
 

 
 

Назив на СЗ Електротехничар за радио и телевизиски уреди 
 

Код на СЗ 0530.40.02 
 

Сектор ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

 
IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Електротехничар за радио и телевизиски уреди – инсталира и одржува 
уреди кои ги сочинуваат радио и телевизиските системи, вклучително и 
периферните уреди кои се нивен составен дел. Врши аудио и видео 
снимање применувајќи различни видови техничка опрема и програми. 
Изготвува извештаи за извршените работни задачи и собира неопходни 
податоци за изготвување и надградба на техничката документација.  
Обезбедува алат, опрема и потребни ресурси за работа и работи согласно 
техничката документација. Врши нагодување и ја следи правилната 
работа на опремата, анализира појава на дефекти и презема мерки за 
нивно отклонување. Води евиденција и следи податоци за состојбата на 
опремата. Планира термини за контрола и сервисирање на опремата, 
планира и порачува резервни делови и прави редовна проверка на 
системот за напојување.  
Обезбедува и осигурува безбедни услови за работа во согласност со 
техничките прописи и важечката законска регулатива. 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира 
реализација  
работни задачи и 
организира 
систем/процес -
предмет на работа 

1. Планира работни обврски/активности 
2. Определува приоритет на активностите 
3. Прави распоред на активности  
4. Планира потребни алатки и ресурси 

2.  Подготовка за 
работа  

Обезбедува 
материјали за 
реализација на 
планираните 
активности 
 
 
 
 
 
 
 

1. Го презема и/или испорачува работниот 
налог/задача 

2. Обезбедува потребни алатки и ресурси 
согласно работниот налог 

3. Врши контрола на заштитната опрема, 
доколку таква е потребна за реализација 
на активностите 

4. Oбезбедува потребна техничка 
документација 

5. Обезбедува потребни ресурси согласно 
проектна документација 

3.  Оперативни 
активности 

Обезбедува услуга 1. Идентификува барање во налог 
2. Врши физичко поврзување на опремата 
3. Врши нагодување на опремата 
4. Проверува успешно реализирана услуга 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

„крај-крај“ 
5. Административно задолжува и 

раздолжува опрема и употребен 
материјал 

 

Инсталира и  
пушта во работа 
опрема 

1. Ги идентификува барањата на проектот 
за инсталација 

2. Врши физичко поставување и 
поврзување на аудио и видео опрема 

3. Врши нагодување на аудио и видео 
опремата 

4. Пушта во работа инсталирана аудио и 
видео опрема  

5. Врши надзор на изведбени работи 
6. Контролира квалитет на реализирана 

инсталација 
7. Административно задолжува  потрошен 

материјал 
8. Извршува работи согласно проектна 

документација 
 

Дијагностицира 
причини за 
дефекти и пречки 
во работата на 
радио и 
телевизиските 
уреди 

1. Врши проверка на услуги или 
инфраструктурни елементи врз основа 
на пријава од корисник, генерирани 
системски аларми или резултати од 
превентивно одржување 

2. Активира процедура за 
дијагностицирање и лоцирање на 
пречката или дефектот 

3. Одредува приоритет и стартува 
процедура за отстранување на пречката 
или дефектот 

4. Издава налог за отстранување на 
пречката или дефектот 

 

Отстранува 
настанати пречки и 
дефекти во 
работата на радио 
и телевизиските 
уреди 

1. Идентификува барање во налог 
2. Врши лоцирање на пречката или 

дефектот 
3. Отстранува  пречка или дефект со 

повторно поврзување на опрема/ 
инфраструктура 

4. Врши нагодување на опремата 
5. Проверува успешност на отстранетата 

пречка или дефект 
6. Администрира потрошен материјал 
7. Раздолжува налог 

Врши редовно 
одржување на  
аудио и видео 
системи 

1. Извршува работи согласно планот за 
редовно одржување 

2. Активира соодветни проверки на 
перформансите на радио и 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

телевизиските уреди во согласност со 
предвидените активности (стартува 
програми за редовно одржување, 
снимање резервна копија (back up), 
ажурирање на податоци согласно 
планирана динамика и сл.) 

3. Следи резултати од автоматски 
дијагностички проверки при редовно 
мониторирање на системите 

4. Врши визуелна контрола на уредите на 
самата локација согласно планот за 
превентивно одржување 

4. Комерцијални 
активности 

Евидентира 
трошоци  

1. Разликува видови на трошоци 
2. Распределува трошоци во согласност со 

предефинирана структура 
3. Евидентира трошоци на 

активности/уреди и време  
Учествува во 
тендерски постапки 
и изработка на 
понуди 

1. Прави евиденција на потребни елементи, 
материјали и уреди за набавка/понуда 

2. Прибира и обработува податоци за 
предметот на набавка/понуда 

3. Проценува дали понуден производ или 
материјал ги исполнува потребните 
карактеристики и ги задоволува 
потребите 

4. Се грижи за заштита на доверливите 
информации (комерцијални и технички) 
до кои има достапност 

5. Адиминистративни 
активности 

Пополнува и 
ажурира работна 
документација 

1. Пополнува работни налози за нови и 
реализирани активности 

2. Изработува извештаи 
3. Пополнува документи за трошоци на 

материјал и време (дневно и 
периодично) 

4. Води евиденција за редовните 
активности за одржување (надградби, 
замени, резервни копии (back up-и) и сл.) 

5. Води евиденција за состојбата на 
средствата за работа  

6. Архивира работна документација 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет 

Контролира, 
тестира и 
осигурува 
функционалност на 
процесот и на 
опремата 

1. Контролира квалитет на поставена аудио 
и видео опрема 

2. Контролира квалитет на функционирање 
на аудио и видео опрема  

3. Контролира квалитет на поставување и 
поврзување на управувачка, 
сигнализациска и мониторинг опрема 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

4. Контролира квалитет на функционирање 
на управувачка, сигнализациска и 
мониторинг опрема  

Обезбедува, 
контролира 
квалитет и 
усогласеност на 
работа во однос на 
прописи, 
стандарди и 
нормативи 

1. Контролира правилна примена на МКС 
прописите, стандардите и нормативите 
при монтирање, инсталирање, 
сервисирање, одржување и адаптирање 
на системите, производите и 
материјалите 

2. Контролира квалитет на основен, 
дополнителен и помошен материјал 

3. Контролира состојба на уреди 
4. Почитува професионални кодекси и 

политики на компанијата 
5. Kористи потребни софтверски и други 

алати за квалитет и усогласеност во 
работата 

6. Следи и се запознава со нови поими, 
протоколи и стандарди за работа 

7. Дава предлози за унапредување на 
работата и подобрување на квалитетот 

8. Укажува на воочени „тесни грла“ во 
работењето и други пречки кои влијаат 
на квалитетот на работата 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Редовно ги 
одржува 
средствата за 
работа  

1. Води сметка за средствата за работа и 
истите ги чува и користи согласно 
барањата 

2. Проверува исправност на средствата за 
работа и инструментите 

3. Навремено ги проследува за замена, 
поправка или баждарење неисправните 
средства за работа/ инструменти  

Контролира  
исправност на 
опрема 

1. Ја проверува исправноста на опремата 
2. Се грижи за соодветен третман на 

неисправната опрема 
8. Комуникација Комуницира со 

соработници од 
својот тим или 
соработници од 
други сектори и 
служби 

1. Комуницира и разменува информации со 
соработниците во тимот 

2. Комуницира со соработници од други 
тимови и служби 

3. Комуницира со надворешни компании 
при обезбедување на информации или 
реализација на активност 

4. Пружа поддршка на тимот 
5. Применува деловна комуникација и 

стручно-техничка терминологија 
6. Предлага решенија за унапредување на 

работата 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

7. Користи технички помагала во 
комуникацијата 

8. Развива и поддржува тимска хиерархија 
и решава конфликти 

9. Почитува основи на работна култура 
 

Комуницира со 
корисници 

1. Комуницира со корисници при пријава на 
пречки, дефекти или неквалитетна услуга 

2. Комуницира со корисниците при 
интервенции за отклонување на пречки, 
дефекти или неквалитет на услугите 

3. Комуницира со корисниците при 
обезбедување на нови услуги 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 
 
 

Изведува работи 
без сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците 
согласно 
законските 
регулативи 
 
 

1. Запазува мерки за обезбедување на 
местото на работа, за себе и својот тим, 
во согласност со важечките препораки и 
прописи за заштита и безбедност при 
работа 

2. Користи лични и групни заштитни 
средства и опрема во работата 

3. Воочува потенцијални причини за 
несреќа поради несоодветна употреба на 
алатот, приборот, уредите и опремата 

4. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива 

5. Почитува организациски процедури во 
случај на повреди, итни ситуации и 
евакуација 

Ја заштитува 
потесната и 
пошироката 
животна средина 
од негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа 

1. Применува еколошки работни процедури 
2. Селектира отпаден материјал 
3. Ги идентификува и пријавува 

материјалите, производите и опремата 
кои би можеле да предизвикаат штета 
врз животната средина согласно 
организациските процедури 

4. Осигурува релевантните луѓе да бидат 
известени за сите процедури за 
функционирање на системот или 
компонентите кои имаат за цел да ја 
заштитат животната средина  

5. Ги следи процедурите за работното 
место за безбедно ракување, 
складирање и отстранување на отпадни 
и опасни материјали и производи 

6. Применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина 

7. Идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

животната средина 
8. Запазува уредност на работно место 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
 

Знаење за занимањето: 

• Искажува основни електрични големини (напон, струја, моќност, отпорност, 
капацитивност, индуктивност, фреквенција) 

• Наведува единици за основните електрични големини 
• Чита и толкува електронски шеми  
• Разликува електронски компоненти: индукциски елементи, отпорници, кондензатори, 

полуспроводнички елементи, интегрални кола  
• Разликува технологии на изработка на електронски компоненти и склопови 
• Објаснува функционалност на  електронски компоненти 
• Опишува електроакустични претворувачи 
• Објаснува начини на пренесување на аудио и видео содржини 
• Чита и толкува радио и телевизиски дијаграми 
• Анализира радио и телевизиски медиуми и технологии 
• Разликува видови радио-телевизиски мрежи и нивни примени 
• Објаснува топологија на радио-телевизиските мрежи 
• Објаснува функционалности на елементите од топологијата на радио-телевизиските 

мрежи 
• Прикажува видови на радио-телевизиска терминална опрема и нивни примени 
• Наведува соодветни хардверски и софтверски алатки за инсталација и одржување на 

радио-телевизиска опрема  
• Анализира начини на напојување на активната радио-телевизиска опрема 

 
Вештини за занимањето: 

• Чита електрични шеми и радио-телевизиски дијаграми 
• Избира и користи соодветен алат за работа 
• Избира и користи соодветен инструменти и уреди за дијагностицирање и мерење 
• Монтира, поврзува и проверува функционалност на аудио, радио-телевизиска опрема  
• Користи мерни инструменти (волтметар, амперметар, ватметар, фреквенцметар, 

омметар, мултиметар и др.) 
• Мери: напон, струја, отпор, моќност, енергија, фреквенција, индуктивност, 

капацитивност, слабеење 
• Толкува резултати од извршени мерења  
• Одржува и чува мерни инструменти и мерни уреди 
• Извршува сервисирање и одржување на аудио, радио-телевизиска опрема 

 
 



 

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик  
Способен е да слуша ефективно, да разбере и протолкува концепти, 
размислувања, налози, факти, барања и ставови изразени во усна и 
во писмена форма, и за истите да може да направи запис. Разликува 
деловна и техничка комуникација, со колегите и со клиентите, и 
соодветно ја применува. Јасно ги изразува своите ставови и мислења 
во усна и писмена форма. 
 
Комуникација на странски јазик  
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, факти и ставови 
и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи странскиот 
јазик со цел компетентно да го следи напредокот во професијата, да 
користи стручна техничка документација и техничка терминологија и 
да го надградува сопственото знаење и вештини во сферата на 
работење со аудио и видео опрема, односно радио телевизиски 
уреди. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата 
Применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа со 
опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко-
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. 
Врши собирање на податоци потребни за самоунапредување во 
полето на новите аудио и видео технологии.  
 
Дигитални компетенции  
Користи ИТ технологија  и ги следи последните технолошки трендови. 
Пребарува, собира и обработува дигитални информации и ги користи 
на критички и систематски начин. Користи алатки за подготовка, 
презентирање и разбирање на комплексни информации во 
изведувањето на задачите. Врши хардверски и софтверски надградби 
на алатките и уредите кои ги користи, препорачани од 
производителот. 
 
Учење како се учи 
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на работата со радио и телевизиски уреди. Способен е 
да управува со сопственото учење, кариера и работни рутини. 
Истраен е во автономното учење, но и во учењето за време на 
работата со соработниците.  
 
 
 



 

 
 

Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, и да 
создава доверба  
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 
да ги препознае можностите и да иницира  подобрување на 
состојбите во различни ситуации. Придонесува кон развојот на 
културата која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги 
препознава различните вештини на сите во рамките на службата. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на членовите 
во тимот. Ги приближува сопствените креативни и експресивни 
ставови со размислувањата на другите членови во тимот и ги 
изразува на соодветен начин со што всушност ќе се подобри 
ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови 

Посебни услови кои можат да се јават при извршување на 
задачите се: 

• Работа на височина 
• Работа во екстремни временски услови 
• Работа во тешки теренски услови 
• Работа во електромагнетно поле на нејонизирачко зрачење 

 
Работни средини: 

• производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија 
• оператори на мобилна телефонија 
• комерцијална  
• индустриска 
• сопствен бизнис  
• болници и установи за грижа  
• сообраќај и транспорт 
• установи за јавни услуги 
• образование 
• медиуми 
• радио телевизиски куќи и станици 

 
 

 

 



 

 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за работни односи 
• Закон за стандардизација 
• Закон за акредитација 
• Македонски стандарди во електротехниката, телекомуникациите, 

електрониката и информатичката технологија 
 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување  

 
Решение бр.08-9486/4 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија   

 

 


