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Вовед
Целта на оваа анализа е изработка на профил на Секторот за геологија, рударство
и металургија при што се земени во предвид и разгледувани поголем број на социолошки
и економски фактори преку кои сакаме да одговориме на многу прашања кои се поврзани
со планирањето на уписната политика во стручните училишта и на сите оние прашања
кои се поврзани со соодветноста на образовните програми према потребите на пазарот
на трудот.
Во анализата се користени податоци од различни извори, како што се Анкетата на
работната сила, податоци за вработеноста од Државниот завод за статистика,
финансиски податоци за работата на претпријатијата од овој сектор во РМ, податоци за
невработеноста по занимања од Агенцијата за вработување, анкетата на работодавачите
за потребите од компетенции на вработените и идните вработени.
Секторот за геологија, рударство и металургија по своите темелни одредници е
изразито хетероген сектор и се состои од три самостојни сектори, кои тие пак имаат свои
потсектори. Регионалната распределеност на деловните субјекти е многу значајна затоа
што таа наведува на размислување за уписната политика, која на пазарот на трудот
треба да му осигура задоволителна бројка на квалифи кувани кадри. Иако, помеѓу овие
три сектора постојат бројни разлики, сепак дел од трендовите кои ги карактеризираат
скоро да се идентични. Индикаторите на пазарот на трудот, возрасната и образовна
структура, нивото на занимања, нето платата, видовите на договорите за работа,
работното време и големината на компаниите во кои се вработуваат квалификувани
кадри од овој профил, меѓусебно непокажуваат значителни отстапувања, а во најголем
број на случаеви не се разликуваат ни од македонскиот просек.
За образованието е најважно да се препознаат сегашните и идните побарувања за
занимања кои ќе бидат потребни за стопанскиот развој. Со време, како што се променува
структурата на стопанството према потребите на потрошувачите на домашно и глобално
ниво, така се менува и структурата на знаењата и вештините. Одржувањето на конкурент
носта е можна само ако се нудат неопходни знаења и вештини присутни во образовните
излези, стандар дите на квалификации и образовните програми.
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I.

АНАЛИЗА НА СЕКТОРОТ ЗА ГЕОЛОГИЈА И РУДАРСТВО
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Клучна област 1:

Големина на профилот на секторот и географската
локаци ја на организациите и работниците

1.1.Занимањата во секторот согласно Националната класификација на
зaнимања
Секторот за геологија, рударство и металургија, во стручното образование и обука
е застапен со две квалификации со четиригодишно траење: геолошко-рударски техничар
и металуршки техничар, и со една квалификација со тригодишно траење, ракувач со
рударски машини, или вкупно три активни квалификации.
Согласно Националната класификација на занимања во овој сектор, образование
то има генерирано вкупно 178 различни занимања, од кои во подрачјето на рударстово
62, во подрачјето на геологијата 21 и металургија, вкупно 95 занимања.
Овие занимања од секторот се однесуваат на сите образовни нивоа (не само за
средното образование), со што се добива увид во вкупната побарувачка за секторските
занимања во стопанството. Ваквиот увид во секторот е многу важен затоа што дел од
учениците кои во иднина ќе се одлучат да го започнат своето образование токму во
стручното образование, можеби ќе сакаат да ја развиваат својата кариера стекнувајќи
повеќе квалификации токму во овој сектор, на различни нивоа.
1.2.Потсектори во рамките на секторот за рударство
Во рамки на секторот рударство, се издвојуваат следниве потсектори:
•
•
•
•
•

Вадење на јаглен и лигнит
Вадење на сурова нафта и природен гас
Вадење на руди и метал
Вадење на други руди и камен
Помошни услужни дејности

1.3. Економската активност на деловните субјекти од Секторот за рударство и
нивната географска распределеност
На почеток на оваа анализа треба да се нагласи дека сите податоци кои се
користени со цел да се изработи профил на економскиот сектор за рударство, се
базираат на податоците содржани во извештаите и годишниците на Државниот завод за
статистика, соодветните министерства, Агенцијата за вработување итн. Во Државниот
завод за статистика, економскиот и образовен Сектор за геологија, рударство и
металургија, не е регистриран под овој назив, туку како рударство и вадење на камен со
потсекторите: вадење на јаглен и лигнит, вадење на сурова нафта и природен гас,
вадење на руди и метал,вадење на други руди и камен и помошни услужни дејности.
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Во Анализата се дадени податоци за сектор за рударство и вадење на камен и
металургија, додека пак за секторот геологија нема посебни податоци.
Во табелата број 1, прикажан е бројот на активни деловни субјекти во рамките
на Секторот за рударство и вадење на камен и неговите подсектори.
Табела број 1.Број на активни деловни субјекти во Рударството

2013 год.

2014 год.

2015 год.

Б:Рударство и вадење на
164
180
173
камен
1.Вадење на јаглен и лигнит
8
6
6
2. Вадење на сурова нафта и
3
3
2
природен гас
3. Вадење на руди на метал
14
16
17
4. Вадење на други руди и
129
144
135
камен
5. Помошни услужни дејности
10
11
13
во рударството
Вкупно
164
180
173
Извор:Статистички преглед:Население и социјална статистика „Вработени и нето
плати-состојба 2014 год“.
Од податоците може да се согледа дека во 2013 година во рамките на секторот за
Рударство има активни вкупно 164 деловни субјекти, од кои најголем број има во
подсекторот Вадење на други руди и камен, вкупно 129, а најмалку има во подсекторот,
Вадење на сурова нафта и природен гас, 3 субјекти; во 2014 година има пораст на
вкупниот број на деловни субјекти и изнесува 180, а во потсекторот вадење на други руди
и камен изнесува 144; додека пак во 2015 година има намалување во однос на
претходната година за седум активни деловни субјекти и тоа од подсекторот Вадење на
други руди и камен. Податоците за период од три години наведуваат на заклучок дека во
периодот од три години, има зголемување на бројот на деловните субјекти кои се
занимаваат со рударство.
Табела број 2: Вработени во секторот рударство
Б: Рударство и
вадење на камен
1.Вадење на јаглен и
лигнит
3. Вадење на руди на
метал
4. Вадење на други
руди и камен
5. Помошни услужни
дејности во
рударството

2013

2014

Жени/2013

2014/жени

4146

4164

301

325

77

68

5

5

2351

2443

130

143

1614

1489

159

161

104

164

7

16

7

Вкупно
4146
4164
301
325
Извор:Статистички преглед:Население и социјална статистика,,Вработени и нето
плати-состојба 2014 год.
Во табелата број 2 прикажан е вкупниот број на вработени во секторот
рударство за период од две години. во 2013 година, вкупно вработени во секторот
рударство се вкупно 4146, од кои во подсекторот вадење на руди и камен, е највисок
бројот и изнесува 2351 од кои 130 жени, додека пак најмал број на вработени има во
подсекторот вадење на јаглен и лигнит и изнесува 77, од кои пет се жени.
Во 2014 година, вкупно вработени во секторот рударство се вкупно 4164, од кои во
подсекторот вадење на руди и камен, е највисок бројот и изнесува 2443 од кои 143 жени,
додека пак најмал број на вработени има во подсекторот вадење на јаглен и лигнит и
изнесува 68, од кои пет се жени.
Од податоците за периодот од две години, можеме да констатираме дека има ми
нимално зголемување на бројот на вработените во Секторот за рударство,
а
карактеристично е тоа што е зголемен бројот на нововработени жени.
Табела број 3: Вработени по видови на сопственост, 2014 год.
Б:Рударство и вадење на
камен
1.Вадење на јаглен и лигнит
2. Вадење на руди на метал
3. Вадење на други руди и
камен
4. Помошни услужни дејности
во рударството
Вкупно

Вкупно
4146

жени
325

Приватни
4146
Жени
325

68
2443
1489

5
143
161

68
2443
1489

5
143
161

164

16

164

16

4164

325

4164

325

Извор: Статистички преглед:Население и социјална статистика,,Вработени и нето
плати-состојба 2014 год.
Во табелата број 3 прикажан е вкупниот број на вработени во секторот
Рударство за период од една година, но по видови на сопственост.
Во 2014 година, вкупно вработени во секторот рударство се 4146, од кои 325,
жени. Во овој сектор, карактеристично е што активните деловни субјекти се сите во
приватна соспственост. Најголем број на вработени има во потсекторот Вадење на руди и
метал, и изнесува 2443, а најмалку вработени има во потсекторот Вадење на јаглен и
лигнит и изнесува 68.
Исто така, во секторот рударство, издвоена е посебен потсектор, помошни
услужни дејности во рударството каде има вкупно активни деловни субјекти 164 од кои се
сите во приватна сопственост и има вработено 16 жени.
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Од податоците можеме да заклучиме дека активните деловни субјекти од секторот
рударство имаат тенденција на постојан раст во Република Македонија, а со тоа и
постојано зголемување на потребите од нови вработувања во овој сектор.
Табела број 4: Вработени според школска подготовка
Вкупно
вработен
и
Руд и
вадење
камен
4146
Вкупно

Без
обр.

Незав.
основ

основно

тригод

четиригод

виша

Високо

М-р

Д-р

6

41

928

905

1540

75

645

18

1

6

41

928

905

1540

75

645

18

1

Извор: Статистички преглед:Население и социјална статистика,,Вработени и нето
плати-состојба 2014 год“.
Во табелата број 4, прикажана е школската подготовка на вработените во
секторот Рударство. Од вкупниот број на вработени во овој сектор кој изнесува 4146, без
образование се шест, или 0,14.%, со незавршено основно образование 41 или 0,98%, со
завршено основно образование 928 или 22,3%, со тригодишно 905 или 21, 82%,
четиригодишно 1540 или 37,2% со виша 75 или 1,8%, со високо 645 или 15,57%, стекнати
со академско звање се 18 магистри или 0,4%, и со докторат има еден или 0,0.2.%.
Најголемиот број на вработени во овој сектор, се со завршено четиригодишно,
основно,тригодишно образование, со високо, а најмалку има без образование, со
незавршено образование и со научните звања м-р и д-р.
Табела број 5: Вработени според работно време, 2014 година
Вкупно
врабптени
Рудар и вадење
на камен
Вкупно

Вкупно

Жени

Со полно
работно
време

Жени

4164

325

4140

319

Со
скратено
работно
време
24

4164

325

4140

319

24

Жени

6
6

Извор: Статистички преглед: Население и социјална статистика,,Вработени
и нето плати-состојба 2014 год“.
Во табелата број 5, прикажана е структурата на вработените според работното
време. Од вкупниот број на вработени во секторот рударство, во 2014 година од вкупно
вработените 4164 со полно работно време се 98%, од кои 2,5% се жени, а со скратено
работно време, вкупно вработени се 0,2 % од кои 0,05% се жени.
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Табела број 6: Вкупен број на вработени според возраст
Вк.

Рудар
4164
и
вадење
на
камен

До
19
год.

20-24
год

25-29
год

30-34
год

35-39
год

40-44
год

45-49
год

50-54
год

55-59
год

60-64
год

9

67

326

421

448

565

637

754

629

302

Вкупно 4164
9
67
326
421
448
565
637
754
629
Извор: Статистички преглед: Население и социјална статистика,,Вработени и нето
плати-состојба 2014 год“.
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Во табелата број 6, прикажана е структурата на вработените според возраста.
Од вкупниот број на вработени во секторот, најголем е бројот на вработени лица на
возраст од 50 до 54 години, потоа лицата на возраст од 45 до 49 години, на трето место
се лицата од 55 до 59 година, на четврто, од 40 до 44 години, а најмалку се вработени на
возраст до 19 години. Од прикажаните податоци, произлегува фактот дека половината од
вработените се над 55 годишна возраст, што значи дека за неколку години во овој сектор
ќе има недостаток на квалификувани лица кои ќе работат и ќе го развиваат овој сектор.
1.4. Анализа на образовниот Сектор за геологија, рударство и металургија
Во анализата на образовниот сектор, посебен акцент е ставен на стручното
образование и обука како најразновиден вид кој е најосетлив на општествените и
техничко-технолошките промени. Затоа, патот до добри решенија во неговата реформа
се тешки, па мора на реформата да и се пристапи прецизно и постепено. Во денешно
време, од вработените во текот на целокупниот работен век, се бара образование кое
може да му послужи и како основа за унапредување на нивните општи и стручни
компетенции. Затоа, стручното образование и обука треба да овозможи изучување на
нови занимања во изменети околности кои ги наметенува животот и пазарот на трудот.
Во последнта деценија, во РМ посебен акцент се става не само на формалното
туку и на неформалното образование. Причините за конципирање на систем за
неформалното образование, се содржани во две суштински потреби на современото
општество. Првата, се однесува на успешното решавање на проблемот за погдотовка на
невра ботените за вработување, а вработените за одржување на вработливоста. Втората
потре ба е од универзално значење, која својот вкупен развој го базира на тековите на
техно лошкиот развој и задоволување на човечките тежненија за повисок квалитет во
својата работа и живот.
Потребите за неформално образование можат да бидат од различен карактер, а
претежно се однесуваат на:
• образование на лица без занимања, за работи кои се помалку сложени во
одредени подрачја на трудот;
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•

•
•
•
•

оспособување на невработени лица со завршено основно или непотполно
средно образование, за стекнување на конкретно занимање во стручното
образование;
дообразование или иновирање на знаењата во рамките на исто занимање;
преквалификација за исто занимање, пониско или повисоко ниво на стручна
подготовка;
технолошко оспособување (нововработени) за самостојна работа во
занимањата или конкретно работно место;
специјализација за работа од исклучителна важност, во рамките на исто
или за занимања од повисоко ниво на стручна подготовка.

За таа цел, во рамките на Секторот за геологија, рударство и металургија, покрај
во формалното образование, на возрасните вработени и невработени им се нудат
можности и во неформалното образование за стекнување на нови, проширување и
продлабочување на знаењата, развивање на вештини и компетенции за вработување и
вработливост во согласност со 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 возрасните, институциите за
образование на возрасните, 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 возрасните се
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на заедниците на
локалната самоуправа, од учесниците во процесот на образованието на возрасните и од
други извори.
Согласно Законот за стручно образование и обука, постојат четири вида на
стручно образование и обука:
•
•
•
•

стручно оспособување во траење до две години;
стручно образование во траење од три години;
стручно образование во траење од четири години; и
постсредно образование.
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Во табелата се прикажани квалификацииите кои се подготвувале во стручното
образование во секторот за геологија, рударство и металургија во последниве дваесет
години, од кои дел од нив се активни а, дел не.
Ред.
број

Назив на
секторот

Квалификации до двегодишно траење на образованието

Геологија,
рударство и
металургија
Квалификациисо тригодишно траење на образованието
Геологија

Рударство

Металургија

•

геодупчач

•

*ракувач со рударски машини 1

•
•

ракувач со машини за подготовка на минера л ни
суровини
валавничар

•

топилничар-леар

• калапер
Квалификации со четиригодишно траење на образованието
Геологија,

• геолошки техничар
• геодупчач-техничар

Геологија и
рударство

• *геолошко-рударски техничар

Рударство

• Рударски техничар

Металургија

• *металуршки техничар
Квалификациисо специјалистичко образование

1

Квалификациите означени со sвезда (*) се активни и има запишано ученици во учебната
2016/2017 година.
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Согласно конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во
Р.Македонија, Секторот за геологија, рударство и металургија е застапен во пет
училишта, односно во пет градови.

34

45

М.Каменица

1

34

30

1

34

45

Прилеп

1

34

45

Пробиштип

1

34

45

Радовиш

1

34

Вкупно

3

102

30
4

136

1

34

1

34

Минимум број на
поени

1

Број на ученици

30

Број на паралелки
Металуршки
техничар

Број на ученици

34

Минимум број на
поени

Број на паралелки
Геолошко - рударски
техничари

1

Минимум број на
поени

Број на ученици

Битола

опоштина

Број на паралелки
Ракувач со рударски
машини

Во табелата број 7, даден е бројот на паралелки и ученици согласно конкурсот
за упис на учениците во јавните стручни учулишта во РМ за учебната 2017/2018 година.

45

Табела број 7: Бројот на паралелки и ученици согласно конкурсот за упис на
учениците во јавните средни учулишта во РМ за учебната 2017/2018 година
Од табеларниот приказ се воочува дека повеќе се застапени образовните програ
ми со четиригодишно траење и тоа за геолошко- рударски техничар, во четири градови со
по една паралелка и металуршки техничар во еден град со една паралелка. Образовната
програма со тригодишно траење за ракувач со рударски машини, е застапена во три гра
дови со по една паралелка. Минималниот потребен број на поени за влез во образовната
програма со тригодишно траење при упис на учениците во прва година е 30 поени, а за
техничкото образование 45 поени. Согласно конкурсот, максимален број на поени кои
учениците можат да ги добијат врз основа на постигнатиот успех во основното
образование, е 82 поени.
Од вкупно обезбедените 35.909 ученички места за упис во прва година во јавните
средни училишта во Република Македонија за анализираниот сектор се предвидени 272
или 0,75%
Врз основа на податоците во табелата може да се констатира дека паралелките се
распределени само во три региони од можните осум во Република Македонија.
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Во табелата број 8, прикажана е моменталната состојба на запишани ученици
по паралелки за учебната 2016/17 година во општинските училишта во кои се
реализираат наставни програми од Секторот геологија, рударство и металургија. Треба
да се истакне дека бројот на запишани ученици и во останатите училишта е сличен.
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
Ракувач со рударски
машини

Геолошко -рударски техничар
Година на образование
машки

женски

вкупно

машки

Прва

9

1

10

5

Втора

10

2

12

Трета

16

3

19

Четврта

10

4

14

45

10

55

Вкупен број на ученици

женски

вкупно

5
не се запишани

9

9

14

14

Табела број 8: Број на ученици во СОУ кои во моментот посетуваат редовна
настава во шест паралелки од кои четри техничарски и две паралелки
ракувачи со рударски машини, учебна 2016/17 година
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Слика бр. 1.Графички приказ за движењето на учениците по години и пол
18

машки

16

женски
ки

14
12
10
8
6
4
2
0

прваа
а

трета

втора

четврта

Од табелата број 8 и сликата бр. 1 може да се констатира дека во образовните
програми со четиригодишно траење во Секторот за геологија, рударство и металургија
спо ред полот, доминираат ученици од машката популација додека женската е послабо
застапена и од година во година е со тенденција на намалување. Додека во
тригодишното образование се запишуваат ученици само од машки пол. Бројот на ученици
кои се запишани во секторот со годините се намалува. Слична е состојбата со бројот на
ученици и во останатите стручни училишта.

Ученици во РМ кои се стекнале со квалификација од Секторот за геологија,
рударство и металургија во периодот од 2011-2016

2012
/13 2011/12

учебна год.

Геолошко рударски техничар

Пол

Ракувач со рударски машини

редовни вонредни
ученици ученици вкупно

Пол

редовни вонредни
ученици ученици вкупно

м

18

17

35

м

12

8

20

ж

14

11

25

ж

3

1

4

вкупно

32

28

60

вкупно

15

9

24

м

28

10

38

м

14

6

20

15

2013/14
2014/15
збирно за пет
години
2015/16

ж

21

2

23

ж

вкупно

49

12

61

вкупно

м

37

4

41

м

ж

11

1

12

ж

вкупно

48

5

53

вкупно

м

43

12

55

м

ж

9

9

ж

вкупно

52

12

64

вкупно

м

38

6

44

м

ж

2

2

ж

вкупно

40

6

46

вкупно

м

164

49

213

ж

57

14

вкупно

221

63

1

1

14

7

21

10

3

13

10

3

13

6

2

8

5

5

6

7

13

7

1

8

2

2

7

3

10

м

49

20

69

71

ж

3

9

12

284

вкупно

52

29

81

Табела број 9: Ученици во РМ кои се стекнале со квалификација од Секторот за
геологија, рударство и металургија во периодот од 2011-2016
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Слика бр. 2.Графички приказ на завршени ученици по редовен и вонреден пат во
периодот од 2011 до 2016 година

60
50

редовни
вонредни

40
30
20
10
0

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Во периодот од 2011 до 2016 година во Република Македонија вкупниот број на
ученици кои по редовен или вонредон пат се стекнале со квалификација за трето и
четврто ниво во Секторот за геологија и рударство изнесува 365, од кои 284 своето
средно образование го завршиле како геолошко-рударски техничари, а 81 како ракувачи
со рударски машини. Од податоците во табелата и графиконот може да се констатира
дека постојано се зголемува тенденцијата посетители да се стекнуваат со стручно
образова ние со полагање на испити или како вонредни ученици.
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Клучна област 2.

Видови занимања во рамките на секторот
предвидени промени во шемите за вработување

и

2.1.Видови на занимања во рамките на Секторот за геологија, рударство и
металургија
Занимањата кои се регистрирани во Секторот за геологија, рударство и
металургија воглавно се од третото и четвртото ниво на квалификации. Со завршувањето
на четиригодиш ното стручно образование и обука, ученикот се стекнува со диплома за
геолошко-рударски и металуршки техничар, а со завршување на тригодишното
образование за занимања се стекнуваат со диплома за ракувач со рударски машини.
Геолошко-рударскиот техничар е оспособен за вршење на следниве работи и
работни задачи, односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

организира процес на превентивно и тековно одржување на системите;
прегледува исправност на системи;
учествува во преместување на транспортерот;
презема мерки во случај на хаварија;
изведува сервисни работи на системите;
се грижи за стабилноста на одлагачот и роторниот багер;
набњудува етажи, откопни блокови и одлагалишта во површински коп;
следи процес на збогатување на минерални суровини;
следи процес на пукнатини на етажите;
донесува одлуки за повлекување на багерите и багеристите во случај на можни
хаварии;
води евиденција за рудните резерви;
изработува геолошка документација;
води геолошко картирање на теренот, геолошко картирање на истражните работи;
организира контрола над работењето;
иите на пумпите во копот;
контролира примена на мерки за лична безбедност и заштита на животна средина;
прима и пренесува информации за навремено отстранување на дефектите;
се грижи за хигиенско-техничката заштита

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Металуршкиот техничар е оспособен за вршење на следниве работи и работни
задачи, односно е способен да:
• следи подготовка на суровини материјали;
• идентификува неисправности настанати во текот на експлоатацијата
транспортните ситеми;
• врши визуелна контрола на системите за добивање на метал;
• го води процесот на електропечките;
• врши сигнализација доколку нема материјал;
• следи активности за спречување на хаварија;

на
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• води грижа за правилно хранење и работење на печката и изливот;
• врши контрола на автоматски ваги за аргонска постројка, леењето на секоја шаржа
во кокила и обработка на истата на аргонска постројка;
• врши контрола на ливните казани;
• организира распоред на крановите и работата на контилив;
• контролира и координира работа за континуирано леење на челик од конвертори и
електропечки;
• контролира изолациски посит и ливен прашок за заштита на металот
• врши испитување на проби од влезни суровини (механичко и физичко-хемиски)
• врши точно калибрирање на апаратот и подготовката на пробата
• рачно изработува восочни модели и калапи во разни видови на материјали;
• контролира процес на топење во агрегатите за топење на метали;
• ракува со системите за валање за валање и извлекување на жици;
• чисти одливки, отсекува и ги доработува;
• фасинира, полира, гравира одливки од благородни метали и нивни легури;
• монтира накит и жигосува;
• ракува со уредите за заштита на металите и легурите;
• следи процес на електрорафинација;
• изработува извештаи, табели и графикони;
• се грижи за заштита на животната средина.
Валавничароте оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи,
односно е способен да:
• подготвува материјал за валање;
• подготвува постројки за вклучување во погон;
• транспортира и истиснува блумови од потисната машина;
• управува со истисниот стап;
• ракува со центрирани странични валјаци;
• управува со извлекувачот на блок-колите;
• ракува со уредите за намотување и транспорт на макарите и машината за
врзување на макарите;
• ракува со решетките за полупроиводи, со уредите на ладилникот, загрева челик;
• рамни извалани производи;
• подготвува влошка за загревање;
• вложување на гредички во печките, сечење на полупроизводите со хидраулични
ножеви;
• сече топловални производи и примероци за лабораториски испитувања и подготов
ки на испитуваните профили во студена состојба;
• отстранува површински грешки со брусење;
• управува со печките за жарење;
• штелува постројки за поцинкување и хемиска подготовка на поцинкувани
површини;
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•
•

испитува квалитет на цевки;
води работна документација.

Топилничарот леар е оспособен за вршење на следниве работи и работни
задачи, односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

распоредува и снабдува бункери со суровини;
дроби и сее суровини;
дозира суровина на транспортер под станицата за истовар;
дроби кокс и вар за мешавината за синтерување;
управува со колите за палење на мешавина за синтерување;
води евиденција на шаржните кошници;
следи режим на работа на печки преку инструменти за регулација;
проверува состојба на куполните печки, претпечките, количината и температурата
на ливот во неа;
следи почеток на паѓање преку контролни отвори и навремено испуштање на
материјалот со отварањена излезните отвори;
мери дувници во текот на целиот процес и испуштање на троската;
чисти троска од секој лонец;
зема епрувети и проби;
носи пробни парчиња на испитувње во лабораторија;
контролира квалитет на материјалот;
пополнува куполна печка и шаржира подлога и евентуално продувување и
шаржирање со неполна влошка;
врши контрола на технолошкиот процес.

Калаперот е оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи,
односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поставува модел-плочна и над неа долна половина на моделот;
прима модели и калапници по кои изработува калап;
посејува калапарска мешавина над моделот во висина од 3 до 4 см;
пополнува калапник со обична калапарска мешавина;
набива калапарска мешавина во калапникот;
порамнува калап со дрвена или челична лента;
сее моделна калапарска мешавина;
прави чаша на вертикален влевен систем и прободува со челична жица за
излегување на гасовите од горниот дел на калапот;
изведува влевен систем со разделни влевни канали;
извлекува модели и врши поправка;
премачкува и пали;
вградува јадра;
склопува калапи и ги притегнува на двете половини.
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Ракувачот со рударски машини, е оспособен за вршење на следниве работи и
работни задачи, односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

управува со машина;
поставува работно тркало според налог и започнува рез;
контролира мерни инструменти за време на работа;
почитува процедура за запирање на работа;
рамни терен;
откопува и одложува материјал;
турка материјал;
изработува траса;
одржува депонија;
товара и одложува материјал;
изработува канали;
транспортира машини

Ракувачот со машини за подготовка на минерални сурови, е оспособен за
вршење на следниве работи и работни задачи, односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

планира, подготвува, организира и извршува работи;
проверува квалитет на извршена работа;
рационално користи средства за работа, енергија, материјали и време;
чита техничка документација (работни налози);
управува со машини;
одржува дробилки, сита, транспортери, хранилки, ваги, мелници, таложници
сепаратори, флотациски машини, пумпи и др.;
контролира исправност на машини;
следи влажност на руда;
одводнува во флотација и сепарација;
почитува процедура при работа.

Геодупчачот е оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи,
односно е способен да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

планира, подготвува, организира и извршува работи;
проверува квалитет на извршена работа;
рационално користи средства за работа, енергија, материјали и време;
чита техничка документација (работни налози);
подготвува терен и поставува гарнитура за работа на геодетски обележано место;
одржува основни и помошни средства за работа;
отстранува помали дефекти;
ракува со класични или автоматизирани машини за геодупчење;
контролира монтирање на дупчачки прибор;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

избира дупчачки круни;
контролира гарнитура пред употреба;
одговара за квалитетот и процентот на добиено јадро;
складира редоследно добиено јадро, по секоја изведена маневра и правилно
обележува;
штити добиени примероци од јадро;
спушта и вади обложни цевки;
одглавува прибор при хаварија;
демонтира и подготвува гарнитура за транспорт;
подготвува дневни извештаи за извршена работа;
комуницира со соработниците и нарачателите на дупнатина;
се придржува кон одредбите на стандардите за дупчење;
користи заштитни средста за личното здравје и околината, во согласност со
хигиенско-техничките, противпожарните и други мерки на заштита.
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Клучна област 3.

Врската меѓу одреден сектор со другите сектори

3.1 Врската на Секторот за геологија, рударство и металургија со другите
сектори и потсектори
Истражувањата направени во клучната област 1, покажуваат преклопувања
меѓу влијанијата од секторите: геологија, рударство и металургија со одредени
подсектори кои припаѓаат на други економски сектори наведени во Националната рамка
на квалификации, односно постоење на исти или слични занимања во два или повеќе
сектори. За да се избегне непотребно вложување на труд и губење на време при
изработка на Национал ите стандарди на занимања поради постоење на вакви занимања
кои се провлекуваат низ повеќе сектори, потребно е идентификување на истите и
соработка меѓу лицата од секторите кои ќе изработуваат стандарди на занимања.
Идентификувањето на таканаре ените пан-секторски занимања и соработката меѓу
лицата од секторите кои ќе изработуваат Национални стандарди на занимање ќе
овозможат изработен стандард во еден сектор да се користи во оргинална форма или со
доработка и прилагодување и во друг сектор.
Како појдовна основа за анализата и идентификување на врската помеѓу
секторските занимања ни послужи Националната класификација на занимања2, во кој се
опфатени поголем број постоечки занимања и истите се поделени во групи според видот
и сложеноста на работата и работните задачи, стуктурата, степенот на сложеност,
односно нивото на образование. Главните групи на занимања се највисокото хиерархиско
ниво на занимања и се означени со едноцифрени броеви. Во класификацијата постојат
десет главни групи и се означени со броеви од 0 до 10.
Врската меѓу Секторот за геологија-рударство и металургија и останатите сектори
се гледа во повеќе главни групи:
Главната група 1:Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери,
раководни државни службеници, дипломати и директори.
Во групата на директори на претпријатија за индустриско производство, рударство,
градежништво и дистрибуција спаѓаат:
•
Директор на претпријатија (производство и на оперативните единици на прет
пријатија во рударството, директор на производство и на оперативните еди ници
на претпријатијата за експлоатација на нафта и земјин гас, директорна камено
лом, директорна рудник).
Главната група 2: Стручњаци и научници.
Во групата физичари, хемичари сродни стручњаци, спаѓаат:
2НАЦИОНАЛНА

класификација на занимањата – Скопје Државен завод за статистика на Р.
Македонија (ISSN 1409-7044)
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•

Геолози (геолог за истражување на метални и неметални суровини, геолог за
хидрологија, геолог за геотермика, геолог за инженерска геологија, геолог за
стратиграфија, геолог за седиментологија, геолог за тектоника, геолог за
палеонторлгија, геолог за петрографија инженер-геолог) .

Во групата стручњаци од областа на природни науки, спаѓаат:
•

Стручњаци за заштита на животната средина (инспектор за заштита на
околината и животната средина, еколошки советник, советник за заштита на
животната средина)

Во групата стручњаци за инженери, спаѓаат:
• Рударски инженери, инженери по металургија (рударски инженер за рудници на
јаглен, рударски инженер за рудници на метални руди, рударски инженер за
експлоатација на нафта и земјин гас, рударски инженер-главен технолог во јама,
рударски инженер проектант, рударски инспектор–инженер, инженер по
металургија–истражувач, инженер по металургија–проектант, инженер по
металургија–технолог, инженер по обоена металургија инженер за црна
металургија, инженер за рударска заштита)
Во групата стручњаци за образование, спаѓаат:
• Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните науки и
наставен кадар за срдношколско образование, (предавач по геологија,
универзитетски асистент по геологија, универзитетски професор по геологија,
предавач по рударство, универзитетски асистент по рударство, универзитетски
професор по рударство, предавач по металургија, универзитетски асистент по
металургија, универзитетски професор по металургија, професор по геологија,
професор по рударство, професор по металургија)
Главната група 3: Техничари и сродни занимања
Во групата помошни стручњаци за физика и инженери, спаѓаат:
• Техничари за геологија, рударство и металургија (техничар-геолог, рударски
техничар за површинска експлоатација, рударски техничар за подземна
експлоатација, рударски техничар за подготовка на производство, рударски
техничар за експлоатација на камен, рударски техничар, металуршки техничар
за преработка и термичка обработка, техничар за производство на обоени
метали, техничар за електролиза, картографски цртачи).
Во групата надгледувачи
индустрија спаѓаат:

во

рударството,

преработувачката

и

градежната
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• надгледувачи во рударството (рудар-специјализиран,ракувач со рударски
постројки, надгледувач во рудник)
Во групата техничари за контрола на процесот, спаѓаат:
• контролори на процесот на металното производство (работоводител на
ракувачи со процесни машини и уреди за добивање на метал, контролор на
металуршки процеси и производи, индустриски леар, индустриски топилничар,
индустриски валалничар, индустриски работник на калење)
Главната група 7: Занимања за неиндустриски начин на работа во
производството
Во група, леари на метали, лимари, заварувачи и сродни занимања, спаѓаат:
• изработувачи на калапи за метали и леари (леари на калапи, изработувачи на
леарски јадра, леар на метали, обликувач на метали)
Во групата на други занаети и сродни занимања, спаѓаат:
• минери и пиротехничари (запалувач на мини на површински коп, запалувач на
мини во јама, минер)
Главна група 8: Ракувачи и составувачи на машини и постројки
Во група ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали, спаѓаат:
• рудари и каменокршачи, ракувачи со постројки за обработка на руда и камен,
дупчачи на бунари (дупчачи на површински копови, ракувачи со јамска товарачка
механизација, помошен ракувач со сечилка на камен, ракувач со дијамантска
пила, помошник рудар, рудар дрводелец, подградител на окно, обработувач на
камени блокови, ракувач со постројка за дробење на руда и камен, ракувач со
постројка за сепарација, ракувач со постројка за мелење на руда, ракувач со
постројка за флотација, ракувач со постројка за подготовка на флуиди од дупки,
ракувач со самоодна дупчалка, ракувач со постројка за хидролошко дупчење,
ракувач со пили за камен, ракувач со машини за обработка на камен).
Во групата ракувачи со машини и постројки за обработка на метали и финиширање,
спаѓаат:
• Ракувачи со постројки за обработка на метал (ракувачи на печки за преработка
на метал, пакувачи со печки за топење, металург за обоени метали, ракувач со
процесни машини за топлотна обработка на мета, ракувачи со машини за
извлекување на метал)
Во групата на возачи и ракувачи со транспортни направи, спаѓаат:
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• Ракувачи со градежни и слични машини (ракувач со машина за работа во земја,
ракувач на рударски машини, ракувач со рударски извозни постројки,
Главна група 9: Елементарни занимања
Во група општи работници во рударството и градежништвото, спаѓаат:
• Општи работници во рудници и каменоломи (рударски работник, работник во
каменолом, работник во глиниште, работник во ископ на песок, земач на проби)
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Главна група

Главната група 1:
Членови на
законодавни и извршни
тела, државни
функционери,
раководни државни
службеници,
дипломати и
директори.
Главната група 2:
Стручњаци и
научници.

Главната група 3:
Техничари и сродни
занимања

Главната група
4:Службеници
Главната група 7:
Занимања за
неиндустриски начин
на работа во
производството

Занимање во Секторот за
геологија, рударство и
металургија кои се преклопуваат
со други сектори
директори на претпријатија за
индустриско производство

физичари, хемичари и сродни
стручњаци
стручњаци за заштита на
животната средина
инженери за животна средина
стручњаци за универзитетско и
високо образование во природните
науки
наставен кадар за срдношколско
образование
технички цртачи
техничар за експлоатација на
камен
техничар за обработка на камен
технички работоводител
контролори на процесот на
металното производство
надгледувачи во рударството и
преработувачката ндустрија
инспектор за заштита при работа
телефонисти и сродни занимања
магационери и сродни занимања
изработувачи на накит и
бижутерија и сродни занимања
минери и пиротехничари

Влијание на занимањето во подсектори од други сектори
градежмашинство земјодел- економи- електро- хемија и
ништво и
ство
ја
техника
технологија
геодезија
да
да
да
да
да
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
да

да

да
да

да
да

да
да

да

да

да

да

да

да
да

да

да

да

да
да

да

да

да

да

да

да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да

да

да
да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
Да

да
да
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Главна група 8:
Ракувачи и
составувачи на
машини и постројки

Главна група 9:
Елементарни
занимања

рудари и каменокршачи
ракувачи со постројки за обработка
на руда и камен
дупчачи на бунари и слични
занимања
ракувач со машини постројка за
камен, бетон и други минерални
производи
ракувачи со постројки за обработка
на метал
ракувачи со градежни и слични
машини
општи работници во рудници и
каменоломи

да
да

да
да

да
да
да
да
да

Табела бр. 10 Врска меѓу Секторот за геологија, рударство и металургија и останатите сектори

Од табеларниот приказ за врската меѓу Секторот за геологија, рударство и металургија и останатите сектори може да се
изведи заклучок дека секторот најмногу влијание има на секторот градежништво и со него ќе содржат најголем број на
слични занимања.
Исто така, може да се заклучи дека преклопувањето со секторите не е рамномерно, оние занимања кои се
преклопуваат со најголем број сектори ќе се појавуваат како пансекторски како на пример во: Главната група 1: Директори
на претпријатија за индустриско производство, Главната група 2: Наставен кадар за срдношколско образование, Главната
група 3: Техничари, Главната група 4: Службениции сл.
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II.

АНАЛИЗА НА СЕКТОРОТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА

Клучна област 1:

Големина
на
профилот
географската локација на
работниците

на
секторот
организациите

и
и

Табела број 11.Број на активни деловни субјекти- металургија

2013 год.

2014 год.

2015 год.

Производство на други
318
326
332
неметални производи
Производтсво на метали
60
57
55
Вкупно
378
383
387
Извор:Статистички преглед:Население и социјална статистика „Вработени и
нето плати-состојба 2014 год“.
Од податоците може да се согледа дека во 2013 година во рамките на секторот
металургија, во потсекторот производство на други неметални производи има вкупно
318 деловни субјекти, во 2014 година има пораст на вкупниот број на деловни субјекти
и изнесува 326, додека пак во 2015 година има пораст за шест и изнесува 332
активни деловни субјекти. Во потсекторот производтсво на метали, во 2013 година
има 60 активни деловни субјекти, во 2014 има намалиување за три и изнесува 57
активни деловни субјекти, додека пак во 2015 година продолжува трендот на
намалување и изнесува 55 активни деловни субјекти. Податоците за период од три
години наведуваат на заклучок дека во периодот од три години, има постојано
намалување на бројот на деловните субјекти кои се занимаваат со производство на
метали.
1. Економската активност на деловните субјекти
металургија и нивната географска распределеност

во

секторот

Секторот металургија како носечка индустриска гранка во економијата на
Република Македонија (вo Националната класификација на занимања е со друг
назив) е поделена на четири заокружени технопошки процеси:
1.1. Производство на челик и негова примарна преработка
Во овој сегмент се опфатени три производствени капацитети:
1.1.1 „Макстил” АД – Скопје, се занимава со производство на дебели лимови и
има вкупен број на вработени од 790 лица. Овој капацитет во своето производство
започнува од основниот челичен полуфабрикат па сè до финални валани производи,
заради постигнување производствено економска оптимализација на репроцелината.
1.1.2 „Арцелор Митал–„Ладна валалница“ АД Скопје, со 493 вработени, се
занимава со ладновалан, поцинкуван и пластифициран лим. Својот производствен
процес го заснова на производствена линија со комбиниран реверзибилен валачки
кватро-предстан, шестостан тандем со намотувачи и линија за сечење на
топловаланите ленти со инсталирана капацитетна можност од 800.000т топловалани
ленти и 120.000т топловалани лимови во табли, на кои во технолошката линија им
претходат два трозонски загревни агрегати–потисни печки со загревен капацитет од
200 т слабови на час.
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1.1.3 „Дојран стил“ ДОО – Николич, со 197 вработени, се занимава со
производство на бетонско железо, арматурни жици, мрежи и носачи со инсталиран
капацитет од 100.000т на годишно ниво, иако произведените количества во целиот
период не надминале 20% од инсталираните капацитетни можности.
1.2.Производство на феролегури
Во дејноста на производство на феролегури во Република Македонија работат
три значајни стопански субјекти.
• „Југохром“ АД Јегуновце
• „Скопски легури“ АД Скопје
• „Фени индустри“ АД Кавадарци
1.2.1„Југохром фероалојс“- ДОО Јегуновце, има 1219 вработени, се
занимава со производство на феросилициум. Индустриски комплекс за хромни соли и
феролегури, исто така за производство на бихромат, ферохром, феросилициум и
фероманган. Изборот на локацијата е поврзан со рудникот за хромна руда „Радуша“ во
непосредната близина. Исто така, комбинатот ја проширува својата дејност и во други
области како што се: медицинска пластика, неметална индустрија, угостителство,
туризам и сл.
1.2.2 Скопски легури“–ДООЕЛ, Скопје, има 882 вработени, се занимава со
производство на феролегури и фероникел. За процесот на топењето, се применува
методот на самотопење (self-fluxing), карактеристичен по тоа што не користи топител
во шаржата, а богатата нискофосфорна троска со содржина на Mn од 28-32%, што се
добива како нуспроизвод при производството на фероманганот, да биде употребена
како суровина за производството на силикоманган.
1.2.3 „Фени индустри“-АД Кавадарци, има 889 вработени, се занимава со
производство на гранулиран фероникел, гранулирана конверторска згура, на
гранулирана згура од елекрична печка „Фени индустри“ е најголемиот индустриски
капацитет во Република Македонија и единствениот капацитет за пирометалуршко
производство на фероникел, лоциран во Кавадарци, 100 км јужно од главниот град.
1.3. Леарска дејност
Кога станува збор за леарската дејност во Република Македонија како дел од
индустријата за основни метали, која се карактеризира со долга историска
традиција на овие простори, се мисли првенствено на трите значајни стопански
субјекти (иако постојат и голем број помали леарски капацитети):
•
•
•

МЗТ Леарница АД Скопје,
Железник АД Демир Хисар,
РЖ Институт АД Скопје

1.3.1. МЗТ Леарница АД - Скопје, со 165 вработени, се занимава со
производство наодлеаноци. Тој е леарски капацитет со најдолга традиција во
земјава. МЗТ Леарница, денес е акционерско друштво во приватна сопственост,
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специјализирано за изработка на сопствена модел-опрема, леарски калапи, јадра и
склопување на калапите, леење на одлеаноци од сив лив, машинска обработка на
одлеаноците, нивна заштита, пакување, складирање и отпрема.
1.3.2 „Железник“ АД - Демир Хисар, со 81 вработен, се занимава со
производство начеличен гранулат и челични одлеаноци. „Железник” е леарски
капацитет специјализиран за производство на ниско-јаглероден челичен гранулат и
разни видови на челични одлеаноци. Речиси е целосно извозно ориентирана
компанија кон пазарите на земјите членки на ЕУ, Блискиот Исток, па сѐ до
прекуокеанските комерцијални одредишта. Со топење на основната металуршка
суровина започнува и процесот на производството на челичниот гранулат.
1.3.3 РЖ Институт АД – Скопје, со 62 вработени, се занимава со
производство на печен доломит, огноотпорни маси, алуминиумски легури и бакарни
легури. Денес, примарна дејност на РЖ Институт е леење и обработка на технички и
уметнички одлеаноци од обоени метали (алуминиум, бронза, месинг и друго). Од
останатите дејности би требало да се истакне производството на огноотпорно
материјали и високо реактивна доломитна вар зa потребите на челичната
индустрија, леење на црковни ѕвона и опрема, леење на канделабри, восочни
полиестерски скулптури, трговија, истражувачки активности и друго.
1.4. Примарна преработка на метали
Во делот на примарната преработка на металите, и покрај постоењето на
голем број преработувачки капацитети низ земјава, фокусот е ставен на трите
поголеми:
1.4.1 Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ АД –
Куманово, со 763 вработени, се занимава со производство на мали, средни и
големи цевки и профили. Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври” од
Куманово е значаен регионален производител на електро заварени цевки и профили
со висок квалитет, како и нивна соодветна антикорозивна заштита. Разновидноста на
формите и можноста за избор на челикот, отворија нови домени на примена,
овозможувајќи им дури и на малите корисници да пристапат кон нивната употреба.
1.4.2 „Факом“ АД – Скопје, со 786 вработени, се занимава со производство
на: челични конструкции, опрема, заварени носачи, цевководи и услуги.
Во исто време ,,Факом“ развива и голем број сопствени производи и иновативни
решенија: високо профилирани лимови, нисконапонски електроди за електро
филтри, одбивници за автопатишта, ладно-обликувани тенкоѕидни „С” и „Z” рожници,
контејнери, ниско носечки камионски шасии и кипер-кошници, при што како посебно
атрактивен пазарен производ стануваат челичните силоси за жито, монтирани во
Скопје, Битола, Штип, Београд, Гостивар, Тетово, Кичево, како и во Турција и во
Комотини во соседна Грција. Потпирајќи се на производст вото на топловалани
лимови во железарницата, ,,Факом“ испорачува и повеќе од 10.000т автоматски
заварени носачи за хрватските бродоградилиш та во Пула, Риека, Трогир и Сплит.
1.4.3 „ИГМ Трејд” ДОО – Кавадарци, вработени 214,се занимава
сопроизводство на: квадратни, тркалезни и правоаголни цевки, 3П профили. ИГМ
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Трејд е еден од водечките производители на заварени цевки и профили во регионот
на Југоисточна Европа и една од најголемите гринфилд инвестиции на Балканот,
лоцирана во Кавадарци на 100км оддалеченост од главниот град и на 150км
оддалеченост од најблиското морско пристаниште – луката во Солун.
Компанијата се простира на површина од 420.000м2, од кои 250.000м2 се
покриен простор во кој се сместени производствените линии и складиштата.
Инсталираниот капацитет е 250.000т заварени цевки и профили на годишно ниво и
снабдува преку 400 купувачи во земјата и во странство.
Основната дејност на компанијата денес е производство на заварени цевки и
профили. Профилот на цевките се постигнува преку процесот на ладно обликување
на користените основни репроматеријали – ладноваланите и топловаланите ленти.
Во производствената програма влегуваат и флахот – челичните расечени ленти,
како и лимовите во табли, топловалани и ладновалани, расечени од котури.
1.5. Производство на обоени метали
1.5.1 „Бучим ДООЕЛ“ – Радовиш, вработени 669, се занимава сопроиз
водство на бакарен концентрат и катоден бакар. На групацијата производители на
основни метали во Република Македонија, се приклучува и радовишкиот рудник за
производство на бакар и злато со годишен капацитет на ископ и преработка на
четири милиони тони бакарна руда, рудникот Бучим со придружните капацитети за
примарна преработка на рудата е активиран во1979 како претпријатие во
општествена сопственост.
2. Вкупниот број на вработените во секторот металургија
Бројната состојба на вработените во секторот металургија е утврдена врз
основа на изворни податоци од самите посочени деловни субјекти. Земени се два
карактеристични периоди, 2007 последната година пред кризата кога металургијата
работеше со висок степен на искористеност на инсталираните капацитети и 2014
година, кога заради глобалните прилики субјектите во секторот бележеа сериозни
проблеми во одржувањето на производниот ритам и континуитетот на производните
активности. Во 2007 година, кај посочените деловни субјекти имало вкупно 6642
вработени, додека во 2014 бројот на работени изнесува 6393 (во структурата и
профилот на овие работници доминираат квалификувани и работници со завршено
средно стручно образование), што значи генерално има благ и незначителен тренд на
намалување кој изнесува нешто помалку од 1%.
Дополнително, ако се погледне внатре во рамките на компаниите, динамиката
на бројот на вработени во овие две години кај некои компании бележи намалување, а
кај некои други значително зголемување.
Но, она што претставува генерална констатација е дека и покрај фактот што
оваа индустрија е капитално интензивна и во производствениот процес не бара
ангажирање на голем број работници, сепак бројот на вработени што металургијата го
генерира е респектибилен.
Дополнително што оваа бројка преку репродуциски поврзаните субјекти
неколкукратно се мултиплицира.
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Компанија

Број на вработени (2007 година) Број на вработени (2014 година)

Фени Индустри

899

889

Арчелор Митал

196

493

Југохром*

434

1219

Факом

786

581

Макстил

852

790

Дојран Стил

197

154

ФЗЦ 11 Октомври

1024

763

ИГМ Tрејд

214

374

МЗТ Леарница

365

165

РЖ Институт

62

83

Железник

81

76

Скопски Легури

882

138

Бучим*

650

668

ВКУПНО

6642

6393

Табела 12. Број на вработени од 2007 и 2014
3. Системите на внатрешната организација
Системите на внатрешната организација на наведените деловни субјекти од
областа на металургијата се од строго деловна природа и неможеме да ги
обезбедиме, па за тоа ќе користиме груби контури на органограми на определени
репрезенти, бидејќи сеуште не постои подготвеност на деловните субјекти да ги
дадат за потребите на анализата.
Според публикувани и достапни податоци, може да се заклучи дека
организационо-функционалнатап оставеност на односите во „Макстил“ АД Скопје се
врз основа на формално-јасни дефинирани релации и одредените измени кои постоеја
од понов датум не ја менуваат битно нивната суштина. Оваа формална структура е
претставена со органограм кој упатува на организационата структура–хиерархискиот
ред на организационите единици и нивните меѓусебни релации.
Организацискиот дизајн на формалните односи ги дефинира релациите,
формалната поделба на работите, веригата на комуникацијата, позиционираноста на
организационите единици и механизмите на нивното координирање, субординацијата,
интерактивните врски и сл.
Самото организирање како процесно функционирање на формалниот
организациски дизајн, подразбира дефинирање на предметот на работното
ангажирање, групирање на работните задолженија, воспоставување односи по линија

34

на раководење и градење на ефикасни механизми на извршување на обврските и
одговорностите.
Дејноста на друштвото се обавува преку пет работни оганизациони единици од
највисок хиерархиски ред, а тоа се за:
• челичанско производство;
• валавничко производство;
• економски прашања;
• унапредување на производството и техничко-технолошките аспекти на
развојот;
• заштита при работа, екологија и осигурување на имовината;
Во ранг на самостојни сектори, на истото хоризонтално рамниште со работните
единици е организирано:
• управувањето со квалитет на производството;
• управувањето со интегралниот информационен систем и информацио ните
технологии и телекомуникациите;
• управувањето со техничко-технолошката подготовка на старото железо;
• планирањето и подготовката на металуршкото производство.
Во односите на субординација, работните единици се организирани во
сектори, а во натамошниот хиерархиски ред следат оддели, одделенија и групи.
Одделот за планирање, економски информации и анализи се издвојува од
работната единица за економски прашања и се организира во организациона единица
од повисок хиерархиски ред за стратешко планирање, финансиски инжинеринг,
економски истражувања, информации и анализи.
Како што самиот органограм покажува, при дизајнирањето на
организациона та структура заради комплексноста на односите и опсегот на
регистрираната дејност извршена е специјализација односно заокружување на
основните функции во работни единици и самостојни сектори.
Во рамките на споменативе организациони целини, како што веќе беше
истакнато, а во насока на конкретизација на задачите делуваат сектори, оддели,
одделенија и групи поврзани во хиерархиска низа со верига на раководење и
делегирање на надлежностите и одговорноста и нивна хоризонтална поврзаност
заради обезбеду вање услови за координација на целата претставена структура.
Според познатите категоризации на основните облици на организационите
структури, применетиот модел во „Макстил“ АД Скопје по својата организациска
поставеност е најблизок до во теоријата познатиот модел на бирократска организација
(bureaucratic organization) заснован на јасни процедури, правила на однесување и
прописи кои придонесуваат за зголемување на организациската ефикасност, за
елиминирање на конфликтните ситуации со јасното дефинирање на задолженијата и
за предвидливо однесување со оглед на нагласената хиерархија на позицијата, а не
на личноста.
Јасно дефинираните задачи по организациони нивоа до поединечните
извршитела и пропишаните политики, процедури и правила овозможуваат ефикасна
контрола и конкретизација на одговорноста што за деловен систем со нагласена
комплексност е од исклучително значење.
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Моделот на бирократската организација повремено е надополнуван со
обележја на “Проектна организациона структура” која подразбира времено
фокусирање на специјалисти од различни функционални подрачја на одредени
проектни задачи и нивно враќање на своите редовни позиции по завршувањето на
проектот.
МАКСТИЛ АД
Скопје

РАБОТНА ЕДИНИЦА
за челичанско
производство

РАБОТНА
ЕДИНИЦА
за валавничко
производстvо

СЕКТОР
Челичарница
производство

СЕКТОР
Челичарница
одржување

РАБОТНА ЕДИНИЦА
за унапредување на
производството и
развојот

СЕКТОР ВДЛ
Производство

РАБОТНА
ЕДИНИЦА
за економски
прашања

РАБОТНА ЕДИНИЦА
за заштита при
работа, екологија и
осигурување

СЕКТОР
Набавки

СЕКТОР
Продажба

СЕКТОР
Финансии

СЕКТОР ВДЛ
Одржување

СЕКТОР
Стратешко планирање,
финансиски инжинеринг,
економски истражувања,
информации и анализи

СЕКТОР
Старо железо

СЕКТОР
Информациони
технологии

СЕКТОР
Планирање и
програмирање на
металуршкото
производство

СЕКТОР
Управување со
квалитетот

Слика 3. Организациона поставеност на Макстил АД Скопје

4. Образовната структура на вработените во Макстил
Според податоците во приложниот преглед вкупниот број на ангажирани
работници во моментов е 850.
Ниво на
образование
Број на
вработени

Вкупно

I

II

III

IV

V

VI

VII/1

VII/2

IX

59

4

245

385

19

2

124

10

2

850
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Особено неповолен чинител е старосната димензија на кадровската
структурираност, што за „Макстил” како индустриски производител на челик и валани
челични прозизводи е од исклучително значење имајќи ги во предвид
специфичностите на производните процеси и условите во кои тие се одвиваат како и
нивната перманентна изложеност на производно осовременување и технолошко
иновирање.
Контурите на старосната структуираност кај работниците укажуват дека во
носечката старосна група на возраст од 45 - 54 години учествува со 42,1% во вкупниот
број на редовно вработени.
Носечка застапеност кај работниците во редовен работен однос бележи
категоријата квалификуван работник со тригодишно стручно образование со што е и
очекувана одлика кога е во прашање металуршка индустриска структура. Потоа, следи
вработени со стручна подготовка, односно четиригодишно стручно образование и тоа
најмногу од електро, машинска и металуршка струка.
Сообразувањето на кадровската структуираност (и старосна и
квалификациона) со потребите на технолошкиот процес претставува сериозна обврска
за раководната структура на друштвото во наредниот период и за неговата работна
единица задолжена за управување со човечките ресурси.
Ова е особено значајно ако се има во предвид фактот што одредени
специфични занимања се со нагласена дефицитарност што ќе наметнува потреба од
долгорочни добро осмислени чекори за нејзино надминување.
5.
Работоспособно
активност

население

во Р.

Македонија

според

економската

Од анализираните податоци може да се заклучи дека станува збор за бројка од
954.924 активно население (според дефиницијата активното население ги вклучува
вработените и невработените лица - работната сила) од кои 705.991 или 73,9% се
вработени, а 248.933 или 26% се невработени. Кај вкупното активно население
доминира машката популација со 60,6%, што важи и за половата структура на
вработените лица (учеството на мажите е 60%), како и за половата структура на
невработените лица (учеството на мажите е 62,1%).
Старосната структура на работоспособно население според економската
активност согласно последните статистички обработени податоци (периодот 20132015) од табелите во продолжение говори дека и кај работоспособното население се
слични состојбите како и кај вкупното население со високо учество на старосната
група над 50 години (25,7%), што е кај старосната структура на вработените е уште
понеповолно (учеството на лицата со над 50 години старост е 27,7%), но е исто така
загрижувачки (19,8%) и кај категоријата невработени лица. Дури учеството на
помладите (од 15-29 години) во структурата на невработените е 37,3% или само нешто
повеќе од 1/3.
Ако се направи осврт на расположивата работна сила според школската
подготовка, со посебна задршка на невработените заради предметот на
истражувањето, исто така за периодот 2013 – 2015 за кој постојат обработени
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статистички податоци, се доаѓа до фрапантни податоци дека 29,4% се лицата без
никакво, лицата со незавршено основно и лицата со основно образование; 8,4% се
лицата со завршено тригодишно средно образование; 49,5% се лицата со завршено
средно образование; 1,5% се со виша школска подготовка и 11,2% се лица со високо
образование (во оваа бројка се вклучени и лицата со завршени постдипломски студии
и докторати).

6. Број на завршени ученици
Од гледна точка на кадровски потенцијал треба да се имаат во предвид
бројките на училиштата, учениците, студентите и наставниците во последниве пет
години според податоците на Државниот завод за статистика, односно бројот на
учениците и студентите што го завршиле школувањето во наведениот период.
Од посебен интерес при тоа е бројот на завршените средношколци од
техничките струки, при што бројките упатуваат на констатацијата дека од вкупно
23.516 завршени средношколци во учебната 2014/2015 само 3.197 или само 13,6 % се
од машинска и електротехнчка струка.
7. Стручни училишта и број на запишани ученици по струки кои
обезбедуваат кадар за секторот металургија
Центарот за стручно образование и обука на Република Македонија, е јавна
институција која ги изработува наставните планови и програми за сите стручни
училишта во Република Македонија. Бидејки во „Макстил“ од вкупниот број на
вработени се со завршено четири и тригодишно стручно образование од електро и
машинската струка, па затоа од интерес беа нивните наставни програми. Во градот
Скопје има пет стручни училишта во кои се образоваат кадри од наведените струки, а
за потребите од геолошко – рударската и металуршка струка нема стручно училиште
во градот туку кадри се образоваат само во Радовиш (на 130 км одалеченост од
Скопје):
Средношколскиот училишен центар „8-ми Септември“, обезбедува кадри со
четири и тригодишно стручно образование од машинската струка. Во четиригодишното
стручно образование се реализираат образовни програми за две квалификации: техни
чар за компјутерско управување, машински техничар/автотехничар-мехатроничар, а во
тригодишното ги има следниве квалификации: обработувачи на метал/заварувач,
бравари, металостругари.
Во учебната 2016/2017 година бројот на паралелките и бројната состојба на
учениците е следнава:
Во прва година, има две паралелки за четиригодишно образование – една со
настава на македонски јазик, со запишани 8 ученици и една со настава на албански
јазик, со запишани 14 ученици и уште две паралелки за тригодишно (за занимања) об
разование (и двете се со настава на албански јазик), едната со 16 и другата со 20
запишани ученици.
Во втора година, има три паралелки за четиригодишно образование–една со
настава на македонски јазик со запишани 12 ученици и две со настава на албански
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јазик со запишани 52 ученици и уште две паралелки за тригодишно (за занимања)
образование (и двете се со настава на албански јазик), едната со 18 и другата со 23
запишани ученици.
Во трета година, има две паралелки за четиригодишно образование – една со
настава на македонски јазик со запишани 14 ученици и една со настава на албански
јазик, со запишани 20 ученици и уште две паралелки за тригодишно (за занимања)
образование, едната со настава на македонски јазик со запишани 9 и другата со
настава на албански јазик, со запишани 26 ученици.
Во четврта година има две паралелки, едната со настава на македонски јазик
со запишани 12 и другата со настава на албански јазик, со запишани 13 ученици.
Според податоците со кои располагаат во училиштето кај овие ученици мал е
интересот за продолжување на школувањето, а исто така е и мал интересот за
вработување.
Во средношколскиот училишен центар за железники и ПТТ сообраќај
„Владо Тасевски“, Скопје се реализираат наставни програми од електротехничка,
сообраќајна и машинска струка. Во истиот средношколски образовен центар се
реализира и специјалистичко образование од V степен од електро, машинската и
сообраќај на струка.
Наставните програми од машинската струка се реализираат на македонски
наставен јазик. Во четиригодишното образование се запишуваат ученици по две
паралелки секоја година (18 и 22 ученици во четврта година, 21 и 20 ученици во трета
година, 23 и 18 во втора година и 11 и 13 во прва година).
Наставните програми од електротехничата струка се реализираат како што
беше напоменато во тригодишно образование со 17 ученици во трета година, 9
ученици во втора и оваа година нема запишано ученици во прва година.
Според податоците со кои располагаат во училиштето, 85% од овие ученици го
продолжуваат своето школување и тоа многу често не на техничките факултети.
Средношколскиот електротехнички училишен центар „Михајло Пупин“,
Скопје обезбедува исто така четиригодишно и тригодишно (за занимања) стручно
образование.
Во четиригодишното стручно образование се реализираат образовни програми
за три квалификации: електротехничар за компјутерска техника и автоматика,
електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар енергетичар, а
во тригодишното исто така, има три квалификации: електромеханичар, електричар и
електромеханичар за електроника и телекомуникации
Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2016/2017 е 472 од кои во прва
година 93, во втора 124, во трета 118 (во трите години по 10 ученици се на наставните
програми за занимања) и во четврта 137 .
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8. Активни баратели на работа
Според официјалните податоци од Агенцијата за вработување на Република
Македонија за бројот на невработените активни баратели на работа во Скопје, според
квалификацијата, возраста и полот за работните места, најмногу застапени во
интерниот акт за систематизација на работните места, податоците од приложениот
преглед упатуваат на заклучок дека и покрај дефицитарноста на набележаните
стручни квалификации, најголемиот дел од активните баратели на работа се во
последната четвртина од својот работен век, што воопшто не кореспондира со
критериуми за вработување кога е во прашање староста на кандидатите.
Од остварените лични контакти со одговорните раководители во Агенцијата за
вработување како најсериозен проблем при посредувањето за вработување се
наведуваат висината на понудената плата и режимот и условите на работа (како
куриозитет може да се истакне дека бројот на активните баратели на работа е само
38% од вкупниот број невработени лица, или 50% од бројот на пријавените
невработени лица во Агенцијата за вработување).
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ПРЕГЛЕД
на невработени лица според образовен профил, возраст и пол
евидентирани во Центар за вработување на Град Скопје
со состојба на 31.08.2016 година
Профил на образование

Вкупно

Од 15-19
год.

Од 20-24
год.

Од 25-29
год.

Од 30-34
год.

Од 35-39
год.

Од 40-44
год.

Од 45-49
год.

Од 50-54
год.

Од 55-59
год.

60 год. и
повеќе

Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени Се Ж ени
1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Средно стручно
1 БРАВАР

217

2

0

0

1

0

1

0

2

0

4

0

7

1

19

0

47

0

73

1

63

0

2 ЗАВАРУВАЧ

36

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

14

0

8

0

11

0

3 СТРУГАР

93

2

0

0

0

0

0

0

2

0

5

0

4

0

7

1

19

1

26

0

30

0

214

1

0

0

0

0

2

0

1

0

2

0

5

0

9

0

62

0

60

1

73

0

4 МАШИНСКИ МЕХАНИЧАР
(МАШИНО БРАВАР)
Средно образование
1 БРАВАР - 4 СТЕПЕН

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2 БРАВАР - специјалист

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

6

0

1

0

3 МЕТАЛОСТРУГАР
СПЕЦИЈАЛИСТ
4 МАШИНСКИ техничар

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

299

32

0

0

8

0

10

0

15

2

21

1

22

5

24

2

27

4

64

6

108

12

86

9

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

4

0

6

0

14

2

25

4

34

3

41

8

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

7

1

5

0

12

2

13

5

51

6

0

0

2

0

9

0

12

2

13

0

3

0

10

3

1

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

19

1

0

0

0

0

5

0

7

1

2

0

1

0

0

0

2

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА ЈАКА
СТРУЈА
6 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА
СЛАБА СТРУЈА
7 ЕЛЕКТРОтехничар АВТОМАТИЧАР
8 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА
СИГНАЛНО СВЕТЛОСНИ
ПОСТРОЈКИ
9 ЕЛЕКТРОтехничар
ЕЛЕКТРОНИЧАР
10 ЕЛЕКТРОтехничар
ЕЛЕКТРИЧАРСТВО
11 ЕЛЕКТРОтехничар И
12 МОНТЕР
ЕЛЕКТРОтехничар ЕНЕРГЕТИЧАР
13 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
14 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА
КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
И АВТОМАТИКА
15 ЕЛЕКТРОтехничар ЗА
ЕЛЕКТРОНИКА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0
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0

4

0

12

0

5

0

5

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

16

1

0

0

9

0

3

0

0

0

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

9

1

1

0

6

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0
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9. Репродукциската и деловната поврзаност на металургијата со
другите сектори
Металургијата по дефиниција развива силни репродукциски поврзаности во
рамките на националната економија, но и во регионални и пошироки меѓународни
рамки. Со металургијата како базна индустриска дејност фактички и отпочнува
процесот на репродукцијата. На влезната страна кај повеќето од набележаните
дејности, што е посебено нагласено кај феролегурите и кај обоената металургија е
поврзаноста со рударството, со производството на огноотпорни материјали, со
производството на технички гасови, енергенси и други видови на хемиска енергија.
Силна е поврзаноста и условеноста од транспортот (и железничкиот и камионскиот),
од бројните лабораториски услуги за контрола на квалитетот, разните сертификации
и сл.
На влезната страна, особено кај челичанското производство, па и кај
леарниците е уште и поврзаноста со добавувачите на старо железо и други отпадни
материјали како секундарни суровини и добавувачите на феролегури.
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Поврзаноста со добавувачите на електро и машински резервни делови е исто
така силно нагласена. Присутна е исто така и поврзаноста со специјализираните
субјекти за електромашински, градежни, инсталатерски, информатички и други
видови на услуги. Во рамките на набележаните субјекти постои и силно нагласена
верига на снабдување на излезната страна каде челичанското производство,
односно производството на валани и влечени челични производи се финализира во
метални конструкции и заварени цевки и профили.
10. Деловната поврзаност на металургијата со другите сектори
Металургијата по дефиниција развива силни репродукциски поврзаности во
рамките на националната економија, но и во регионални и пошироки меѓународни
рамки. Со металургијата како базна индустриска дејност фактички и отпочнува
процесот на репродукцијата. На влезната страна кај повеќето од набележаните
дејности, што е посебено нагласено кај феролегурите и кај обоената металургија е
поврзаноста со рударството, со производството на огноотпорни материјали, со
производството на технички гасови, енергенси и други ви дови на хемиска енергија.
Силна е поврзаноста и условеноста од транспортот (и железничкиот и камионскиот),
од бројните лабораториски услуги за контрола на квалитетот, разните сертификации
и сл.
На влезната страна, особено кај челичанското производство, па и кај
леарниците е уште и поврзаноста со добавувачите на старо железо и други отпадни
материјали како секундарни суровини и добавувачите на феролегури.
Поврзаноста со добавувачите на електро и машински резервни делови е исто
така силно нагласена. Присутна е исто така и поврзаноста со специјализираните
субјекти за електромашински, градежни, инсталатерски, информатички и други
видови на услуги. Во рамките на набележаните субјекти постои и силно нагласена
верига на снабдување на излезната страна каде челичанското производство,
односно производството на валани и влечени челични производи се финализира во
метални конструкции и заварени цевки и профили.
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Клучна област 4.

Клучни трендови, развој и двигатели на самиот
сектор

4.1 Нови трендови во секторот металургија
Во секторот металургија, се направени значителни активности на планот на
техничко-технолошкото преструктурирање на целата процесна линија, во поголем број
на деловни субјекти, меѓу кои ги издвојуваме новините во валалницата за ленти каде
има:
•

•

•

•
•

•

подобрување на перформансите на линијата за валање со инсталирање на coil
box, специјален намотувач за задржување идентични дебелини по целата
должина на топловаланите ленти со непроменето оптова рување на валачките
мотори и проширување на димензионалниот асортиман на валалницата;
гасификација на потисните печки и овозможување на автоматско водење на
процесот на загревањето, активирање дополнителни загревни зони и редукција
на енергетските трошоци;
воведување автоматска контрола на заладувањето на топловаланите ленти по
целата нивна должина во процесот на валањето и подобрување на нивниот
квалитет по таа основа;
воведување систем за автоматска димензионална контрола по целата
технолошка линија;
извршена е модернизација на линијата за лужење, поцинкување, модер
низација на тандем-валачкиот петостан со активирање на системот за
автоматска контрола на дебелината на имовите;
автоматизацијата на процесите со цел одржување на должинска димензио
нална прецизности квалитативни особини по однапред зададени параметри
итн.

Значителните промени во техничко-технолошкиот процес ќе наложуваат
потреба од дополнителни знаења, вештини и компетенции на веќе вработените но,
исто така и нововработените кои ќе се вработуваат во овој сектор. Затоа е потребно,
училиштата и работодавачите да ги подготват вработените и идните кадри за
соочување со новите предизвици во производниот процес.
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Клучна област 5.

Можности за напредок и вообичаени патеки на
развој на кариера

Вообичаено како критериуми и патот за напредување во кариерата во Секторот за
геологија, рударство и металургија ги издвојуваме:
•
•
•
•

надоградување во образованието;
посетата на специјализирани курсеви и семинари;
учество во проекти и истражувања;
соодветното работно искуство итн.
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Клучна област 6.

6.1

Работодавачи и други чинители

Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за геологија,
рударство и металургија

За идентификување на лица кои ќе изработуваат, ревидираат и промовираат
националние стандарди на занимања како и лица кои ќе се вклучат во процесот како
консултативен „одбор“ при развивање на нови национални стандарди користени се
податоците собрани во клучната област 1 од секторскиот профил.
Податоците за големината, профилот на потсекторот како и географската
разместеност на организациите и работниците помогнаа за издвојување на клучни
чинители што се заинтересирани за развој на работна сила во потсекторот. Достапните
податоци од секторскиот профил налагаат за развој на национални стандарди чекорот 2,
за потсекторот геологија и рударство да се идентификуваат лица од следните чинители:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за образование и наука
Министерство за економија
Министерство за труд и социјална политика
Агенција за вработување на РМ
Агенција за енергетика на Македонија
Државен испитен центар
Државен просветен инспекторат
Локална самоуправа
Биро за развој на образованието
Провајдери за обука на возрасните
Репрезентативен синдикат за образование
Средни стручни училишта
Стопанска комора на Македонија
Стопанска комора на Северозападна Македонија
Центар за стручно образование и обука
Центар за образование на возрасни
Факултет за природни техники и наука
Градежен факултет
Центар за управување со кризи
Дирекција за заштита и спасување
Државен инспекторат за животна средина и природа
Државен инспекторат за техничка инспекција
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Геолошки завод на Република Македонија
Електростопанство на Македонија
Рударски институт
Работодавачи од Секторот за геологија рударство и металургија
Синдикат на индустрија енергетика и рударство
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Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за металургија
Од деталниот извештај за секторскиот профил геологија-рударство и металургија како
клучни чинители кои се заинтересирани за развој на работна сила во потесекторот
металургија, а од кои треба да се идентификуваат лица за чекорот 2, развој на
национални стандардииздвоени се:
1. Министерство за животна средина и просторно планирање
2. Министерство за образование и наука
3. Министерство за економија
4. Министерство за труд и социјална политика
5. Агенција за вработување на РМ
6. Агенција за енергетика на Македонија
7. Државен испитен центар
8. Државен просветен инспекторат
9. Локална самоуправа
10. Биро за развој на образованието
11. Провајдери за обука на возрасните
12. Репрезентативен синдикат за образование
13. Средни стручни училишта
14. Стопанска Комора на Македонија
15. Стопанска комора на Северозападна Македонија
16. Центар за стручно образование и обука
17. Центар за образование на возрасни
18. Факултет за природни техники и наука
19. Градежен факултет
20. Центар за управување со кризи
21. Дирекција за заштита и спасување
22. Државен инспекторат за животна средина и природа
23. Државен инспекторат за техничка инспекција
24. Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
25. Геолошки завод на Република Македонија
26. Електростопанство на Македонија
27. Рударски институт
28. Работодавачи од секторот Геологија рударство и металургија
29. Синдикат на индустрија енергетика и рударство
30. Репрезентативен синдикат за образование
31. Технолошко металуршки факултет
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот за
геологија рударство и металургија

Родители, згрижувачи и
претставнициодсемејство:

Претставници на работодавачи:
- Стопанска комора на Македонија
- Сојуз на стопански комори
- Стопанска комора на Северозападна Македонија

- Совет на родители во училиште
- Училишен одбор
- Локална самоуправа

- Занаетчиска комора на Република Македонија
- Работодавачи од Секторот за геологија рударство и

Синдикат и професионални
органи:
- Репрезентативен синдикат за
Секторот за геологија,
рударство и металургија
- Репрезентативен синдикат за
образование

металургија

Другичинители:
-

-

-

Технолошко металуршки факултет
Факултет за природни техники и
наука
Градежен факултет
Стручни училишта во кои се
образуваат ученици за
квалификации од областа на
геологија, рударство и металургија
Провајдери за обука на
возрасните
Институт за земјотресно
инженерство и инженерска
сеизмологија
Електростопанство на Македонија
Геолошки завод
Рударски институт

Чинители што се
заинтересирани за
развој на работната
сила во Секторот за
геологија, рударство и
металургија

Јавни органи што не се дел од министерствата:
- Центар за стручно образование и обука
- Центар за образование на возрасните
- Државен просветен инспекторат
- Државен испитен центар
- Дирекција за заштита и спасување
- Центар за управување со кризи

Стручен совет и Секторски
комисии за НРК:
- Совет за стручно образование и
обука
- Секторска комисија за Секторот
за геологија, рударство и
металургија

Владини органи:
- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за економија
- Министерство за животна средина и просторно
планирање
- Агенција за вработување на РМ
- Биро за развој на образованието
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Функционална мапа на Секторот за геологија, рударство и металургија
Клучна цел

Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функции
А.1. Дефинирање на истражниот простор со X,Y координати на карта
во размер 1:25000
А.2 Прелиминарна проспекција на дефинираниот концесиски простор

А.Обезбедување на истражен простор

Геолошко истражување,
експлоатација и експропријација
на минерални суровини и
индустриско рециклирање на
челичен отпад за задоволување
на репродукционите потреби и
обезбедување на повисок
степен на нивна финализација

А.3 Запознавање на инвеститорот со постапката за добивање на
концесија за детални геолошки истражувања
А.4 Започнување на иницијатива за добивање на концесија за детални
геолошки истражувања
Б.1 Добивање на проектна задача од инвеститор
Б.2. Изработка на проект за детални геолошки истражувања

Б. Изработка на детални геолошки
проекти и елаборати за одредени
области

Б.3 Спроведување на теренски детални геолошки истраги
- избор на надзор кој го следи и контролира истражувањето
Б.4 Лабораториска анализа на материјалот
Б.5 Изработка на елаборат од изведените детални геолошки
истражувања со пресметка на геолошките резерви
Б.6 Изработка на студија за оправданост на деталните геолошки
истражувања
В.1 Ревизија на Проектот за детални геолошки истражувања
В.2 Добивање на Ревидентска клаузула за проектот за детални
геолошки истражувања (Геолошки завод на Р.М.)

В. Спроведување ревизија на проект и
добивање на ревизиска клаузула

В.3 Ревизија на елаборат од изведените детални геолошки
истражувања со пресметка на геолошките резерви
В.4 Добивање на ревидентска клаузула за елаборат од изведените
детални геолошки истражувања со пресметка на геолошките резерви
В.5 Приложување на комплетната геолошка документација до
управен орган (Сектор минерални суровини) и добивање за концесија
за експлоатација на минерални суровини
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Клучна цел

Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функции

Г.1 Добивање на проектна задача од инвеститор

Г.2 Изработка на подлоги за проектирање

Г.3 Изработка на главен рударски проект

Г. Обезбедување на рударски проект за
експлоатација

Геолошко истражување,
експлоатација и ектракција
на минерални суровини и
индустриско рециклирање
на челичен отпад за
задоволување на
репродукционите потреби и
обезбедување на повисок
степен на нивна
финализација

Г.4 Изработка на техно – економска студија

Г.5 Ревизија на главниот рударски проект

Д.1 Експлоатација на минералната суровина

Д.2 Транспорт на минералната суровина
Д.3 Одрадување на квалитативни и квантитативни параметри на
рудата

Д. Примарна обработка и флотација

Д.4 Преработка на минералната суровина (дробење, мелење)
Д.5 Концентрација на минералната суровина
Д.6 Одредување на квалитет на концентратот
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Клучна цел

Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функции

Ѓ.1 Валање и ковање на челик

Ѓ.2.Производство на челични цевки

Ѓ.3 Ладно валање и влечење на челик

Ѓ. Производство и преработка на челик
Ѓ.4 Ковање и пресување на челик

Геолошко истражување,
експлоатација и
експропријација на
минерални суровини и
индустриско рециклирање
на челичен отпад за
задоволување на
репродукционите потреби и
обезбедување на повисок
степен на нивна
финализација

Ѓ.5 Доработка на челични производи

Е.1 Подготовка на руда за топење

Е.2 Шаржирање на печка

Е.3 Топење на рудата

Е.Производство и преработка на железо

Е.4 Леење на ѓелезо во калапи од песок или метални кокили
Е.5.Изработка на модели и калапи за леење
Е.6.Доработка на одливки
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Ж.1 Подготовка на рудата за пелетизација

Ж.2 Пелетизирање на рудата

Ж.3 Печење на пелетите(редукција)

Ж. Добивање на фероникел од оксидна
руда

Геолошко истражување,
експлоатација и ектракција на
минерални суровини и индустриско
рециклирање на челичен отпад за
задоволување на репродукционите
потреби и обезбедување на повисок
степен на нивна финализација

Ж.4.Топење на електро печката(фероникел)

Ж.5.Конвртирање на фероникелот

Ж.6.Добивање на ферохром и фероникел

З.1.Загревање на полупроизводите

З.2. Валање на жица

З. Производство на кабли и проводници
З.3.Извлекување на жица

З.4.Термичка обработка на жица
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Ѕ5.1.Жарење на металот

Ѕ5.2.Калење на металот
Ѕ.5. Термичка обработка на метал

Ѕ5.3.Отпуштање на металот

Ѕ5.4.Облагородување на металот

Ѕ 5.5.Површинска обработка на метал(цијанирање,
цементирање, хромирање, алитирање, солицирање

Геолошко истражување,
експлоатација и ектракција на
минерални суровини и индустриско
рециклирање на челичен отпад за
задоволување на репродукционите
потреби и обезбедување на повисок
степен на нивна финализација

И.1. Лужење на бакарна руда

И.2. Прочистување на лужина од примеси
И.3 Електролитско добивање на бакар

И.4.Преработка на бакар и алуминиум со валање и ковање

И.1. Хидрометалуршко добивање на бакар
И.5. Преработка на бакар и алуминиум со пресовање и
извлекување
И.6.Термичка и хемиска обработка на бакар и алуминиум

И.7. Електролиза на бакар

И.8. Преработка на бакар и алуминиум по пат на топење и лиење
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Ј.1.Топење на легури за накит
Ј.2.Добивање на производи со леење
Ј.1 Преработка на благородни материјали
Ј.3. Добивање на производи со ковање

Ј.4. Добивање на производи со пресување

Геолошко истражување,
експлоатација и ектракција на
минерални суровини и индустриско
рециклирање на челичен отпад за
задоволување на репродукционите
потреби и обезбедување на повисок
степен на нивна финализација

Ј.5. Добивање на производи од жица
Ј.6.Фасирање на производи

К.1.Калапење

К.2.Обработка на одливки

К.3.Заварување на одливки

К.1 Топење на сив челичен лив

К.4.Подготовка на кокилен и калапен лив

К.5.Лиење на обоени метали

К.6.Лиење на прецизен лив

К.7.Лиење на центрифугален лив
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Второ ниво на функции
Трето ниво на функции
А.1.1.Изработка на топографска подлога во размер 1: 10000 или
1: 25000
А.1 Дефинирање на истражниот простор со X,Y координати на
карта во размер 1:25000

А.1.2. Земање на GPS координати до точки од теренот предвиден за
геолошко истражување

А.1.3. Нанесување на добиените координати на топографска подлога и
извлекување на контурите на истражниот простор

А.2.1. Прелиминарно геолошко картирање, со покривање на теренот со
ретки маршрути
А.2 Прелиминарна проспекција на дефинираниот концесиски
простор
А.2.2. Изработка на прегледна геолошка карта

А.3.1. Запознавање на Инвеститорот со постапката

А.3 Запознавање на Инвеститорот со постапката за добивање
на концесија за детални геолошки истражувања

А.3.2.Изготвување на барање за добивање на концесија за детални
геолошки истражувања

А.3.3. Поднесување на барањето за добивање на концесија за детални
геолошки истражувања до министерството за Економија – Сектор
минерални суровини

А.4 Започнување на иницијатива за добивање на концесија за
детални геолошки истражувања

А.4.1. Започнување на иницијатива за добивање на концесија за
детални геолошки истражувања по процедурите пропишани од страна
на министерството за Економија – Сектор минерални суровини
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Трето ниво на функции

Б.1.1.Дефинирање на проблематика која треба да се реши со проектот

Б.1.2.Цел и намена на истражувањата
Б.1 Добивање на проектна задача од инвеститор
Б.1.3.Дефинирање на потребни подлоги за проектирање
Б.1.4.Очекувани резултати

Б.2.1. Историја на геолошките истражувања
Б.2.2. Преглед на претходно применети методи на истражувања
Б.2.2. Приказ на геолошката градба на пошироката околинана
истражниот простор
Б.2.4. Дефинирање напроектни решенија за процесот на вршење на
детални геолошки истражувања
Б.2 Изработка на проект за детални геолошки истражувања

Б.2.5.Предмет и опис на техничките услови за изведување на
истражните работи
Б.2.6.Динамика на изведување на проектираните истражувања и
испитувања
Б.2.7. Пресметка на трошоци за истражување

Б.2.8. Економско образложение на проектот

Б.2.9. Мерки на заштита при работа и заштита од пожар при
изведување на истражните работи

55

Трето ниво на функции

Б.3. 1. Геодетски и припремни работи (изработка на топографски
карти и инструментално лоцирање на истражните работи)

Б.3 Спроведување на теренски детални геолошки истраги
- избор на надзор кој го следи и контролира истражувањето

Б.3 2. Детално геолошко картирање на теренот во размер
од геолошки, хидрогеолошки и инжинерскогеолошки аспект

1:1 000

Б.3 3. Изведба на длабинско дупчење со јадрување, со геолошко
картирање на јадрото, и опробување и фотографирање

Б.3 4. Опробување на материјалот и земање на репрезентативни
примероци за лабораториски истражувања
Б.3 5. Избор на надзор кој го следи и контролира истражувањето

Б.4.1. Испитување на физичко-механички карактеристики на
материјалот

Б.4 Лабораториска анализа на материјалот

Б.4.2. Испитување на минеролошко-петрографски состав

Б.4.3. Испитување на хемиски состав

Б.5.1. Дефинирање на геолошките карактеристики на истражниот
простор
Б.5.2. Вид и опис на истражните работи
Б.5 Изработка на елаборат од изведените детални геолошки
истражувања со пресметка на геолошките резерви

Б.5.3. Опис на методи на истражувања

Б.5.4. Претставување на резултатите од испитување на квалитетот
Б.5.5. Приказ на рудните резерви
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Трето ниво на функции

В.1 Ревизија на проектот за детални геолошки истражувања

В.2 Добивање на ревидентска клаузула за проектот за детални
геолошки истражувања (Геолошки завод на Р.М.)
В.3 Ревизија на елаборат од изведените детални геолошки
истражувања со пресметка на геолошките резерви
В.4 Добивање на ревидентска клаузула за елаборат од изведените
детални геолошки истражувања со пресметка на геолошките резерви

В.5 Приложување на комплетната геолошка документација до
управен орган (Сектор минерални суровини) и добивање за концесија
за експлоатација на минерални суровини

Г.1.1. Дефинирање на проблематика која треба да се реши со
проектот
Г.1 Добивање на проектна задача од инвеститор

Г.1.2.Цел и намена на истражувањата
Г.1.3.Очекувани резултати

Г.2.1. Изработка на детален топографски план и профили на
просторот предвиден за отварање на рудникот
Г.2 Изработка на подлоги за проектирање

Г.2.2. Пристап до геолошката графичка документација (геолошки
карти, профили и рудни резерви)
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Трето ниво на функции

Г.3.1.Дефинирање на граници на експлоатационо поле

Г.3 Изработка на главен рударски проект

Г.3.2. Изработка на елементи на копот
Г.3.3.Отварање и разработка на лежиштето
Г.3.4.Технолошки процес на експлоатација

Г.4.1.Анализа на геолошки фактории генетски фактори
Г.4.2. Анализа на техничко-експлоатациони (рударски) фактори
Г.4 Изработка на техно – економска студија

Г.4.3. Анализа на регионални и пазарни фактори
Г.4.4.Социјално-економски фактори
Г.4.5.Натурални и вредносни показатели

Д.1.1.Површинска експлоатација
Д.1.2.Подземна експлоатација
Д.1.3.Дупчење и минирање
Д.1 Експлоатација на минералната суровина

Д.1.4.Вентилација и одводнување
Д.1.5. Вентилација и одводнување
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Трето ниво на функции

Д.2.1.Товарање на рудата

Д.2 Транспорт на минералната суровина

Д.2.2.Внатрешен транспорт на рудата
Д.2.3.Надворешен транспорт на рудата

Д.3.Одрадување на квалитативни и квантитативни параметри на
рудата

Д.3.1.Земање на репрезентативни примероци и опробување на
рудата
Д.3.2. Транспорт на пробите до хемиска лабораторија

Д.3.3.Анализа на пробите и добивање на резултати за квалитетот
на рудата
Д.4 Преработка и концентрација на минералната суровина

Д.4.1.Примарно дробење на рудата

Д.4.2.Секундарно дробење на рудата
Д.4.3.Мелење на рудата
Д.4.4.Транспорт на рудата до постројките за концентрација
Д.4.5.Концентрација на рудата
Д.5 Концентрација на минералната суровина

Д.6 Одредување на квалитет на концентратот

Д.6.1.Опробување на концентратот и испраќање на проби до
хемиска лабораторија

*Делови на Функционална мапа се развиени до она ниво за кое е можно да се идентификацуваат приоритетни занимања
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ЛИСТА НА
СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА И СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СЕКТОРОТ
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
Сектор

Назив на

Предлози за стандарди на занимања со IV

квалификации

ниво на сложеност (кои ќе влезат во новите
квалификации, односно новите образовни
профили од техничкото образование)
1. Оператор геодупчач
2. Оператор за геотехнички и хидрогеолошки
истражувања
3. Оператор за истражување на минерални

Геолошко-рударски
техничар

суровини
4. Рударски оператор за површинска и подземна
експлоатација

Геологија,

5. Рударски оператор за подготовка на

рударство и

минерални суровини

металургија

6. Оператор за дупчење и минирање
7. Оператор со металуршки постојки и уреди за
производство( железо, челик, феролегури,
Металуршки техничар

одливка, обоени метали)
8. Оператор со уреди за валање-пресување и
термичка обработка
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