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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
       Електроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kV 
 
 
 
 
 
2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ: III (трето) 
 
 
 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНИМАЊЕТО: 

-изведува, сервисира и одржува инсталации според зададени електрични 
шеми и проектна документација; 

-применува постапки за мерење и испитување електрични инсталации до 
1кV; 

-дијагностицира причини за појава на грешки во електрични инсталации  
до 1кV; 
 

-ракува со помошни технички средства за работа; 

-подготвува материјал за изведба, одржување или адаптација на 
електрични инсталации до 1кV; 

-монтира и демонтира елементи на електрична инсталација до 1кV; 

-планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа; 

-користи соодветна стручна литература и техничка документација; 

-обезбедува и користи алат и материјали за работа на објекти; 

-води евиденција за состојба на средствата за работа; 

-пополнува потребна работна документација;  

-комуницира со подредените и надредените; 

-користи технички помагала и информатичка технологија во своето 
работење; 

-запазува процедури за работа; 

-применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и 
заштита при работа и заштита на животната средина; 

-користи заштитна опрема, според регулативата адекватна на објектот 
каде се изведува електричната инсталација. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
  

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работа 

Организира сопствена 
работа и соработува 
со тимот на техничка 
подготовка 

 

-Применува техничко-технолошка 
документација; 

-планира реализација на работата; 

-организира работа на  помошниот 
персонал; 

-разликува карактеристики на алатот, 
приборот и опремата за работа; 

-воочува организација на работно место, 
работилница или објект; 

-ја прилагодува својата работа и работата 
на својот тим во однос на основната 
организација на работата во работната 
организација. 

 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Подготвува место за 
изведба на работата 

 

-Подготвува материјали за изведба, 
одржување или адаптација на јакострујни 
електрични инсталации до 1кV согласно 
работниот налог;  

-обезбедува алат за изведување, 
одржување или адаптација на јакострујни 
електрични инсталации до 1кV; 

-распределува работни задачи на тимот; 

-воочува карактеристики на објектот каде  
се изведуваат работите; 

-врши проверка на подготвените матери-
јали во согласност со работниот налог; 

-запазува мерки за обезбедување на 
местото на работа,  за себе и својот тим, 
во согласност со важечките препораки и 
прописи за изведување на работи со 
јакострујни инсталации до 1kv; 

-врши контрола на личната заштитна 
опрема; 

-проценува безбедност на просторот за 
работа; 

-проверува техничка исправност и 
функционалност на целокупната опрема 
(лична и организациска); 
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-препознава технички карактеристики на 
опремата за инсталирање; 

-користи соодветни техники на мерење и 
контрола на функционална исправност на 
опремата за инсталирање. 

 

Анализира проектна 
документација и 
планирање на 
изведбени работи на 
јакострујни  
електрични инстала-
ции до 1кV 

 

 

 

 

-Применува технички прописи и стандарди 
за изведување електрични инсталации; 

-идентификува својства и технички 
карактеристики на уредите и опремата за 
изведување електрични инсталации до 
1кV;  

-спроведува услови и барања кои мора да 
бидат исполнети при изведувањето и 
користењето на електричните инсталации 
до 1кV; 

-истакнува означување и обележување на 
уредите, опремата и електричните 
инсталации кои влијаат на безбедноста и 
заштитата; 

-анализира еднополни шеми на 
електричните инсталации до 1кV; 

-прави разлика помеѓу испитување, 
одржување и поправка; 

-диференцира видови изведби на 
електрични инсталации. 

 

Оперативни 
работи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изведува и испитува 
јакострујни 
електрични 
инсталации до 1кV 

 

-Разликува електрични и неелектрични 
големини; 

-користи различни инструменти за 
мерење на електрични големини; 

-разликува типови на електричен развод; 

-воочува конструктивни карактеристики на 
расклопни уреди; 

-правилно ги поставува уредите за исклу-
чување на електричната инсталација до 
1кV заради механичко одржување;  

-користи соодветно конструктивни и 
технолошки карактеристики на 
проводниците и каблите за напојување;  

-применува стандарди за поставување на 
електрични инсталации до 1кV; 
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-применува технички мерки за заштита од: 
струен удар, куса врска, пожар, 
прекумерна струја, пренапони и напон на 
допир; 

-поврзува електрична инсталација за 
исклучување на струјното коло во случај 
на итност; 

-проверува исправност на воспоставените 
врски во електричните инсталации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испитува, 
дијагностицира и 
поправа јакострујни 
електрични 
инсталации до 1кV 

 

-Применува МКС стандарди за постапката 
и начинот на контролирање и 
верификација на својствата, карактерис-
тиките и квалитетот на изведените 
електрични инсталации до 1кV; 

-толкува техничко-технолошка 
документација (електрични шеми) за 
испитување и дијагностицирање на  
електрични инсталации до 1кV; 

-разликува проверка на електрични 
инсталации со преглед од проверка на 
електрични инсталации со испитување; 

-врши мерења со соодветни инструменти 
при дијагностицирање на состојбата на 
електричната инсталација до 1кV; 

-запазува постапка за редоследност во 
испитувањето на електричните инста-
лации до 1кV; 

-лоцира и отстранува грешки во елек-
трични инсталации до 1кV; 

-заменува (демонтира и монтира) оште-
тени елементи/делови на електрични 
инсталации до 1кV. 

Комерцијални 
работи 

Работи според 
пазарни законитости 

 

-Разликува видови и структура на 
трошоци; 

-евидентира трошоци на материјал и 
време; 

-учествува во изработка на понуди; 

-оптимизира трошоци во работата; 

-запазува основни бизнис законитости; 

-воочува основи на претприемништво; 

-изработува бизнис план. 
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Административни 
работи 

Пополнува работна 
документација 

 

-Изработува извештаи; 

-пополнува дневник за работа; 

-пополнува документи за трошоци на 
материјал (дневно и периодично). 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Контролира квалитет 
на работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите 

 

 

 

 

 

-Контролира правилна примена на МКС 
прописите, стандардите и нормативите 
при монтажа, поправка и сервисирање на 
електричните инсталации до 1кV; 

-контролира квалитет на основен, 
дополнителен и помошен материјал; 

-контролира состојба на алатот и 
приборот; 

-контролира функционална исправност на 
уредите инсталирани во електричните 
инсталации до 1кV. 

-користи софтверски алатки. 

Одржување и 
поправки 

Редовно ги одржува  
средствата за работа 

 

-Прегледува, чисти и складира алат и 
прибор; 

-прегледува, чисти и врши помали 
поправки на уредите; 

-навремено ги проследува на сервис 
приборот и уредите; 

-работи според правила и постапки за 
одржување и основно поправање на 
алатот, приборот и уредите. 

Комуникација Комуницира со 
подредените и 
надредените 

 

Соработува со работниците на 
претходните и наредните операции; 

-применува стручно-техничка 
терминологија; 

-работи во согласност со производните и 
расположивите капацитети; 

-комуницира со нарачателот на работата; 

-разликува можни побарувања на 
нарачателот на работата; 

-применува основи на деловно 
комуницирање; 

-предлага решенија за унапредување на 
работата; 

-користи технички помагала во 
комуникација; 

-почитува основи на работна култура. 
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Изведува работи без 
сопствено загрозува-
ње или загрозување 
на соработниците 

 

-Користи заштитни средства и опрема во 
работата; 

-применува заштита од струен удар; 

-укажува во главни црти можни опасности 
при несоодветно користење на опремата, 
алатот и приборот за работа; 

-применува прописи и мерки за заштита 
при работа; 

-спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива; 

-воочува потенцијални причини за несреќа 
поради несоодветна употреба на алатот, 
приборот и уредите; 

-поседува основни познавања за давање 
прва помош, посебно во случај на 
настрадан од струен удар; 

-применува ХТЗ регулатива. 

Заштита при 
работата и 
зачувување на 
животната 
средина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја заштитува потесна-
та или пошироката 
средина од негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за работа 

 

-Селектира отпаден материјал; 

-правилно складира и отстранува отпаден 
материјал; 

-применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина; 

-запазува уредност на работно место. 
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5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 
5.1. Датум на изработка: 2012 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образова-
ние и обука-Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
1. Зоран Јовчевски, дипл. ел. инж., раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје.  

2. Димитар Сугарев, дипл.ел.инж., ЕВН Македонија АД Скопје 

3. Ацо Младеновски, ел.инж., РАБ инженеринг, Скопје  

4. Ефтим Пејовски, дипл. ел. инж., СЕТУ на Град Скопје „Михајло Пупин“ 

    - Скопје 
 

 
 
 
  
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ 
НА ЗАНИМАЊЕ 

 
       Стандардот за занимањето Електроинсталатер на јакострујни 
инсталации до 1kV го одобри Министерството за труд и социјална 
политика со решение бр. 08-417/6 од 16.01.2015 година. 
 


