително, 

добиточно и други), спаѓаат: 

- Земјоделци за мешовито производство (растително, добиточно и 

други) (селанец, полјоделец и сточар, селанец-угостител во селски 

туризам, селанка, домаќинка во селски туризам) 

 

Во споредната група Шумарски работници и сродни занимања, спаѓаат: 

- Шумарски работници и сродни занимања (шумарски расадничар, 

шумарски одгледувач, шумарски сечач, сечач на дрва за огрев со пила, 

шумски мерач на дрва, јагленар, шумарски работник на дестилација на 

дрво со традиционална техника) 
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Во споредната група Рибари, ловци и сродни работници, спаѓаат: 

- Одгледувачи на риби и школки (одгледувач на риби и школки, 

одгледувач на риби, одгледувач на рибји ларви и жива храна, 

мрестилиштен одгледувач, нуркач по школки и корали) 

- Речни и езерски рибарски работници (речен и езерски рибар) 

- Рибари на отворено море (рибар на отворено море, морски рибар, 

китоловец) 

- Ловџии (ловец, работник во ловиште, работник за поставување 

стапици) 

 

Главна група 7: Занимања за неиндустриски начин на работа во 

производството 

 

Во споредната група Механичари и монтери на машини, спаѓаат: 

- Механичари и монтери на земјоделски и индустриски машини 

(монтер на земјоделски машини, монтер на земјоделски машини, 

специјализиран, механичар на земјоделска механизација, механичар на 

земјоделска механизација, мајстор, механичар на шумска механизација, 

механичар на шумска механизација, специјализиран) 

 

Во споредната група Преработувачи на храна и сродни занимања, спаѓаат: 

- Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли (месар, 

месар-мајстор, колач, дерач на кожа, вадач на дробови на заклан 

добиток, вадач на дробови на заклана живина, вадач на утроба на 

заклан добиток, колач на животни, колач на живина, колбасичар, 

обработувач на риба, закиселувач на месо, закиселувач на риба) 

- Производители на млечни производи (контролор на млеко, млекар, 

млекар, мајстор, изработувач на сирење, изработувач на кашкавал, 

изработувач на урда и други млечни производи, изработувач на путер и 

маргарин, изработувач на сладолед, помошник-бач) 

- Преработувачи на овошје, зеленчук и слично (преработувач на 

овошје и зеленчук, произведувач на зејтин, произведувач на алкохолни 

пијалаци, произведувач на безалкохолни пијалаци, произведувач на 

оцет) 

- Дегустатори и оценувачи на прехранбени производи и пијалаци 

(дегустатор на храна, дегустатор на безалкохолни пијалаци, дегустатор 

на алкохолни пијалаци, дегустатор на вино, оценувач на храна, оценувач 

на безалкохолни пијалаци, оценувач на алкохолни пијалаци, оценувач на 

вино) 

- Подготвувачи на тутун и тутунопроизводители (подготвувач на тутун 

за обработка, произведувач на тутунски производи, оценувач на тутун, 

дегустатор на тутун) 

 

Во споредната група Други занаети и сродни занимања, спаѓаат: 

- Отстранувачи на непотребни растенија, паразити и други штетници 

(отстранувач на плевел, дезинсектор, дератизер) 
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Главна група 8: Ракувачи и составувачи на машини и постројки 

 

Во споредната група Ракувачи со машини за прехранбени и слични 

производи, спаѓаат: 

- Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи (ракувач 

со уреди за обработка на месо, ракувач со уреди за обработка на риба, 

ракувач со машина за топење на масти, ракувач со машина за сушење 

на месо, ракувач со уреди за замрзнување на месо и риба, ракувач со 

уреди за стерилизација на месни и рибји конзерви, ракувач со уреди за 

изработка на колбаси, ракувач со машина за преработка на месо, 

ракувач со машина за преработка на риба, ракувач со машина за 

конзервирање на месо и риба, ракувач со машина за рибји производи, 

опслужувач на машина во преработката на месо и риба, ракувач со 

уреди за обработка на млеко, ракувач со уреди за пастеризација на 

млеко, ракувач со машина за конзервирање на млеко, индустриски 

обработувач на млеко, специјализиран, ракувач со постројка за 

преработка на млеко, ракувач со постројка за производство на млечна 

детска храна,ракувач со уреди за ладење на млечни производи, ракувач 

со уреди за пастеризација на млечни производи, ракувач со машина за 

млечни производи, произведувач на сирење, индустриски, преработувач 

на млеко, специјализиран, опслужувач на уреди во преработката на 

млеко, ракувач со машина за лупење на жито, ракувач со машина за 

мелење на жито, ракувач со мелничарски сита, ракувач со мелничарски 

валјаци, ракувач со мелница за зачин, ракувач со силосни уреди, 

опслужувач на машини за мелење на прехранбени производи, ракувач 

со машина за производство на добиточна храна, ракувач со машина за 

производство на диетална храна, ракувач со машина за производство на 

тесто, ракувач со машина за производство на жита, ракувач со машина 

за миење на овошје и зеленчук, ракувач со машина за подготовка на 

овошје и зеленчук, ракувач со уреди за сушење на овошје и зеленчук, 

ракувач со уреди за замрзнување на овошје и зеленчук, ракувач со 

уреди за стерилизирање на конзерви за овошје и зеленчук, ракувач со 

машина за обработка на овошје, ракувач со машина за преработка на 

овошје и зеленчук, ракувач со машина за мелење на маслени лушпи, 

ракувач со машина за мелење на маслено семе, опслужувач на линија 

за преработка на овошје и зеленчук, ракувач со постројки за режење на 

шеќерна репка, ракувач со постројки за екстракција на шеќер, ракувач со 

постројки за филтрирање на шеќерен сируп, ракувач со постројки за 

кристализација, ракувач со постројки за течен шеќер, ракувач со 

постројки за стерилизирање на уреди и транспортни средства, ракувач 

со постројки за сушење на шеќер и резанки, ракувач со постројки за 

сепарација на скроб, ракувач со постројки за добивање на скробен 

сируп, ракувач со постројки за преработка на мед, издвојувач на 

лековити производи од мед, специјализиран, опслужувач на машина за 

производство на шеќер, ракувач со постројки за подготовка на кафе, 

инстанти и чаеви, ракувач со уреди за производство на вино, ракувач со 

уреди за производство на алкохол, ракувач со уреди за производство на 

жестоки алкохолни пијалаци, ракувач со постројки за производство на 

оцет, опслужувач на линија во преработката на тутун, ракувач со 
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машина за преработка на тутун, ракувач со уреди за преработка на 

тутун, ракувач со машина за производство на производи од тутун, 

ракувач со постројки за производство на производи од тутун) 

 

Во споредната група Возачи и ракувачи со транспортни направи, спаѓаат: 

- Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини (земјоделски 

тракторист, шумски тракторист, возач на земјоделски машини, возач на 

тешка шумска механизација) 

 

 

Главна група 9: Елементарни занимања 

 

Во споредната група Општи работници во земјоделството, шумарството и 

рибарството, спаѓаат: 

- Општи работници за земјоделско производство (полјоделски 

работник, овоштарски работник, лозарски работник, земјоделски 

работник, градинарски работник) 

- Општи работници за добиточно производство (сточарски работник, 

овчар, живинарски работник, пчеларски работник) 

- Општи работници во фарма за мешовито производство (работник за 

одгледување различни видови животни, берач на земјоделски 

производи) 

- Општи работници за градинарско и хортикултурно производство 

(цвеќар – аранжер, семенар, косач на трева, хортикултурен работник) 

- Општи работници во шумарството (шумски работник, берач на шумски 

плодови, берач на лековити билки, сечач на трска и грмушки) 

- Општи работници во риболовот (рибарски работник) 

- Возачи на возила и машини влечени од животни (кочијаш, самарџија) 

 

Со детален преглед на Националната квалификација на занимања во однос на 

поврзаноста на занимањата внатре во Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство и поврзаноста на занимањата со други сектори, можат да се 

изведат следните заклучоци: 

• Занимања што можат да се поврзат помеѓу Секторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство и други сектори се:  

генерални и извршни директори; раководители; истражувачи; стручњаци 

за инженеринг; инженери; менаџери; надгледувачи; проценувачи; 

координатори на проекти; проектни менаџери; предавачи; 

универзитетски професори и асистенти; ракувачи со машини и опрема и 

општи работници; 

• Најблизок сектор со кој може да се поврзат занимањата во Секторот  

земјоделство, рибарство и ветеринарство е Секторот за шумарство. 

Поврзувањето со овој сектор може да се направи на повеќе нивоа и со 

повеќе занимања. Занимања што можат да се поврзат се: директори, 

стручњаци и научници, стручни соработници и наставници на факултети, 

наставен кадар во средни училишта, техничари за природни науки, 

работници за лични услуги, пазарно орентирани стручни работници, 

механичари и монтери на машини, возачи и ракувачи со транспортни 

направи, општи работници; 
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• Сектор со кој занимањата во Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство имаат блискост и се јавува преклопување и 

надополнување е прехранбената индустрија. Поврзувањето со овој 

сектор може да се направи на повеќе нивоа и со повеќе занимања. 

Занимања кои можат да се поврзат се: директори, стручњаци и 

научници, стручни соработници и наставници на факултети, наставен 

кадар во средни училишта, техничари за природни науки, диететичари и 

нутриционисти, преработувачи на храна и сродни занимања, 

производители на млечни производи, преработувачи на овошје, 

зеленчук и слично, дегустатори и оценувачи на прехранбени производи 

и пијалаци, подготвувачи на тутун и тутунопроизводители, ракувачи со 

машини за прехранбени и слични производи; 

• Со Секторот за машинство постои поврзаност во занимањата кои се 

однесуваат на составување, ракување и користење механизација, 

машини и опрема; 

• Во самиот Сектор за земјоделство, рибарство и ветеринарство постои 

поврзаност помеѓу одредени занимања, но и неможност да се направи 

поврзување кај некои занимања. Оваа карактеристика е особено 

нагласена помеѓу занимањата кај стручните работници, техничарите и 

дел од општите работници.  
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ ВО 
СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО  
 

4.1.  Фактори кои влијаат врз развојот на Секторот  за 

земјоделство, рибарство и ветеринарство 

 

 Како значајни фактори кои влијаат на развојот на аграрниот сектор се: 

расположливото земјоделско земјиште, расположливоста на системите за 

наводнување, просечната големина на обработливо земјиште по земјоделско 

стопанство, бројот и структурата на населението кое живее во руралните 

средини, образовниот профил на населението кое живее во руралните средини 

и секако, инфраструктурата во руралните средини. 

- Според податоците објавени во Национална стратегија за земјоделство и 

рурален развој за периодот 2014-2020 година, од вкупното располжливо 

земјиште во Македонија, 50,1% претставува земјоделска земја. Околу две- 

третини од земјоделското земјиште спаѓа во категоријата пасишта, а 

остатокот претставува обработено земјоделско земјиште. Според 

разноликоста на почвените карактеристики, Македонија претставува 

природен музеј на речиси сите почви што може да се најдат во Европа; 

- Постоењето  и функционалноста на системите за наводнување е предуслов 

за зголемување на приносите од растителното производство, особено во 

летниот период кога има високи температури, а распоредот на врнежите во 

текот на вегетацијата е неповолен. За оваа цел, инвестициите во санација 

на постојните и изградба на нови иригациони системи за потребите на 

земјоделството секогаш се добредојдени (вештачки акумулации, брани, 

нови цевководни системи и тн). Современите системи за наводнување 

нудат решенија кои ја намалуваат потрошувачката на вода, го намалуваат 

несаканиот вегетативен пораст кај растенијата, го зголемуваат квалитетот 

на производот и гарантираат константен квалитет. Системот „капка по 

капка“ претставува напредна технологија во наводнувањето преку која 

најрационално се искористува расположливото количество вода. Како 

предности во однос на другите начини на наводнување, овој систем 

обезбедува: еконмичност, функционалност, еколошки е оправдан, лесен за 

употреба, релативно евтин и широкоприменлив систем, кој е исто така 

погоден за фертиригација; 

- Добро развиената патна инфрастуктура позитивно влијае врз развојот на 

земјоделството со самото тоа што населението кое живее во овие средини 

има подобра поврзаност со градовите за снабдување со потребни продукти 

за живот. Патната инфраструктура исто така овозможува  непречено 

одвивање на образованието на учениците и студентите  секојдневно 

патување на лицата кои работат во градовите (основна или дополнителна 

дејност покрај аграрот), непречено користење на механизираните процеси 

во производството, транспортот и продажбата на земјоделски производи 

итн. 

 

 



 23 

 Имајќи ја предвид важноста за рамномерен регионален развој како и 

значењето на земјоделството за одделни региони во државата, неопходна е 

темелна анализа со цел креирање и водење на адекватна регионална политика 

и обезбедување државна и европска финансиска поддршка. 

  

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. Во Република Македонија се произведуваат 

разни видови земјоделски производи од растително потекло.  

 

Полјоделството е една од земјоделските гранки на растителното производство. 

Се занимава со проучување на  растителните култури и нивниот раст и развој. 

Неговото огромно значење е поради фактот дека сите тие култури се користат 

за директна исхрана  (или со нивна преработка) на луѓето и животните и заради 

тоа се основа на прехранбената и лесната индустрија. Полјоделското 

производство во Република Македонија се базира на производството на 

пченица, пченка, ‘рж, јачмен, овес, ориз, тутун, маслодајна репка, сончоглед,.со 

примена на соодветни агротехнички мерки и користење современа 

механизација и оптимални хемиски препарати (во заштитата),  водејќи при тоа 

сметка за оптималните рокови на сеидба или расадување. Преку доследно 

спроведување на технологијата на производство, со максимална грижа, се 

постигнуваат релативно високи и стабилни приноси кои варираат согласно 

климатските промени во одделни години. Производството е 

механизирано/автоматизирано на големите производствени површини и тоа: од 

подготовка на земјиштето, сеидба, берба, па сè до жетва, итн. Од житните 

култури најзначајна е пченицата, бидејќи се користи како храна за населението. 

Јачменот е втора житна култура и се користи во производството на пиво и за 

добиточна храна. Пченката се одгледува во најголем дел за исхрана на 

добитокот, за производство на масло за јадење и за други прехранбени 

производи. Оризот, традицинално се одгледува како резултат на поволните 

почвено-климатски услови и истиот е со висок квалитет, а се користи во 

исхраната на населението, во сточарството, во преработувачката индустрија, а 

голем дел и се извезува. Од индустриските производи, како стратешки 

производ се издвојува тутунот кој е многу важен извозен производ, а чие  

производство, откуп и преработка се посебно регулирани со Закон за тутун и 

тутунски производи. Сончогледот има големо значење во производството на 

масло, а нус производот т.н ќуспе се користи во исхраната на добитокот, но 

сончогледот исто така е потенцијална култура од интерес за производството на 

био-дизел. Од останатите култури за идустриска преработка, сé повеќе е 

застапена маслодајната репка, индустриската пиперка и доматот, компирот (за 

исхрана, и во индустријата за производство на скроб, алкохол, за исхрана на 

добитокот), кикиритките, а се помалку афионот, шеќерната репка и др. 

 

Градинарство и цвеќарство. Во Македонија постојат поволни природни услови 

за одгледување градинарски култури и производство на цветен материјал. 

Производството е најзастапено во Југоисточниот регион, претежно на семејни 

земјоделски  површини, на отворено и во заштитен простор (пластеници и 

стакленици). Вкупната продуција на градинарски култури  ги надминува 

потребите на домашното население, посебно со прифаќањето на новите 

производни технологии (беспочвеното одгледување, вертикалното 

земјоделство*, затворените еколошки системи**), па затоа еден добар дел 
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(свеж и преработен) редовно се извезува на странските пазари5. Истите се 

застапени на отворено, а особено кокурентни се раноградинарските култури 

(оранжериско призводство), и нивното производство е директно извозно 

ориентирано. Различните вегетациски периоди на различните култури 

овозможуваат рационално користење на земјоделското земјиште. Во 

Македонија се произведуваат и други градинарски култури какви што се бостан, 

леќа, грав, зелка, лук, кромид, брокула и др. Од голема важност е сé 

поголемата модернизација на производството: воведување компјутерски 

системи за следење на амбиенталните услови и спроведување соодветни 

мерки на нега и заштита (покривни мрежи и др.), како и автоматизација во 

процесите по бербаташто доведува до нивна конкурентност на пазарите надвор 

од државата. 

 

Лозарство. На територијата на Македонија, како резултат на поволните 

климатски услови, рељефот и почвата, но исто така и заради поволностите од 

владината поддршка за земјоделскиот сектор (обновување/преструктуирање на 

нови насади со квалитетни сорти на винова лоза) во државата е период на 

експанзија на нови лозови насади. Производството на грозје и алкохолни 

пијалоци (вино и ракија) е традиционално. Се одгледуваат трпезни и вински 

сорти грозје. Грозјето, а особено виното се исто така застапени во вкупниот 

извоз на земјоделски производи. Во последно време, со модернизација на 

капацитетите, користејќи ги современите начини на складирање и 

транспортирање на грозјето, се овозможува пролонгирање на рокот на 

употреба, што е многу важно за постигнување соодветна пазарна цена. 

 

Овоштарство. Претставува важен сегмент од македонското земјоделство, а 

посебно со фактот дека во последно време сè повеќе се потенцира важноста 

од консумирање свежо овошје и зеленчук за правилно функционирање на 

организмот. Токму поради тоа, јавната свест се промени. Иако лоцирано само 

во одделни региони на државата, производството на органски насади е 

исклучително важно заради можноста за добар профит, благодарејќи на новите 

технологии при складирањето и преработката на овошјето, добрата 

инфраструктура и добрата организација на понудата на пазарот на свежо 

овошје. Осовременувањето на производството во најкраток период и 

остварувањето квалитетно производство со минимални производни трошоци е 

можно само со добро познавање/владеење на струката, познавање на 

биолошките карактеристики на видовите, изборот на сорти и подлоги во однос 

на еколошките услови во подрачјето каде што се одгледуваат, техничките и 

економски проблеми во одгледувањето, за што е неопходно континуирано 

стручно усовршување. Според бројот на стебла и оствареното производство, 

кај нас на прво место се јаболката, на второ место се сливите, а на трето место 

се праските. Во последните години се забележува константен пораст на 

производството на кајсии, цреши, дуњи, а кај крушите има драстично опаѓање. 

Во последно време, исто така се интензивира производството на аронија, гоџи 

и малини на повисоките предели на државата, кои обезбедуваат добар приход 

за производителот. Освен во свежа состојба, овошјето се користи и во 

преработена форма (сокови, џемови, компоти, сирупи, и тн.). На овој начин се 

зголемува рокот на употреба и додадената вредност. Во услови на сé поголема 

                                                
5 Emerging Technologies, 2014 
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заинтересираност на домашниот, а особено на странскиот пазар за еколошки 

здрави производи, изразена е соодветна поддршка на аграрната политика за 

зголемување на еколошките производи, особено во руралните средини и 

ридско-планинските подрачја што од друга страна влијае на подигање на 

стандардот на руралното население, намалување на невработеноста и 

зголемување на интересот за одгледување овошни култури од страна на 

младите земјоделци. Подобрувањето на сортната структура исто така е 

значаен дел од развојот на овој сектор. 

 

АНИМАЛНО/СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО. Степенот на развиеност во 

современото земјоделство во светот се мери, меѓу другото, и со степенот на 

развиеност на сточарството, односно учеството на сточарството во структурата 

на вкупното земјоделско производство, кое во развиените земји учествува со 

2/3 во вкупното земјоделско производство. Во Македонија, растителното 

производство учествува со 2/3, а сточарското производство со 1/3  во 

производството на земјоделски производи. Неговата важност е во способноста 

за конверзија на евтината растителна храна во високо квалитетни производи за 

исхрана на луѓето. Основна функција на сточарството претставува 

обезбедувањето храна за луѓето и многубројни разновидни производи. 

Македонија има предуслови за развој на сточарството, пред сé, големи 

површини под пасишта кои не се доволно искористени. Најважни подсектори 

се: говедарство, овчарство, свињарство, живинарство, рибарство и пчеларство.  

Добиточното производство зависи од бројот на грла, просечните приноси по 

грло, но и од квалитетот на исхраната на добитокот, како и инвестициите  во 

објектите за чување и софистицираноста на опремата во истите. За 

зголемување на продуктивноста во сочарството, неопходна е расна 

специјализација на сточниот фонд6. Структурата на македонското сточарство 

не соодветствува со светските трендови поради општествено-економските и 

природните услови во државата, како и поради структурата на земјоделките 

стопанства и традицијата. Македонското сточарско производство постепено се 

модернизира, со скромни познавања за модерните технологии за одгледување 

на добитокот што секако е и причина за ниската и слабата продуктивност и 

неконкурентните производи. Интензивните климатските промени 

предупредуваат за преземање на адаптивни мерки во сточарството пред сé, со 

подигнување на свеста кај инволвираните субјекти за селекција и 

имплементација на одржлива конзервација на локалните популации и раси. 

Главен акцент се става на спроведување одгледувачки програми кои ќе 

доведат до зголемување на толерантноста кон екстремните климатски услови, 

виталност кај стоката и отпорност на болести и штетници, како и подобрување 

на капацитетот за искористување на расположливите ресурси на добиточна 

храна. Се оди кон подобрувањето на расната структура, воведување 

специфични режими на исхрана, унапредување на здравствената заштита, 

подигнување на степенот на менаџирање на фармите7. Пчеларството во 

Македонија се базира на автохтони популации на медоносни пчели кои се 

тесно поврзани со животната средина.  Ова претставува одлична почетна точка 

                                                
6 Export Incentives to Macedonian Agribusiness Goran Kovachev University Sts. Cyril and Methodius, 
Faculty of Economics - Skopje April 2008 
7 Студија за адаптација на анималното производство во РМ, 2014 
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за спроведување мерки за нивна заштита и селекција кон подобрување на овие 

популации. 

 

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА. Општествените и политичките промени во 

последната деценија негативно се одразија на секторот рибарство (пазарни 

услови, намалена улога на Владата поради недоволно финансиски ресурси, 

опаѓање на потрошувачката моќ на граѓаните, и т.н.), што резултира со 

намалување на важноста на улогата на секторот за рибарство и аквакултура во 

севкупната економија. Сепак, локално, секторот има важно економско значење 

за туризмот и реставрацијата, и општествените и еколошките улоги кои не 

треба да се занемарат во урамнотежена и разнообразна политика за 

земјоделство и рурален развој8. Во Македонија, областите за риболов 

опфаќаат околу 56.000 хектари од кои 83% се природни езера (Охридско, 

Преспанско и Дојранско), 11% се вештачки езера, 4% се реки и 1% се рибници. 

Рибарството има многу мал удел во БДП (само 0,1%) и вработувањето во 

рибарскиот сектор е исто така на ниско ниво. Вкупниот лов на риба од отворени 

води постојано се намалува, додека производството на вештачки рибни езера 

се зголемува. Законот за рибарство го регулира комерцијалниот риболов, 

спортскиот риболов и производството на риба. Секторот за рибарство е под 

надлежност на МЗШВ, кое издава дозволи на комерцијални компании и 

спортски рибарски здруженија и издава дозволи за изградба на рибни фарми. 

Националниот Земјоделски Инспекторат е задолжен за мониторинг на условите 

и контрола на производството. Рибата произведена во рибниците, на пазарот 

се продава свежа и непреработена. Инаку, Македонија е нето увозник на риба и 

рибни производи (тренд на постојан пораст). Затоа, субвенционирањето на 

производството на риба е токму насочено кон намалување на увозот9. 

Најголемиот дел од произведените риби (над 80%)  наменети за домашниот 

пазар (пастрмка, крап, сом и други видови),  доаѓаат од вештачките рибници. 

 

ВЕТЕРИНАРСТВО. Управата за ветеринарство како орган во состав на МЗШВ 

од аспект на безбедноста на храната е надлежна за контрола и надзор на 

целокупниот синџир на храната од животинско потекло и храната за животни, 

преку утврдување основни начела за хигиена, контрола и надзор на храната од 

животинско потекло и храната за животни согласно високите стандарди и 

процедури на Европската Унија. На овој начин, индиректно се обезбедува: 

висок степен на здравствена заштита на животните преку користење хигиенски 

исправна храна за животни; здравствена заштита на луѓето како крајни 

потрошувачи на храната од животинско потекло и заштита на животната 

средина од загадување со отпад и нус-производи од животинско потекло. 

За таа цел, од голема важност е сé поголемата модернизација во овој сектор, 

преку: 

- Воведување мониторинг и контролни компјутерски системи (како Системот за 

идентификација и регистрација на животните), 

- Преземање на зоотехнички превентивни мерки (придонесуваат за помалку 

изразени здравствени проблеми кај животните). 

- Селекција на соодветни раси или соеви животни (избор на раси и видови кои 

се прилагодени на локалните микроклиматски услови, раси кои имаат природно 

                                                
8 Групација на рибарство,  Стопанска Комора на МК, 2017 
9 Исто 



 27 

стекната отпорност кон паразитите и болестите карактеристични за одреден 

регион). 

- Употреба на висококвалитетни хранливи смеси, редовно вежбање и пристап 

до пасишта (како причини се интензивниот начин на одгледување, како што се 

шталско чување на животните, хранење со концентрати, пренаселување, 

стресно ракување и транспорт на животните). 

- Обезбедување соодветна густина на стоката (преоптоварување на пасиштата, 

неповолна микроклима  во објектите, намалена можност за хигиена, 

размножување и задржување на микроорганизмите и паразитите,  создавање 

штетни агенси). 

 

 

4.2. Нови трендови во Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство 

 

Како и во многу други индустрии, така и во земјоделството, 

технологијата го менува начинот на менаџирање. Брзиот развој на  машинската 

индустрија и софтверските решенија овозможуваат земјоделците да имаат 

поголема контрола врз производството и менаџирањето со културите.  Една од 

најголемите иновации во земјоделството  претставува тн. прецизно 

земјоделство. Така на пример, денешните трактори се компјутерски опремени и 

со голема моќност (автоматски функции,  контролни монитори), па овие нови 

достигнувања обезбедуваат подобрување на ефикасноста на машините и 

соодветно зголемување на  приносот на единица површина. Прецизното 

коистење вода, ѓубрива и хемиски средства за заштита, од друга страна значи 

рационално користење на природните ресурси, создавање помали количества 

отпадни материи и помал инпут во производството. Со текот на времето, 

земјоделецот полека, но сигурно го менува својот пристап кон работата. Новите 

искуства што се стекнуваат, секако дека претставуваат добра база за собирање 

корисни информации и податоци  кои со сигурност можат да се користат како 

референтен материјал и идни препораки во производството како и во однос на 

следењето на временската прогноза, појавата на штетници, плевели, болести, 

па сè до истражување на пазарот.  

Друга напредна област во земјоделството претставува 

биотехнологијата. Биотехнологијата комбинира дисциплини какви што се: 

генетика, биохемија, молекуларна биологија, итн., поврзани со практични 

дисциплини какви што се: хемискиот инженеринг, информатичката технологија 

и роботиката. Во суштина се работи на изнаоѓање нови техники, кои ќе 

овозможат подобрување на квалитетот на производите и ќе ја зголемат 

продуктивноста (како производство на квалитетен сертифициран семенски 

материјал од страна на семенските компании кои гарантираат одлични 

перформанси за одредена култура; хемиските компании, кои се фокусираат на 

примена на биолошки организми во борбата против плевели и инсекти итн.). 

Ваквиот  напредок во технологијата е поттик за секој еден поединец да биде 

дел од земјоделскиот сектор. 

 

 

 

 



 28 

4.3. Насоки во кои треба да се вложува  

 

Образование. Образованието е првиот и најважниот сегмент. Со брзиот 

комуникациски напредок и компјутеризацијата, стана тешко за секој во 

земјоделскиот сектор да задржи чекор со техничките промени кои влијаат на 

производството. За да се биде во тек со истите, потребно е континуирано да се 

следат новите технолошки достигнувања (селекцијата, производството на семе, 

животната средина, изборот на соодветни ѓубрива, вистинската комбинација на 

пестициди итн.), што може да се постигне само со континуирано образование и, 

надградба, како битен фактор за успех. Развивањето на тн. "холистички 

пристап" во земјоделството, значи подигнување на јавната свест кај директните 

учесници во однос на целокупниот процес и контролата на синџирот на 

производство (користени материјали, одржливи земјоделски практики и др.), 

бидејќи донесените и спроведените одлуки во една сезона имаат влијание и 

врз производството во текот на следната сезона, и истите влијаат врз 

животната средина и конечниот производ испорачан во синџирот на 

снабдување со храна.  Токму заради тоа, неопходни се промени во 

образовниот процес, со акцент на модернизација на програмите и нивно 

прилагодување  кон глобалните.  

 

Информатичка технологија. Прибирањето и обработката на податоци станаа 

интегрален дел на работата и имаат суштинско значење при правилното 

донесување одлуки. Користењето софтверски решенија и внесувањето 

податоци преку соодветни програми во евидентни книги за растително и 

сточарско производство (водење евиденција за работната сила, приходите и 

расходите на фирмата, водење ветеринарен дневник, даночна евиденција итн.) 

се веќе застапени во праксата  и се само еден дел од принципите за добра 

земјоделска пракса (ДЗП), според која земјоделците треба да водат евиденција 

во растителното и сточарското производство10. Единствена цел: податоците да 

се користат при несување одлуки во иднина. На овој начин, информатичката 

технологија станува важна и неопходна алатка  во секторот за земјоделство.  

 

Роботика. Користењето на роботиката и автоматизираните машини како 

замена на луѓето при обработката на информации или вршење физички задачи 

сè повеќе зема замав. Роботиката најчесто се поврзува со останатите 

индустриски гранки (воената или автомобилската индустрија), но не и со 

земјоделството. Но, роботиката  денес полека навлезе и во земјоделскиот 

сектор и наоѓа висока примена. Вложувањата од страна на приватниот сектор и 

интересот за зголемување на обемот на призводство како и подобрувањето на 

асортиманот  водат во насока на имплементирање на софистицирани 

технологии во производствениот процес што придонесува за негово 

усовршување и подигнување на степенот на конкурентност на финалните 

производи. 

 Следењето и прифаќањето на нови технологии води кон унапредување 

на секторот за земјоделство. Интересот за новите технолошки остварувања 

особено сензорната опрема, опремата за анализа на податоци, беспилотни 

летала (дронови), роботи како и синтетичката биологија -  сите тие нè носат во 

една нова ера на одржливо управување, каде се овозможува следење на 

                                                
10 ИПАРД програма 2014-2020, Службен весник на РМ, бр. 64 од 4.04.2016 г. 
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здравјето на екосистемот и потенцијалните ресурси, планирање на 

инвестициите и висока јавна одговорност. Новите технологии се тренд кој води 

кон стабилна економија. 

Вложувањата во секторот за земјоделство побавно, но повеќекратно се 

враќаат преку создавање нова вредност на производот врз база на сопствените 

ресурси. Подигнувањето на квалитетот на производите значи отворен пазар, 

профит и натамошен раст и развој. Денес во Македонија дел од буџетските 

средства се користат за финансирање програми за поттикнување и јакнење на 

одделни подсектори (сточарство, полјоделство, лозарство, пчеларство, 

рибарство, ветеринарство). Средствата што државата ги одделува за 

земјоделството во најголема мера се однесуваат на контрола на квалитетот на 

земјоделските производи, семе и саден материјал; поттикнување на органското 

производство, заштита на биодиверзитетот и вложувања во инфраструктурата 

во земјоделските региони, како и модернизација и имплементација на нови 

современи технологии. 

 

Поддршка на земјоделството (период 2014–2018). Годишно се планирани 150 

милиони  евра, или вкупно 600 милиони евра наменети за субвенции и рурален 

развој. Субвенциите во најголем дел се доделуваат за конкурентните извозни 

култури: тутун, грозје, овошје и зеленчук, ориз, овчарството, но и за значајни 

култури: житарици, полјоделски,  индустрискии, фуражни култури, говедарство, 

свињарство и производството на млеко, како и за зголемување на  приносот и 

квалитетот. Исто така, на располагање се и поволни кредити во земјоделскиот 

сектор и осигурувањето (60% кофинансирање од основните и дополнителни 

ризици од надворешните временски влијанија) на земјоделското производство. 

Државните субвенции (Табела 1) главно се насочени кон подигнување на 

конкурентноста на македонското земјоделство. Бројките покажуваат позитивен 

тренд на зголемување на буџетите на државните институции кои се одговорни 

за спроведување на ИПАРД програмата, и тоа вкупно за 85% за трите 

институции во 2014 година во однос на 2009 година, а истовремено е 

зголемено и нивното учество во државниот буџет од 3,4% во 2009 година на 

5,0% во 2014 година. 

 

Табела 1. Тренд на буџетите на државните институции поврзани со 

спроведување на ИПАРД програмата (во милиони денари) 

 

Буџет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Национален 

буџет 
147.050 157.262 168.069 167.208 181.421 187.374 

МЗШВ 1.348 1.513 1.521 1.293 1.198 700 

АФПЗРР 3.607 6.066 7.054 7.813 8.265 8.533 

АПРЗ 59 61 59 66 67 67 

% од 

националниот 

буџет  

3.4  4.8  5.1  5.5  5.3  5.0 

 

Извор: Министерство за финансии (буџет на Република Македонија по години) 
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За реализација на овие инвестиции неопходно е зголемување на обемот и 

достапноста на кредитни средства, унапредување на знаењето и 

информираноста. 

 

4.4. Развојни цели во земјоделскиот сектор. Земјоделството во 

Р.Македонија игра значајна улога во целокупниот општествен развој. Со 

активностите во земјоделското производство директно или индиректно се 

влијае врз животната средина, луѓето, животинскиот и растителниот свет. 

Производствениот процес во примарниот и секундарниот сектор искористува 

значаен дел од ресурсите, како на прример водата, почвата, па затоа  

неизбежни се заложбите за тн. одржливо земјоделство и добра земјоделска 

пракса, како начини за обезбедување  квалитетна и здравствено безбедна 

храна за луѓето што е од стратешко значење за натамошен развој на 

примарното земјоделство, но и на индустријата и услужните дејности.  

 

4.4.1. Материјали и технологии за зачувување на интензитетот на 

земјоделското производство 

 

Одржливо управување со ресурсите. Еден од главните предуслови за 

одржливо земјоделство е постоењето на здрава почва, за чие формирање е 

потребен долг децениски период. Почвата е необновлив ресурс кој овозможува 

производство на храна за луѓето и животните. Во процесот на земјоделско 

производство постојат специфични агротехнички мерки со чија доследна 

примена се делува позитивно врз целокупниот екосистем. Истите се во 

позитивна корелација со квалитетот и приносот на единица површина. На овој 

начин се подобрува биопродуктивноста на почвата, а од друга страна се 

намалува потенцијалот за појава на плевели, болести и штетници. Од 

агротехничките мерки ќе истакнеме само некои: Зелено ѓубрење - придонесува 

за зголемување на процентот на органската материја во почвата. Плодоред -  

една од задолжителните практики во органското приозводство. Компостирање 

- составен дел на управувањето со почвите, претставува биолошки активно 

ѓубриво, богато со органска материја. Користење на биохумусот – како 

подобрувач на имунолошкиот систем на растенијата. Затревување на почвата 

– економична практика на збогатување со хранливи материи, без никакви 

инпути кои би ги зголемиле производните трошоци (дел од откосениот 

материјал се користи како сточна храна  и заштита од ерозија). Практикување 

одржливи методи на земјоделско стопанисување11 . 

Составен дел на одржливото земјоделство е органското земјоделство. Цел - 

подобрување на здравјето и продуктивноста на заемно зависните заедници, 

почвениот жив свет, растенијата, животните и луѓето. Органското производство 

се темели на воспоставување хармонија помеѓу човекот и природата, која е 

сериозно нарушена со употребата на новите технологии и практики. Основни 

карактеристики се анулирање на користењето вештачки материи во 

производството и нивна замена со природни препарати кои се користат како 

ѓубрива, пестициди, или додатоци во производството и преработката на 

храната. Клучен принцип е заемното делување на сите компоненти кои 

учествуваат во циклусот на производство. Најефикасен начин е производство 

                                                
11 http://www.ffrm.org.mk/ 

http://www.ffrm.org.mk/
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на интегрални органски фарми т.е. фарми кои имаат и растително и животинско 

производство. Сé поголемиот број производители во државата кои во моментот 

располагаат со потенцијал, прават конверзија на класичните, во органски 

фарми. Во забрзување на овој процес свој придонес дава и државата, со 

мерките за финансиска поддршка12.  

За одржлив развој на овој сектор во денешните услови на постоење, 

постојано  треба да се биде во тек со новите технологии за подобрување на 

квантитетот и квалитетот на земјоделското производство. Прифаќањето на 

истите и нивната широка имплементација претставуваат мерки на долгорочен 

план.  Совладувањето на техниките и методите на работа се предуслов за 

постигнување на целта. 

Така, денес во Македонија е изработена почвена карта заради 

добивање реална слика на фактичката состојба на земјиштето, а базирана на 

современи научни методи, со што се овозможуваат детални информации за 

составот и структурата на почвите во државата. Нејзината пректична примена 

ќе придонесе за зголемување на конкурентноста на земјоделското 

производство. Предуслов за зголемување на обемот и подобрување на 

сортната структура на растителното производство е обезбедување правилни 

информации за подобноста за одгледување на дадени земјоделски култури, 

видови и сорти спред производните региони во државата.Така, имајќи пристап 

до податоците од агро-хемиските анализи на почвите може да се следат 

промените што настануваат преку влијанието на климатските промени и 

човекот. Резултатите од поставување на демонстративни полиња и опити за 

разни култури и сорти служат за понатамошно структурирање на 

производството и планирање на  активностите во земјоделството. 

Растот на земјоделскиот сектор е тесно поврзан со продуцирањето на 

високо образована работна сила. Според тоа, едукацијата на младите, како и 

воведувањето на доживотното учење создаваат предуслови за понатамошен 

развој на овој сектор (стекнување или подобрување на квалификациите за 

управување со земјоделското стопанство, примена на нови технологии, 

примена на пазарни стандарди за квалитет и безбедност на преработките). 

Работната сила во земјоделството е еден од производните фактори која покрај 

капиталот, има големо влијание врз производните резултати на овој сектор. 

Високо образовните институции, научните институти во државата и 

Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија при МАНУ 

претставуваат главни истражувачки центри за овој сектор. Нивните ресурси се 

основа за висококвалитетни истражувања и резултати. Денешната состојба со 

истражувањата е отежната поради тешкотиите во обезбедувањето постојани 

финансиски средства, одржувањето на постојните инфраструктурни 

истражувачки капацитети и развојот и усвојувањето нови методологии. 

Трансферот на знаење во земјоделството, каде што како краен корисник се 

јавува индивидуалниот земјоделски производител најчесто се врши преку 

АПРЗ, од страна на агробизнис секторот и финансиските институции со цел 

привлекување на коминтенти и обезбедување сигурен пласман на своите 

производи, како и од преработувачката индустрија во процесот на осигурување 

на квалитетни инпути за своето производство. Најдобриот начин за 

пренесување на знаењето е доколку земјоделците самите се уверат во веќе 

применетата нова и напредна технологија на производство. Тоа може да се 

                                                
12 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  
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постигне преку демонстративни земјоделски стопанства за презентирање на 

најдобрите техники и технологии на земјоделското производство. Секако, зади 

сите овие активности се научно-истражувачките резултати од страна на 

високообразовните и научните институции кои ги следат новите техники и 

технологии за развој на земјоделството.  

Странските инвестиции во овој сектор имаат повеќекратно позитивно 

влијание за развој на секторот, од аспект на прилив на финансиски средства и 

примена на современи агро-технички средства, воведување на нови 

земјоделски практики и осовременување на производството. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И  
ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ НА КАРИЕРА 
 

5.1. Можности за напредување и вообичаените патеки за кариера 

 

Земјоделски техничар ССС 

Земјоделски техничар - градинар ССС 

Земјоделски техничар - овоштар ССС 

Земјоделски техничар - лозар ССС 

Хортикултурен техничар ССС 

Техничар за заштита на растенијата ССС 

Сточарски техничар ССС 

Полјоделски техничар ССС 

Техничар за фармерско производство ССС 

Возачи на подвижни земјоделски и шумарски 
машини 

ССС 

Механичари и монтери на земјоделски и 
индустриски машини 

ССС 

Земјоделски работници (полјоделци, овоштари, 
лозари и градинари) 

Ниско квалификувани со 
основно образование  

 

 

 

Занимање Барање за влез Иницијална обука и 

развој 

Напредување во 

кариерата 

Земјоделски 

работници 

(полјоделци, 

овоштари, 

лозари и 

градинари) 

Овие работници 

претставуваат ниско 

квалификувани 

работници со основно  

образование и за нивно 

вработување е потребно 

да се јават на јавен 

оглас, а во зависност од 

обемот на работата, 

покрај постојаните 

земјоделски работници, 

работодавачот може да 

вработи  и сезонски 

земјоделски работници. 

Во зависност од 

работните задачи, 

таму каде што истите 

се посложени и бараат 

поголемо знаење и 

умешност, 

земјоделските 

работници се изложени 

на неколку дневна 

обука во самото 

правно лице, таков е 

случајот во процесот 

на доработка на семе. 

Земјоделските 

работници, во 

зависност од 

нивното искуство, 

покажаните 

резултати како и 

нивната умешност 

во работењето, 

може да 

напредуваат во 

својата кариера како 

предработници. 

Земјоделски 

техничар 

Покрај земјоделски 

техничар, во оваа група  

се вбројуваат и 

земјоделски техничар – 

градинар, овоштарски 

техничар, лозарски 

техничар, хортикултурен 

техничар, техничар за 

заштита на растенијата, 

сточарски техничар, 

полјоделски техничар, 

Откако ќе бидат 

избрани за работа за 

определеното работно 

место, работодавачот 

организира неколку 

дневно запознавање 

со процесот на работа. 

Земјоделскиот 

техничар  ги 

извршува 

поставените задачи 

на терен од страна 

на работодавачот, 

во зависност од 

нивното  искуство, 

како и покажаните 

резултати и 

умешност може да 
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како и техничар за 

фармерско 

производство – за овие 

техничари е потребна 

средна стручна спрема 

и за нивно вработување 

е потребно да се јават 

на јавен оглас објавен 

од страна на 

работодавачот и тие за 

разлика од сезонските  

земјоделски работници 

се со постојано 

вработување. 

напредува во 

раководител во 

производство, но во 

практиката таквите 

случаи на 

унапредување на 

земјоделските 

техничари се ретки. 

Возачи на 

подвижни 

земјоделски и 

шумарски 

машини 

Возачите на подвижни 

земјоделски и шумарски 

машини се со средна 

стручна спрема, 

поседуваат  возачка 

дозвола со соодветната 

категорија за 

управување со 

земјоделските и 

шумарските машини, а 

нивното вработување се 

врши со јавен оглас. 

Кога започнуваат со 

работа возачите на 

подвижни земјоделски 

и шумарски машини не 

се подложни на обука, 

меѓутоа кога се 

набавуваат нови 

машини компанијата 

што ги продава 

машините ги запознава 

возачите со начинот на 

управување на 

земјоделските и 

шумарските машини. 

Кај возачите на 

подвижни 

земјоделски и 

шумарски машини 

нема напредување 

во правните лица 

каде што ги вршат 

работните задачи. 

Механичари и 

монтери на 

земјоделски и 

индустриски 

машини 

Механичарите и 

монтерите на 

земјоделските и 

индустриските машини 

се со средна стручна 

спрема и се обучени за 

поправање на 

земјоделските и 

индустриските машини. 

Нивното вработување 

се врши исто така на 

јавен оглас. 

Кога започнуваат со 

работа, механичарите 

и монтерите на 

земјоделските и 

индустриските машини 

не се подложни на 

обука, меѓутоа кога се 

набавуваат нови 

машини, компанијата 

што ги продава 

машините ги  

запознава 

механичарите со 

начинот на одржување 

на земјоделските и 

индустриските машини 

. 

Кај механичарите и 

монтерите на 

земјоделски и 

индустриски машини 

нема напредување 

во правните лица 

каде што ги вршат 

работните задачи. 

Агроном Агрономот како 

стручњак од областа на 

природните науки е 

лице со висока стручна 

спрема, односно со 

завршен Факултет за 

Со оглед дека 

агрономот е со високо 

образование, за 

неговото започнување 

со работа не е 

потребно 

Во зависност од 

работното искуство, 

покажаните 

резултати и 

умешноста во 

извршувањето на 
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земјоделски науки и 

храна или Земјоделски 

факултет, а неговото 

вработување се врши на 

јавен оглас, објавен од 

страна на 

работодавачот. 

организирање на обука 

од страна на 

работодавачот, но е 

потребно да помине од 

3 до 6 месеци како 

период на адаптација. 

работните задачи 

агрономот на своето 

работно место може 

да напредува во 

раководител, а 

раководителот може 

да напредува во 

управник на сектор – 

каде што управува 

со повеќе работни 

единици кои го 

сочинуваат 

определениот сектор 

и последната фаза 

од напредувањето 

на агрономот е на 

работна позиција 

директор. 

 

 
 
 

5.2. Образовниот систем во Секторот за земјоделство, рибарство и 

ветеринарство 
 

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

Формалното и неформалното образование опфаќаат: високо 
образование, општо средно образование, средно стручно образование и 
основно и предшколско образование и воспитување.  

Неформалното образование на возрасни се спроведува главно во 
согласност на одредбите на Законот за образование на возрасните на 
Република Македонија. Како понудувачи на услуги за образование на 
возрасните може да се јават јавните и приватните установи за образование на 
возрасни, институциите за образование на возрасни, 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 возрасни се 
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на 
заединиците на локалната самоуправа, од учесниците во процесот на 
образованието на возраснии 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 преструктурирање на мрежата на стручни 
училишта со цел да се добие функционално образование. 

Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна: 
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• Средно стручно образование во траење од три години; 

• Средно стручно образование во траење од четири години; 

• Постсредно образование. 
 

Преглед на квалификации во формалното средно и постсредно стручно 
образование и обука 
 

Назив на струката Квалификации со тригодишно траење на 
образованието 

Земјоделско-ветеринарна - градинар-цвеќар 

Квалификации со четиригодишно траење 
на образованието 

- ветеринарен техничар 

- техничар за фармерско производство 

- лозаро-винарски техничар 

- техничар за хортикултура 

- теничар за аргоменаџмент 

Квалификации со специјалистичко 
образование 

- винар специјалист 

- пчелар специјалист 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ 
 

6.1. Работодавачи и други субјекти во Секторот за земјоделство 

рибарство и ветеринарство 

Како клучни субјекти за вклучување во анализата на Секторот за земјоделство 

рибарство и ветеринарство се:  

 

1. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ 

2. Министерство за образование и наука 

3. Министерство за труд и социјална политика 

4. Министерство за економија 

5. Министерство за животна средина и просторно планирање 

6. Министерство за правда 

7. Биро за развој на образованието 

8. Центар за стручно образование и обука 

9. Центар за образование на возрасните 

10. Државен инспекторат за земјоделство 

11. Државен испитен центар 

12. Државен завод за статистика на РМ 

13. Агенција за вработување  

14. Агенцијата за храна и ветеринарство 

15. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството 

16. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој 

17. Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија при 

МАНУ 

18. Високообразовни и научни институции од областа на земјоделството 

19. Стручни училишта во РМ 

20. Совет за стручно образование и обука 

21. Стопанска комора на РМ 

22. Сојуз на стопански комори  

23. Здружение на производителите на тутун и производи од тутун 

24. Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија 

25. Групација на рибарството 

26. Комора на вештаци од областа Земјоделство, Ветеринарство,   

Ветеринарна медицина, Земјоделство, шумарство и водостопансто 

27. Ветеринарна Комора на РМ 

28. Работодавачи од сектор на земјоделство, рибарство и ветеринарство 

29. Управа за хидрометеоролошки работи на РМ 

30. Репрезентативен синдикат за секторот Земјоделство 

31. Репрезентативен синдикат за образование 

32. Совет на родители во училиште 

33. Училишен одбор  

34. Локална самоуправа 
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35. Индивидуални земјоделски стопанства (ИЗС) 

 

6.1.2 Шематски приказ на работодавачи и други клучни субјекти  во 

Секторот за земјоделство, рибарство и ветеринарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субјекти што се 
заинтересирани за 

развој на работната 
сила во Секторот за 

 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

РИБАРСТВО И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

Претставници на работодавачи: 
- Стопанска комора на Македонија 
- Сојуз на стопански комори  
- Здружение на производителите на тутун и 

производи од тутун 
- Здружение на земјоделството и 

прехранбената индустрија 
- Комора на вештаци од областа на 

земјоделство, ветеринарство.... 
- Групација на рибарството 
- Управа за хидрометеоролошки работи на РМ 
- Работодавачи од Ссекторот за земјоделство, 

рибарство и ветеринарство  
 

Родители, згрижувачи и др. 
претставници: 
- Совет на родители во училиште 
- Училишен одбор  
- Локална самоуправа 
- ИЗС 

Синдикат и 
професионални органи: 
 
- Репрезентативен 

синдикат за Секторот за 
земјоделство 

- Репрезентативен 
синдикат за образование, 
наука и култура 
 

Стручен совет и 
Секторски комисии: 
 
- Совет за стручно 

образование и обука 
 

 

Владини органи: 
 
- Министерство за земјоделство,  

шумарство и водостопанство на РМ 
- Министерство за образование и наука 

на РМ 
- Министерство за труд и социјална 

политика на РМ 
- Министерство за економија на РМ 
- Министерство за правда на РМ 
- Министерство за животна средина и 

просторно планирање на РМ 
- Агенција за вработување на РМ 
- Биро за развој на образованието на 

РМ 
 
 

Јавни органи што не се дел од 
министерствата: 
- Агенција за храна и ветеринарство 
- Агенција за поттикнување на развојот на 

земјоделството АПРЗ 
- Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој 
- Истражувачки центар за генет. инженер. и 

биотех. на МАНУ 
- Центар за стручно образование и обука 
- Центар за образование на возрасните 
- Државен инспекторат за земјоделство 
- Државен испитен центар 
- Државен завод за статистика на РМ 
- Ветеринарна комора на РМ 

 
 
 

Други субјекти: 
 
- Високообразовни 

инститиции и научни 
институции од областа на 
земјоделството 

- Стручни училишта во РМ 
во кои се образуваат 
ученици за квалификации 
од овој сектор 
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ФУНКЦИОНАЛНА МАПА НА СЕКТОРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клучна цел Прво ниво на функционални области Второ ниво на функции 
 

Да обезбеди 
производство на 

безбедна храна од 
растително и 

животинско потекло со 
целосно зачувување на 

биодиверзитетот и 

животната средина 

В.1 Спроведување на превентивни мерки за заштита на животните 

 

 В.2 Спроведување на мерки за лекување и одржување на здравјето на 
животните 

В3 Контрола на безбедноста и квалитет на храна од животинско 
потекло 

 

В. Обезбедува ветеринарна заштита и 

контрола на храна 

А. Спроведување на соодветни 
технологии во растителното 
производство и производството на 

храна 

А.1 Поледелско производство и преработки од поледелски 
производи 

 

А.2 Лозарско производство и преработки од грозје 

А.3 Овоштарско производствo и преработки од овошје 

А.4 Производство на градинарски култури и цвеќе 

А.5 Производство на лековити и ароматични растенија и 
печурки 

 

А.6 Производство и контрола на храна од растително потекло 

 

Б. Спроведување на соодветни 
технологии за одгледување на 
животни, рибарство и пчеларство 
 

Б.1 Одгледување на домашни животни за производство на млеко, 
месо, волна, јајца и други производи од животинско потело 

Б.2 Одгледување на риби 

 
Б.3 Пчеларство 

 
Б.4 Одгледување на домашни миленичиња 
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Продолжува Г.1 Контрoла на употребата на хемиски препрарати и други 
средства за заштита на растенијата и животните 

Г.2 Почитување на стандардите и принципите во земјоделско 
производство 

 
Г.3 Прецизно и урбано земјоделство, зелена економија и одржлив 
развој 

Г. Унапредување на земјоделското 
производство со зачуваување на 

биодиверзитетот и животната средина 

Д.3 Сметководство на фарма 

 

 

Д. Користење на современа 
земјоделска техника и менаџирање со 

фарми 

Д.1 Земјоделска механизација, машини и уреди 

 

 Д.2 Агроменаџмент и агромаркетинг 

 

Клучна цел Прво ниво на функционални области Второ ниво на функции 
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Прво ниво на 
функционални области Второ ниво на функции 

 
Трето ниво на функции 

 

А. Спроведување соодветни 
технологии во растителното 
производство и 
производството на храна  
 

 

А.1 Полјоделско производство и преработки од 
полјоделски производи 
 
 

 

А.1.1 Подготовка на површините за производство на житни култури; 
снабдување со сертифициран семенски материјал; агро-хемиска 
анализа на почвата; спроведување агротехнички мерки (обработка, 
уништување плевели, регулирање воден режим  на почва и исхрана 
на растенијата); здравствена заштита на посевот; жнеење; 
пожетвени процеси; доработка и складирање; трговија  и анализа на 
квалитет на зрното. 

 
 А.1.2 Подготовка на површините за производство на индустриски 
култури; употреба на сертифициран семенски материјал; 
спроведување агротехнички мерки (расадопроизводство/нивско 
производство); контрола на болести, штетници, плевели; берба; 
побербени процеси; доработка и складирање; трговија и контрола на 
квалитет. 

 
 
 

 

А.1.3 Подготовка на површините за производство на зрнести и 
клубенести  култури; снабдување со сертифициран семенски 
материјал; инокулација на семето; сеидба; спроведување 
агротехнички мерки; здравствена заштита; прибирање; побербени 
процеси и контрола на квалитет. 

А.1.5 Производство на семенски материјал; контрола на здравствена 
состојба на посев (болести, штетници, плевели); прибирање на семе; 
доработка; складирање; контрола на квалитет; сертифицирање; 

пакување; декларирање, етикетирање и трговија со семе. 

А.1.4 Подготовка на површините за производство на фуражни 
култури; снабдување со сертифициран семенски материјал; 
спроведување агротехнички мерки (обработка, уништување плевели, 
регулирање воден режим на почвта и исхрана на растенијата); нега 

на посев; подигање вештачки тревници и експлоатација на 
тревници. 

А.1.6 Преработка на полјоделските култури; суровини за 
производство на храна (брашно, шеќер, масло, скроб, влакно итн.); 
тутун и тутунски преработки. 
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А.2 Лозарско производство и преработки од грозје 

 

А.2.1 Подигање лозови насади; обезбедување саден материјал; 
примена на нови технологии за одгледување винова лоза (резидба, 
ѓубрење, наводнување); заштита на виновата лоза и берба на грозје. 
 

 
А.2.2 Избор на посадочен материјал (подлога / сорта). 

 
 

А.2.4 Побербени процеси на грозје; технологии на преработка на 
грозје; складирање и трговија со грозје и преработки од грозје – 
технички и фактори за поддршка (пазар, ладилници, транспортни 
единици, итн.). 

 

А.2.3 Спроведување агротехнички и ампелотехнички мерки; берба на 
грозје и контрола на квалитетот на грозјето. 

 

А.2.5 Технологија на производство на алкохолни пијалоци;    
контрола на квалитет (органолептички, микробиолошки, физичко-
хемиски карактеристики); пакување и етикетирање. 

 

Продолжува 

А.3 Овоштарско производствo и преработки од 
овошје 

 

 

А.3.1 Подигање овошни насади; спроведување  агротехнички и 
помолошки мерки во насадот; здравствена контрола на овошните 
култури и берење на овошјето. 

А.3.2 Побербени процеси:  калибрација, миење, премачкување со 
восок, пакување; контрола на надворешните услови врз квалитетот; 
технички фактори за поддршка (пазар на овошје, ладилници, 
транспортни единици, итн.). 

А.3.4 Преработка на овојше, контрола на квалитет на овошје, сушење 
овошје, производство на здравствено безбедна храна од овошје 
(сокови, мармалади, компоти, сирупи, кашички). 

 

А.3.3 Производство и трговија со материјал за размножување и саден 
материјал од овошни растенија:  
- генеративно - матични растенија за семе и семенци; 
 - матични растенија за калем гранки, резници, избојци, изданоци и 
матични растенија за розети од јагода; 
- вегетативно - калем гранки, резници, ожилени резници, изданоци, 
избојци, розети од јагоди; 
- саден материјал - окуланти, копуланти, овошни садници). 
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А.4 Производство на градинарски култури и цвеќе 

 

А.4.1 Избор на технологија на производство (отворен, заштитен 
простор); мерки на нега и заштита на расадот; расадување; 
спроведување специјални агротехнички мерки во производството. 

А.4.2 Производство и трговија со семе и саден материјал 
(семе, луковици, резици, расад). 

 

А.4.3 Побербени процеси кај зеленчукот; контрола на квалитет;  
технички и фактори за поддршка (пазар на зеленчук и цвеќе, 
пакување, ладилници, транспортни единици, итн.). 

А.4.4 Сушење на зеленчук; производство на здравствено безбедна 
храна од зеленчук и суровина за преработувачката индустрија. 

Продолжува 

А.5 Производство на лековити и ароматични 
растенија и печурки 

 

А.5.1 Техники на плантажно одгледување; подготовка на површини; 
изборна сорта и вид; агротехнички мерки; заштита на посевот и 
берба. 

 
А.5.2 Побербени процеси; сушење растенија или делови од 
растенија; контрола на квалитет; производство на чаеви, суровини за 
преработувачката индустрија (етерични масла, мириси, сапуни, 
ликери, конзерванси, инсектициди итн.). 

А.5.3 Контролирани услови за производство на компост и 
одгледување на печурки; сушење на печурки; конзервирање; 
контрола на квалитет; технички и фактори за поддршка (пазар на 
печурка, пакување, ладилници, транспортни единици, итн.). 
 

 

А.6 Производство и контрола на храна од 
растително потекло 

 

А.6.1 Обезбедување простор, објекти, опрема, машини, средства за 
работа, санитарнохигиенски и други услови согласно со правилата за 
добра производна пракса. 

А.6.2 Земање примероци од растително производство  и храна за 
лабораториска анализа; контрола на производството; употреба на 
адитиви во храната, материјали за производство, материјали за 
пакување и средства за хииена; контрола на прометот на храна на 
свежи и преработени производи. 
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Б. Спроведување на 
соодветни технологии за  
одгледување на животни, 
рибарство и пчеларство 
 

 

Б.4.1 Здравствена заштита на животни, идентификација и 
регистрација, благосостојба на животни 
 

 
Б.4 Одгледување на домашни миленичиња 

 Б.4.2 Одобрување и регистрирање објекти за чување 
 

 

Б.3 Пчеларство 

 

Б.3.1 Подигање пчеларник 

Б.3.2 Размножување, заштита од болести и штетници и редовно 
следење на пчелните семејства 

 
А.3.3 Добивање, пакување и промет на пчелни производи 

 

Б.2 Одгледување на риби во рибници 

 

Б.2.1 Одгледување, исхрана и здравствена контрола на риби во 
ладноводни рибници 

Б.2.2 Одгледување, исхрана и здравствена контрола на риби во 
топловодни рибници 

 

Второ ниво на функции 
 

Трето ниво на функции 

 

Прво ниво на 
функционални области 

Б.1 Одгледување на домашни животни за 
производство на млеко, месо, волна, јајца и други 
производи од животинско потело  

 

Б.1.1 Сместување, обезбедување благосостојба и нега на 
животните.  

 
Б.1.2 Исхрана на животните преку избалансирана одржна и 
продуктивна дажба. 
 

 Б.1.3 Расна застапеност, категоризација, репродукција, селекција и 
правилно искористување на производните животни. 
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В. Обезбедува 
ветеринарна заштита и 

контрола на храна 

Прво ниво на 
функционални области 

 
 

Второ ниво на функции 
 

Трето ниво на функции 
 

В.1 Спроведување на превентивни мерки за заштита на 
животните 

 

В.1.1 Воспоставување систем за идентификација и регистрација на 
животни 

 
В.1.2 Контрола на здравствената состојба и благосостојба на 
животните 
 

 В.1.3 Здравствена заштита на животните од болести од јавен 
интерес  (вакцинации,  дијагностички испитувања, ДДД) 

 
В.1.4 Спроведување карантин и други превентивни мерки за заштита 
на животните 

 

В.2 Спроведување на мерки за лекување и одржување 
на здравјето на животните 
 

В.2.1 Спроведување примарна, секундарна и терцијарна здравствена 
заштита на животните  

 
В.2.2 Преглед и лекување на сомнителни и болни животни 

 
В.2.3 Примена на зоотехнички и зоосанитарни мерки   
 

 

В.3 Контрола на безбедноста и квалитет на храна од 
животинско потекло 

 

В.3.1 Спроведување на стандарди за безбедност на храна 

В.3.2 Спроведување мониторинг програми за безбедност на храна 

 
В.3.3 Спроведување системи за контрола на квалитет на храна 
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Прво ниво на 
функционални области 

Второ ниво на функции 
 

Трето ниво на функции 
 

Г. Унапредување на 
земјоделското 
производство со 
зачуваување на 
биодиверзитетот и 
животната средина 

 

Г.2 Почитување на стандарди и принципи во 
земјоделско производство 

Г.2.1 Примена на принципи на добри  хигиенски и производни 
практики:  разумно користење заштитини средства, употреба 
на вештачки ѓубриња, превентивни мерки за заштита на луѓето 
и животната средина при извршување на земјоделските 
работи, ефикасно користење на природните ресурси (вода, 
водух, почва, енергија), рециклирање на материјали и 
одржување на биодиверзитетот. 

 

Г.2.2 Примена на стандарди и принципи при органско 
земјоделско производство: примена на безбедни мерки за 
животната средина; користење чиста и хемиски исправна 
вода, користење органски ѓубрива; употреба на корисни 
инсекти; одржување некултивирани површини (најмалку 3% од 
вкупната површина на насадот) како засолниште на корисните 
инсекти; засадување жива ограда, заштитини појаси; 
поставување гнезда или други засолништа за корисните 
инсекти и птици. 

 

Г.1 Контрoла на употреба на хемиски препрарати и 
други средства за заштита на растенијата и животните 

 

Г.1.1 Контролирана и рационална употреба на средства за ѓубрење на 
растенијата 

 
Г.1.2 Користење резултати од педолошката анализа на почвата како 
основа за правилна употреба на средствата за ѓубрење и хемиските 
препарати 

 
Г.1.3 Контролирана и рационална употреба на хемиска заштита на 
растенијата 

 
Г.1.4 Користење методи за интегрална заштита на растенијата 

 
Г.1.5 Контрола на влијанието на пестицидите врз здравјето на 
човекот и животните 
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Продолжува 
Г.2.3 Развивање на глобал ГАП стандардот: се однесува на 
примарното земјоделско прозводство и поберидбените 
активности и дава гаранција за сите преземени мерки и 
контрола при добивање здравстевено безбеден производ за 
малопродажбата и крајниот потрошувач (систем на 
сертификација  на овошје, зеленчук, цвеќе и декоративни 
растенија, саден материјал, производство на риба, сточарско 
производство итн.) 
 

 
Г.2.4 Развивање на ИСО стандардите 

 
Г.2.5 Други меѓународни и приватни стандарди (ИФС, БРЦ, 
Холандски НАССР и други) 

 

Г.3 Прецизно земјоделство, зелена економија и 
одржлив развој 

 

Г.3.1 Локално управување на прехранувачите 

 
Г.3.2 Примена на далечинското набљудување и моделирање 
екосистем при управување (GIS),  далечинско управување за 
проверка на површините и културите на парцелите и истовремено за 
контрола на условите за добра земјоделска пракса (CAPI) 

 

Г.3.4 Развој на модели и примена на агро-еколошки мерки за 
одржлив развој  

Г.3.3 Врска помеѓу економијата и природата: енергетска 
ефикасност, одржлива употреба на природните ресурси – 
хармоничност, инвестирање во иновативни зелени 
технологии 
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Прво ниво на 
функционални области Второ ниво на функции 

 
Трето ниво на функции 

 

Д.1 Земјоделска механизација, машини и уреди 

 

Д.1.1 Планирање и употреба на земјоделска механизација, машини, 
уреди и опрема во растителното земјоделско производство 

 
Д.1.2 Планирање и употреба на земјоделска механизација, машини, 
уреди и опрема во сточарското производство 

 
Д.1.3 Безбедно ракување со земјоделска механизација, машини, 
уреди и опрема во земјоделското производство 

 
Д.1.4 Одржување и чување на земјоделската механизација, машини, 
уреди и опрема 

 

Д.2 Агроменаџмент и агромаркетинг 
Сметководство на фарма 

Д.2.1 Организирање растително производство: полјоделско ;  
градинарско и лозаро-овоштарско производство 

 
Д.2.2 Организирање сточарско производство, рибарство и 
пчеларство 

Д.2.3 Планирање пазар и промет на земјоделско-прехранбени 
производи 

 
Д.2.4 Планирање маркетинг микс 

 
Д.2.5 Организирање меѓународен маркетинг со земјоделско-
прехранбени производи 

Д.3 Сметководство на фарма 

 

Д.3.1 Управување со фарма 

 
Д.3.2 Управување со обврски и капитал 

 
Д.3.3 Подготвување финансиски извештаи 

Д.3.4 Електронско водење сметководство за фарма 

Д. Користење на 
современа земјоделска 
техника и менаџирање 

со фарми 
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ПРЕДЛОГ-ЛИСТА НА СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА И СТАНДАРДИ НА 
КВАЛИФИКАЦИИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

 
 

Сектор Предлог за назив на 

нови 

квалификации/образо

вни проифили 

Предлози за стандарди на занимања 

со IV ниво на сложеност (кои ќе 

влезат во новите квалификации, 

односно новите образовни профили 

од техничкото образование) 

Земјоделство, 

рибарство и 

ветеринарство 

1. Ветеринарен 

техничар 

Оператор за ветеринарство 

 

2. Земјоделски 

техничар 

Оператор за растително земјоделско 

производство 

Оператор за сточарско производство 

Оператор за земјоделска механизација 

3. Фитофармацевтски 

техничар 

Оператор за заштита на растенија 

Оператор за растително земјоделско 

производство 

4. Техничар за 

агроменаџмент 

Оператор за управување со фарма 

Оператор за промет на земјоделски 

производи и услуги 

Оператор за растително земјоделско 

производство 

Оператор за сточарско производство 

Оператор за земјоделска механизација 

 

* Со боја се означени стандардите на занимања кои ќе влезат во состав на повеќе 

квалификации/образовни профили. 
 


