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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
       Помошник  електроинсталатер  
 
 
 
 
 
2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ:  II (второ)  
 
 
 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНИМАЊЕТО: 

 

- Изведува инсталации според зададени задачи, видот на проводни-
ците, видот на подлогата и начинот на прицврстување на провод-
ниците; 

- применува соодветен алат за подготовка на подлогата за изведба 
на електрична инсталација (прицврстување на проводниците); 

- врши монтирање и демонтирање на елементи од електрични 
инсталации; 

- реализира работни задачи согласно работен налог; 

- комуницира со надредените; 

- 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 
сопствената работа во 
соработка со тимот и 
потребната динамика 
за работа 

 

- Разликува видови на проводници и 
други помошни материјали; 

- разликува карактеристики и примена на 
потребниот алат; 

- се прилагодува на организирањето на 
работата на самото работно место -  
место каде се изведува електричната 
инсталација.  

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Подготвува место за 
изведба на работата 

 

 

 

- Врши проверка  на подготвените 
материјали за изведба; 

- воочува карактеристики на објектот, 
подлоги и сл. според кои обезбедува 
соодветен алат за изведба; 

- презема мерки за сигурна работа; 

- ја проверува личната заштитна опрема. 

Оперативни 
работи 

Учествува во изведба 
на електрични 
инсталации 

- Применува зададени технички решенија 
за изведување електрични инсталации; 

- препознава технички карактеристики на 
опремата за изведба; 

- разликува видови на електрични 
инсталации; 

- препознава видови електрични шеми на 
електрични инсталации; 

- применува соодветни проводници; 

- применува соодветен алат за 
поставување на проводниците; 

- поставува проводници на начин утвр-
ден соодветно на објектот и барањата; 

- поставува помошна опрема како 
разводни табли, разводни кутии и сл.; 

- врши подготовка-бланкирање на 
проводниците во разводните табли и 
кутии за нивно поврзување; 

- учествува во поставувањето на спојни 
елементи односно опрема како дел од 
електричната инсталација; 

- учествува во демонтирање на постоеч-
ка електрична опрема и инсталација. 
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Комерцијални 
работи 

Работи според 
зададени параметри 

- Запазува договорени количини на 
потребен материјал за изведба.  

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Контролира квалитет 
на изведбата 

 

 

 

- Врши самоконтрола на извршените 
задачи;  

- визуелно проверува исправност на 
основниот и помошен материјал пред 
вградување. 

Одржување и 
поправки 

Учествува во 
одржување на 
средствата за работа 

 

 

 

- Користи наменски средства за работа 
според нивните технички карактеристики;  

- редовно ги проверува, чисти и складира 
средставата за работа;  

- навремено ги проследува за поправка 
или замена неисправните средства за 
работа. 

Комуникација Комуницира со 
соработниците и 
надредените 

 

 

 

- Соработува со работниците во групата; 

- применува стручно-техничка 
терминологија; 

- комуницира со надредените; 

- разликува видови на побарувања; 

- применува основи на деловно 
комуницирање; 

- почитува основи на работна култура. 

Изведува работи 
заштитувајќи се себеси 
и соработниците од 
евентуални повреди 

 

- Редовно користи заштитни средства и 
опрема при извршување на работата; 

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

- воочува несоодветно користење на 
опремата за работа; 

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

Заштита при 
работата и 
зачувување на 
животната 
средина 

Заштитува работна 
средина  

 

 

 

- Врши селектирање на отпадниот 
материјал 

- врши правилно отстранување на 
отпадниот материјал 

- запазува уредност на работното 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 
 
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. Ацо Младеновски, ел.инж., РАБ инженеринг, Скопје 

3. Александар Костовски, ел.техн., АК Електро, Скопје 

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

Скопје 

 
 
 
 
  
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ 
НА ЗАНИМАЊЕ 

 
       Стандардот на занимањето Помошник електроинсталатер го 
одобри Министерството за труд и социјална политика со решение         
бр. 08-417/1 од 16.01.2015 година. 
 


