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Техничар електроничар за компјутери 

Код на СЗ 
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Сектор ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
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сложеност на 
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задачи 
 

 
IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Техничар електроничар за компјутери - монтира, инсталира, одржува, 
сервисира електонски уреди кои го сочинуваат компјутерот како целина, 
вклучително и периферните уреди кои се составен дел од компјутерскиот 
систем. Исто така, раководи со работите за инсталирање, одржување, 
сервисирање и монтирање на компјутерот и периферната опрема. Креира 
извештаи за извршени работни задачи и собира неопходни влезни и 
излезни податоци за изготвување и надградба на техничка документација.  
Обезбедува алат, опрема и потребни ресурси за работа, работи согласно 
техничка документација, врши подесување и ја следи правилната работа 
на опремата, проверува функционалност на компјутерската опрема, 
анализира видови дефекти, отклонува дефекти, води евиденција и следи 
податоци за состојбата на компјутерската опрема, планира термини за 
контрола и сервисирање на компјутерската опрема, планира и порачува 
резервни делови, прави редовна проверка на системот за непрекинато 
напојување и следи развој на информатички технологии. Ја проверува 
амортизацијата на деловите на компјутерот и периферната опрема, 
превзема соодветни активности за надградба на компјутерот. Обезбедува 
и осигурува безбедни услови за работа во согласност со техничките 
прописи и важечката законска регулатива. Може самостојно да работи или 
да раководи со тимот надлежен за компјутерската и периферната опрема 
на ефикасен и економичен начин. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
активности 

1. Ги планира своите активности и 
потребите од опрема и материјал и 
средства за работа 

2. Планира и утврдува состојба на тимот, 
опремата и средствата за интервенција и 
потребни материјали, средства, опрема 
и алат за работа 

3. Прави распоред на активности 
4. Определува приоритет на активности 
5. Проверува информации од техничка 

документација 
6. Обезбедува потребен алат 

 
 

2.  Подготовка за 
работа  

Подготвува  
извршување на 
работа согласно 
планирани 
активности 

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

2. Ја проверува локацијата за работа 
3. Ги идентификува факторите кои ќе имаат 

влијание врз работата  
4. Укажува на можни непредвидени 

ситуации и соодветни активности за 
реализација на работна задача 

5. Осигурува дека информациите и 
документацијата за изведување на 
работата се релевантни и дека уредите, 
опремата, алатите, софтверот и 
податоците се соодветни согласно 
работниот налог 

6. Распределува работни задачи на тимот 
7. Контролира техничка исправност на 

опремата, материјалите и алатот за 
инсталирање, сервисирање, поправање 
и надградба на компјутери и периферни 
уреди 

8. Контролира и валидира неопходни 
верзии на потребни софтвери  

9. Врши контрола на личната и групна 
заштитна опрема за својот тим пред 
почеток на работата 

10. Обезбедува безбедност на просторот за 
работа 

11. Наведува 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 
 
 
 
 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

3.  Оперативни 
активности 

Монтира и 
инсталира 
компјутер/и и 
периферна опрема 

1. Следи процедури за монтажа и 
инсталација на компјутерски системи и 
периферна опрема 

2. Врши проверка на исправноста на 
компјутерскиот систем по одреден 
протокол користејќи соодветни 
хардверски и софтверски алатки 

3. Потврдува дека постоечката електрична 
енергија е погодна за работа на 
компјутерскиот систем 

4. Потврдува, пред почетокот на работата, 
дека до работната локација и до 
работната област може безбедно да се 
пристапи 

5. Спроведува тестови за проверка на 
квалитет на компјутерот по негово 
монтирање, надградба или сервис 

6. Избира делови за компјутерски системи 
и периферни уреди и потврдува дека тие 
се: со вистински тип, големина и 
перформанси соодветни за намената во 
согласност  со потребите на работното 
место и компјутерскиот систем 

7. Ги поставува, прицврстува и поврзува 
компјутерските делови и периферните 
уреди во согласност со: упатствата на 
производителот, дизајнот на 
компјутерскиот систем и работните 
процедури на компанијата 

8. Проверува дека врските (електрични и 
механички) се соодветни и правилно 
воспоставени 

9. Користи различни комјутерски делови и 
уреди за вградување во компјутерот или 
надворешно поврзување на компјутерот 
и периферните уреди 

10. Користи соодветен алат и прибор 
11. Изведува работи согласно техничко-

технолошка документација 
 

Контролира, 
потврдува 
функционалност и 
одржува 
компјутерски 
системи и 
периферни уреди 

1. Врши контрола на исправноста на 
компјутерските системи и периферните 
уреди 

2. Врши контрола на исправноста на 
деловите во компјутерскиот систем и 
периферната опрема 

3. Сервисира компјутери и периферна 
опрема 

4. Врши контрола на исправноста на 
непрекинати напојувања  

5. Врши хардверски и софтверски 
надградби 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

6. Врши проверки на системот за 
заземјување во согласност со МКС 
стандардите 

7. Разликува дефекти од електрична и 
неелектрична природа 

8. Дијагностицира и сервисира појавени 
дефекти на компјутерски ситем и 
периферна опрема  

9. Заменува (демонтира, сервисира, 
монтира и поврзува) оштетени 
компјутерски делови од компјутерски 
системи и периферна опрема 

10. Врши контрола на функционална 
исправност на компјутерските делови во 
компјутерот и периферната опрема 

 
Пушта во работа, и 
испитува 
компјутерски 
системи и 
периферни уреди 

1. Инсталира и подесува соодветни 
софтвери - BIOS за правилна работа на 
компјутерскиот систем 

2. Инсталира соодветни електрични врски 
помеѓу вградени деливи во и вон 
компјутерот  

3. По потреба инсталира и подесува 
безбедносни алатки и уреди за заштита 
на компјутерот 

4. По потреба поврзува непрекинато 
напојување на компјутерот 

5. Врши тестирање на исправност и 
квалитет на компјутер 

6. Проверува дека врските (електрични и 
механички) се соодветни и правилно 
воспоставени 

 
Прави превентивни 
прегледи на 
компјутерски 
системи и 
периферни уреди 

1. Прави редовна периодична проверка на 
функционалноста и перформансите на 
компјутерскиот систем согласно 
утврдени процедури 

2. Прави редовна периодична проверка на 
функционалноста и перформансите на 
непрекинато напојување согласно 
утврдени процедури 

3. Прави редовна периодична проверка на 
периферни уреди согласно утврдени 
процедури 

4. Прави периодична проверка на 
инсталирани софтвери (BIOS, firmware), 
согласно утврдени процедури  

5. Врши надградба на (BIOS, firmware), 
согласно утврдени процедури 

6. Прави редовна периодична проверка на 
функционалноста и перформансите на 
уредите и алатите за работа 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

7. Врши замена на амортизирана опрема 
8. Врши периоднични активности за 

одржување на компјутерските системи во 
добра кондиција за работа (периодични 
сервиси или чистења и подмачкувања на 
опремата) 
 

Реализира 
различни проекти 
на компјутерски 
системи  

1. Планира и склопува компјутерски 
системи согласно потребите 

2. Планира и изведува надградби на 
компјутери и периферна опрема 

3. Изготвува планови за превентивни 
активности во врска со компјутерските 
системи 
 

4. Комерцијални 
активности 

Работи според 
пазарни 
законитости 

1. Работи според дефинирани пазарни 
услови 

2. Учествува во изработка на понуди 
3. Разликува видови на трошоци 
4. Структурира трошоци 
5. Евидентира трошоци на материјал и 

време 
6. Оптимизира трошоци во работата 
7. Познава основи на маркетинг 
8. Ги следи трендовите на пазарот 

 
Учествува во 
подготовка, 
реализација и 
оценување на 
тендери за 
компјутерски 
системи и 
периферна опрема 

1. Осигурува дека се достапни доволни 
организациски ресурси за исполнување 
на тендерските барања 

2. Планира подготовка на тендер и ги 
обезбедува потребните информации 
пред започнувањето 

3. Користи информации од потенцијалниот 
клиент за да го утврди текот на работата 
и типовите на компјутерски делови и 
периферни уреди 

4. Врши проценка на потенцијални трошоци 
5. Вклучува проценка на ризик во тендерот 
6. Бара дополнителни информации од 

надлежното лице или институција 
доколку има нејаснотии околу 
информациите 

7. Комерцијалните доверливи информации, 
што се чуваат во каков било формат, ги 
прави достапни само на овластено(-и) 
лице(-а) 

8. Ја финализира и навремено ја 
дистрибуира тендерската документација 
до релеваното (-ите) лице(-а) за 
одобрување, одлучување и доставување 
во согласност со организациските 
процедури  



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

9. Ги презентира тендерските информации 
на начин кој е најверојатно дека ќе биде 
прифатен 

10. Ги евидентира и складира сите 
релевантни информации што се 
користени во подготовката на тендерот  

11. Го следи напредокот на тендерот и 
проверува дали се потребни 
дополнителни информации  

12. Го ревидира тендерскиот процес со цел 
да утврди области за подобрување во 
рамките на организацијата  

13. Бара повратни информации кога 
тендерот бил неуспешен, го запишува и 
соопштува објаснувањето на релевантно 
лице 
 

5. Адиминистративни 
активности 

Пополнува работна 
документација 

1. Изработува извештаи 
2. Пополнува дневник за работа 
3. Пополнува документи за трошоци на 

материјал и време (дневно и периодично) 
4. Води евиденција за редовните и 

вонредните сервисирања и ремонти, 
направените адаптации и извршените 
интервенции 

5. Води евиденција за направени 
надградби на делови, софтвери и уреди 

6. Води евиденција за состојбата на 
средствата за работа 

7. Архивира работна документација 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет  

Контролира 
параметри за 
правилна и 
квалитетна работа 
на компјутерски 
системи и 
периферни уреди 

1. Проверува вредности на електрични 
величини за критични делови во 
компјутерскиот систем (напони на 
централно процесорска единица, напони 
на меморија, тврди дискови и други 
елементи на компјутерот) 

2. Проверува ладење на централно 
процесорска единица и напојување 

3. Контролира верзии на BIOS и firmware-и  
4. Води евиденција за актуелните BIOS и 

firmware-и  
5. Утврдува потреба за надградба на 

понови верзии на BIOS и firmware-и 
6. Утврдува потреба за надградба на 

компјутерските конфигурации,  
7. Утврдува потреба за надградба на 

периферните уреди 
 
 
 
 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Контролира квали-
тет на работата во 
однос на 
прописите, 
стандардите и 
нормативите 

1. Контролира правилна примена на МКС 
прописите, стандардите и нормативите 
при монтирање, инсталирање, 
сервисирање, одржување и адаптирање 
на компјурерите и периферните уреди 

2. Контролира квалитет на основен, 
дополнителен и помошен материјал 

3. Контролира состојба на алатот и 
приборот 

4. Почитува професионални кодекси и 
политики на компанијата 

5. Kористи софтверски алатки за контрола 
на квалитет и мерење на перформанси 
на системот 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Врши редовни, 
вонредни и 
превентивни 
прегледи 

1. Учествува во постапките за редовни, 
вонредни и превентивни прегледи 

2. Врши проверка на степенот на 
амортизација на опремата 

3. Заменува компоненти со поминат 
животен век пропишан од 
производителот 

4. Врши надградба на опремата со 
дополнителен хардвер и софтвер 
 

Редовно ги 
одржува  
средствата за 
работа 

1. Прегледува, чисти и складира алат и 
прибор 

2. Прегледува, чисти и врши помали 
поправки на вградени модули во 
компјутер  

3. Навремено ги проследува на сервис 
алатот, приборот инструментите и 
уредите кои ги користи во работата 

4. Навремено инсталира нови потребни 
верзии од софтвери и лиценци на 
соодветните алатки и опрема за работа 

5. Работи според правила и постапки за 
одржување и основно поправање на 
алатот, приборот, инструментите и 
уредите 
 

8. Комуникација Комуницира со 
клиенти и 
овластени 
установи за ИТ 
опрема 

1. Комуницира со технички служби на 
производители на опремата 

2. Комуницира со установи надлежни за 
спроведување прописи од ИТ областа 

3. Применува стручно-техничка 
терминологија 

4. Комуницира со клиенти 
5. Дава точни упатства и совети на 

клиентите и корисниците 
6. Предлага оптимални решенија на 

клиентите согласно нивните побарувања 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

7. Разликува можни побарувања на 
клиентите 

8. Користи технички помагала во 
комуникација 

9. Дава консултантски услуги за 
подобрување на работата на ИТ 
опремата 

10. Комуницира со секторски стручни 
здруженија за усовршување и надградба 
на знаењето 

11. Користи on-line извори на информации за 
усовршување и надградба на знаењето 
 

Комуницира со 
тимот на 
соработници 

1. Соработува со работниците од 
соодветните сектори и служби 

2. Применува стручно-техничка 
терминологија 

3. Работи во согласност со производните и 
расположивите капацитети на својата 
компанија 

4. Организира и учествува во стручни 
колегиуми 

5. Предлага решенија за унапредување на 
работата 

6. Користи технички помагала во 
комуникација 

7. Развива и подржува тимска хиерархија и 
решава конфликти 

8. Комуницира со надредените, 
подредените и соработниците 

9. Почитува основи на работна култура 
 

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 сред-
ства и опрема во работата 

3. Применува заштита од струен удар 
4. Воочува потенцијални причини за 

несреќа поради несоодветна употреба на 
алатот, приборот, уредите и опремата 

5. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива 

6. Спроведува насоки на добавувачите и 
производителите соодветни за безбедна 
употреба, одржување, ракување, 
транспорт и складирање на 
компјутерската опрема 

7. Врши давање на прва помош, посебно во 
случај на настрадан од струен удар 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

8. Запазува постапки во случај на пожар, 
посебно  во случај на пожар на ИТ 
опрема 

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

 
Ја заштитува 
потесната или 
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 во согласност со 
организациските процедури 

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

5. Правилно складира и отстранува 
отпаден и опасен материјал 

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

7. Применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина 

8. Идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 
животната средина 

9. 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 едници за основните електрични големини 
• Прикажува архитектура на компјутерска конфигурација (процесор, меморија, напојување, 

влезно-излезни единици, магистрали) 
• Чита и разбира електронски шеми 
• Искажува суштина на работа на компјутер и периферни уреди 
• Разликува електронски компоненти: индукциски елементи, отпорници, кондензатори, 

полупроводнички елементи, интегрални кола  
• Разликува технологии на изработка на електронски компоненти и склопови 
• Објаснува функционалност на електронски компоненти 
• Толкува бинарен систем и основни математички функции од Bool-ова алгебра 
• Објаснува функционирање на основни логички кола (регистри, бројачи, флип-флоп и т.н.) 



 

 
 

• Наведува соодветни хардверски и софтверски алатки за инсталација и одржување на ИТ 
опрема 

• Објаснува функција на:  
-компјутер (сервер, работна станица, терминал односно лаптоп, десктоп, таблет, смарт 
уреди)  
-периферна опрема (печатар, скенер, монитор, тастатура, глувче, проектор, уреди за 
заштита на податоци, непрекинати напојувања, уреди за забава, машини и уреди 
управувани од компјутер)  
-компјутерски делови (централно процесорска единица, RAM, тврд диск, оптички уред, 
графички адаптер, мрежен адаптер, напојна единица) 
-влезно/излезни комуникациски единици (сериски порт, паралелен порт, USB порт, аудио 
влезно-излезни порти, графички влезно-излезни порти, мрежни влезно-излезни порти) 
-софтвери кои го управуваат компјутерот и деловите во него (BIOS и firmware) 
-алат, прибор (унимери, клешти за конектори, програматори, топлотни станици-леткуми) 

• Опишува карактеристики и параметри на: 
-составни делови на компјутер (процесор, меморија, влезно- излезни компоненти, 
магистрали, напојување) 
- електронски компоненти: индукциски елементи, отпорници, кондензатори, 
полупроводнички елементи, интегрални кола 
-оперативни системи ( Windows, UNIX, Linux, Android и други како и нивни верзии за 
сервери, работни станици, смарт уреди, мрежни уреди) 

• Објаснува потреба од ИТ опрема 
• Прикажува начини на поврзување на делови и модули во компјутерски систем 
• Разликува симболи во електрични шеми 
• Презентира видови дефекти ИТ опрема 
• Наведува опасности поврзани со неправилно користење на ИТ опрема и материјали во 

ИТ системот 
• Извршува математички операции потребни да се пресметаат вредности на влезно/ 

излезни електрични величини во електрично коло 
 

 
Вештини за занимањето: 
• Детектира дефекти – поставува дијагностика 
• Чита и разбира електрични шеми 
• Избира и користи соодветен електронски дел или модул за изработка или сервисирање 

на електрични кола во компјутер 
• Инсталира и подесува оперативни системи со основни параметри 
• Инсталира и подесува соодветни верзии на управувачки програми 
• Монтира, поврзува и проверува функционалност на: 

-компјутерски системи и периферна опрема (сервери, работни станици, терминали, 
печатари, скенери, уреди за непрекинато напојување, уреди за резервни копии на 
податоци и друго) 
-копјутерски компоненти (основна плоча, процесор, меморија, тврд диск, оптички уред, 
графички адаптер, мрежен адаптер, тастатура, глувче и друго) 
-електрични врски помеѓу делови во компјутерот 

• Врши надградба на BIOS и firmware  
• Одржува и чува ИТ опрема 
• Спроведува процедури за безбедност и заштита при работа 
• Користи и применува лична заштитна опрема 

 
 

 



 

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
налози, факти, барања и ставови во усна и во писмена форма, 
истотака, да остварува јазична интеракција со клиенти, овластени 
институции за производство, надградба и сервисирање на ИТ опрема, 
како и со тимот на соработници на соодветен и креативен начин во 
различни професионални, општествени и културолошки контексти. 
Способен е да користи различни видови на документација што се 
однесува на ИТ опрема и уреди, да пребарува, собира и обработува 
информации, и да ги формулира и изразува сопствените усни и 
писмени аргументи на убедлив начин соодветен на контекстот. 

 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбира, 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 и да 
го надградува сопственото знаење и вештини во сферата на ИТ 
индустријата. 

 
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 
информатичките технологии. 
 
Дигитални компетенции 
Користи ИТ технологија со цел да ја обезбеди најдобрата можна 
функционалност ИТ системот. 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 на информатичкиот систем. 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 култура 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 

Работни средини: 
• ИКТ индустрија 
• производство, пренос и дистрибуција на електронски податоци 
• комерцијална  
• индустриска 
• сопствен бизнис 
• медицински установи 
• сообраќај и транспорт 
• образование и наука 
• туризам и угоститителство 
• медиуми 
• филмска индустрија 
• установи за јавни услуги 
• култура 
• земјоделие 

 

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 
• Закон за енергетика 
• Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија 
• Македонски стандарди во електротехниката, телекомуникациите, 

електрониката и информатичката технологија 



 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување  

 
Решение Бр.08-5066/16 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија   

 


