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ВОВЕД
Образованието е најважен сегмент со кој се задоволуваат потребите на новата
архитектура на пазарот на трудот предизвикана од брзиот развој на техниката и
технологијата.
Резултатите од истражувањата на CEDEFOP (2009)1 покажуваат дека сè повеќе се
зголемува потребата од кадри кои имаат повеќе знаења, вештини и компетенции.
Проекциите до 2020 година, укажуваат дека идната потреба од кадри со средно
стручно образование сè уште е голема и нивното учество во структурата на
вработените и понатаму останува приближно 50% од вкупниот број вработени.
Имајќи ја предвид големата популација на работна сила со средно образование,
може да се заклучи дека средното образование е потсистем кој генерира голем број
кадри како работна сила и овој систем треба да има клучно место во општеството.
Создавањето флексибилен и конкурентен систем на образование може да
обезбеди кадри компатибилни на барањата на пазарот на труд и да креира
општество на знаење. Реформата на стручното образование е насочена кон
градење образовен систем со кој меѓу другото ќе се обезбедат и: еднакви права на
образование, откривање на потенцијалите на учениците, воведување европски
стандарди, продолжување на образованието во флексибилни системи кои им
овозможуваат на учениците вертикална и хоризонтална мобилност.
За идентификување на потребите на пазарот на трудот се отпочна со анализа на
секторите, а за дефинирање на компетентноста на секторите и одредувањето на
фунциите на секторите се користеше фунционална анализа.
Анализата на графичкиот сектор се фокусира на собирање информации од
релевантни организации/здруженија на работодавачи. Со цел да се обезбедат
CEDEFOP. (2009). Future skill supply in Europe ‐ Medium‐term forecast up to 2020: Key
Findings.Luxembourg: Publications Office of the European Union.
1
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повеќе потребни информации за 6-те клучни области за изготвувањето на
секторска мапа за секторот, користени се

валидни податоци од реализирани

истаржувања од одредени институции, организации и здруженија. При изработката
на документот користени се и реални податоци од претпријатија од графичкиот и
мултимедијалниот сектор.
При анализата на секторот извршено е секторско мапирање кое резултираше со
изготвување документ кој е составен од два дела и тоа:
-

секторски профил

-

развој на фунционална мапа на секторот.

Ова секторско мапирање претставува основа за понатамошниот развој на
стандарди на занимања, а секторската мапа ќе им послужи на изготвувачите на
стандардите на занимања при идентификување на клучни чинители кои би можеле
да помогнат при процесот на развој и/или преглед на стандардите на занимања.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И
ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ
1.1.

Анализа на работната сила во графичката индустрија

Работниците на печатење и сродните занимања поставуваат и аранжираат
печатарски основи и копии, рачно или преку електронска тастатура или со други
машини, изработуваат печатарски плочи од типографски или електронски
поставена основа или копија, гравираат литографски камени, печатарски плочи и
валјаци, изработуваат и печатат свилени основи, печатат хартија и други
материјали или врзуваат и довршуваат книги.
Задачите што се вршат најчесто вклучуваат: поставување и уредување на
печатарска основа (матрица) или копија, рачно или со електронска тастатура или
со други машини; изработка на печатарски плочи од типографски или електронски
поставена основа или копија, гравирање на литографски камени, печатарски плочи,
валјаци и блокови, изработка и печатење на свилени основи, печатење врз хартија
и други материјали; врзување на книги во корици, вршење на финални операции и
друго. Може да биде вклучен и надзор на другите работници.
Графичките и мултимедија дизајнерите применуваат уметнички аудиовизуелни техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и
рекламирањето на електронски, дигитални и други форми на аудио-визуелни
медиуми. Тие создаваат посебни содржини и анимирани ефекти со слика за
употреба во компјутерски игри, филмови, музички спотови, печатени медиуми и
реклами.
Македонските печатници во својата долгогодишна традиција на работење
имаат постигнато висок степен на кадровска и техничко-технолошка екипираност.
Тоа е и последица на бројот на активни печатници во Македонија кој во последните
години е доста обемен. Според статистичките податоци2 за 2013 година, бројот на
активни деловни субјекти за производство на хартија и производи на хартија
изнесува 231, додека пак активни деловни субјекти за печатење и репродукција на
снимени медиуми изнесува 443. Во 2014 и 2015 година, бројот на активни субјекти
е малку намален и изнесува 224 деловни субјекти за производство на хартија и 406
деловни субјекти за печатење и репродукција на снимени медиуми (слика 1 и 2).

2

Државен завод за статистика на Р. Македонија
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Слика бр. 1. Број на активни деловни субјекти за производство на хартија и
производи од хартија од 2013-2015 година
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Слика бр.2. Број на активни деловни субјекти за печатење и репродукција на
снимени медиуми од 2013-2015 година
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Според статистичките податоци3 за вработеноста во графичката индустрија,
бројот на вработени во последните години е изедначен и изнесува 1574 вработени
во 2013 година и 1438 вработени во погоните за производство на хартија и
производи од хартија (слика 3).
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Слика бр.3. Број на вработени лица во производство на хартија и производи од
хартија од 2013-2014 година
Бројот на вработени лица во погоните за печатење изнесува 2410 во 2013
година и 2443 во 2014 година (слика 4).
2410

2443

2013 година

2014 година

2500
2000
1500
1000
500

0

Слика бр.4. Број на вработени лица во печатење и репродукција на снимени
медиуми од 2013-2015 година

Државен завод за статистика на Р. Македонија, Вработени и нето плати, Статистички преглед
2.4.15.05/814
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Еднакви можности на мажите и на жените по достоинство и право значи
промовирање на начелото за воведување на еднакво учество на жените и на
мажите во сите области графичкиот сектор, еднаков статус и третман во
остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали
преку кои тие придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки
од резултатите произлезени од тој развој. Меѓутоа податоците покажуваат дека во
изминатите години, односот на вработените мажи и жени е 2 спрема 1 (слика 5 и
6).
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Слика бр. 5. Полова структура на вработени во производство на хартија и
производи од хартија од 2013-2014 година
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Слика бр.6. Полова структура на вработени лица во печатење и репродукција
на снимени медиуми од 2013-2014 година
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Од вкупниот број на вработени во графичкиот сектор, преовладува бројот на лицата
со завршено 4-годишно стручно средно образование со 58%, потоа следат лицата
со завршено 3годишно стручно средно образование, додека пак бројот на лицата
вработени со високо образование е 11%. Бројот на лица со завршено вишо
образование изнесува 2%, а останатите вредности на лица со завршена
магистратура и докторат се занемарливи. (слика 7).
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Слика бр.7. Структура на вработени во графичката индустрија во 2014 година
според степенот на образование
Податоците од државниот завод за статистика покажуваат рамномерна
застапеност на старосната структура на лицата вработени во графичката
индустрија. Најголема застапеност имаат лицата на возраст од 35-39 години со
15%, потоа следат лицата на возраст од 30-34 и 40-44 години со 14% итн. (слика 8).
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Слика бр.8. Старосна структура на вработени во графичката индустрија во
2014 година

1.2.

Производството во графичката индустрија

Во Република Македонија, бројот на графички погони во последните неколку
години е горе-долу еднаков, а тоа придонесува обемот на производство во тие
погони изминатите години да се движи во иста мера. Во табела 1 е даден обемот
на производството во графичките погони од 2013-2015 година.
Табела бр.1.
Производството во графичката индустрија во натурални
показатели од 2013-2015 година
Назив на производот
Производство на хартија и производи од
хартија
Брановидна хартија и картон, во ролни или
листови
Кутии и амбалажа од брановидна хартија или
картон
Кутии на склопување и слична амбалажа од
небрановидна хартија или картон
Друга амбалажа, вклучувајќи и обвивки за плочи,
неспомната на друго место
Шамивчиња и пелени за бебиња и слични
хигиенски предмети од хартија, целулозна вата и
од листови од целулозни влакна
Поштенски пликови од хартија или картон
Регистри, книговодствени книги, книги за порачки
и признаници, од хартија или картон

Единица
мерка

2013

2014

2015

Т

12047

11816

14987

Т

12099

12781

14939

Т

45

5134

4798

Т

204

187

120

Т

112

98

84

КГ
Т

/
/

2755
4

1508
9
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Нотеси, агенди, меморандум-блокови, од хартија
или картон
Деловни обрасци во повеќе примероци и сетови
со влошки од карбонизирана хартија или картон
Печатени етикети, од хартија или картон,
самолепливи
Печатени етикети, од хартија или картон (освен
самолепливи)
Печатење и продукција на снимени медиуми
Печатење на весници, списанија и други
периодични публикации што излегуваат најмалку
четири пати неделно
Печатење на комерцијални каталози
Печатење на рекламен трговски материјал
Печатење на весници, списанија и периодични
публикации што излегуваат помалку од четири
пати неделно
Печатење на книги, брошури, памфлети и сличен
печатен материјал, на една стана
Печатење на книги, брошури, памфлети и сличен
печатен материјал (освен на една страна)
Печатење на календари, од сите видови,
вклучувајќи и календар-блокови
Друг вид на печатење, не спомнат на друго место

1.3.

Т
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Т

609

315
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Т

175

218
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Т
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Т
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Т
Т
Т
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794
120
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124
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120

Т
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/

Т
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Т
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/

6

Т

2651

2819

2694

Анализа на образовниот систем во секторот на Графичката индустрија

Образованието е создадено да ги води учесниците кон продлабочено
разбирање на група предмети, стекнување на практични вештини и компетенции и
подготвување на учесниците за понатамошно образование на повисоко ниво.
Успешното завршување на овие програми им обезбедува на учесниците
квалификации релевантни за пазарот на труд на ова ниво или за влез во
институции за повисоко образование. Република Македонија има национален
систем на образование кој опфаќа формално и неформално образование и има
разработени постапки за верификување програми и институции за обезбедување
образование на возрасни. Формалното и неформалното образование опфаќаат
високо образование, средно општо образование, средно стручно образование и
основно образование. За нас од големо значење е потребата од модернизација на
средното стручно образование.
Средното стручно графичко образование опфаќа две квалификации и тоа:
графички техничар со четиригодишно образование и печатар со тригодишно
образование. Во рамките на графичката струка постои специјално образование
наменето за учениците со посебни образовни потреби.
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Табела бр.2. Преглед на квалификации во формалното средно графичко стручно
образование
Квалификации со четиригодишно траење на образованието
Графички техничар
Квалификации со тригодишно траење на образованието
Печатар
Квалификации за ученици со посебни образовни потреби
Книговрзувач - картонажер
Помошник картонажер и книговрзивач

Послужувач на графички машини

Согласно со конкурсот за запишување ученици во средните училишта во
Република Македонија во учебната 2016/17 година, графичката струка е застапена
во 3 училишта, во 3 градови. Според тоа, во Република Македонија имаме 3
паралелки со четиригодишно стручно графичко образование и 2 паралелки со
тригодишно стручно графичко образование. Бројот на паралелки по градови е
прикажан на слика 9.

1

0
Битола

Прилеп

4 годишно образование

Скопје
3 годишно образование

Слика бр.9. Број на паралелки по градови за средно графичко образование
Исто така, во конкурсот за запишување ученици во средни училишта во
Република Македонија во учебната 2016/17 година има 5 паралелки во 4 училишта
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за средно образование на ученици со посебни образовни потреби кои се
распоредени во Скопје и Штип.

4

3

2

1

0
Скопје

Штип

Слика бр.10. Број на паралелки по градови за средно специјално графичко
образование
Со конкурсот за запишување на ученици во средно стручно графичко
образование отворени се 170 слободни места. Бројот на ученици кои го завршиле
образованието во учебната 2013/14 изнесува 59 ученици, во 2014/15 изнесува 76
ученици, додека во 2015/16 завршиле 49 ученици (слика 11).
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женски

Слика бр.11. Број на завршени средношколци од графичка струка
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА СЕКТОРОТ И
ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ШЕМИТЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ
Во рамките на клучната област 2, преку анализа на работните места во
организациите/институциите од графичката индустрија направен е обид да се
изготви мапа на занимањата за Секторот за графичарство. При анализата
користени се систематизации на работни места во три печатници и едно
мултимедијално студио.
Работни места во печатница 1
Работно место

Стручна подготовка

Опис

Управител

ВСС

управување со
фирмата

Секретар

ССС

административни
работи

Комерцијалиста

ВСС

пласман на производи

Маркетинг менаџер

ВСС

маркетинг

Технички уредник

ВСС

прелом, графика,
импозиција

Раководител на офсет

ССС

раководење

Графички техничар за
подготовка на
производство

ССС

работа со CTP
(computer to plate)

Офсет мајстор

ССС

работа на офсет
машини

Помошник офсет мајстор

ССС

помошни работи на
офсет машини

Раководител на
книговезница

ССС

раководење

Книговезец

ССС

книговезачки работи

Хигиеничар

НКВ

одржување хигиена

Референт за дистрибуција

НКВ

дистрибуција на
производи
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Работни места во печатница 2
Работно место

Стручна подготовка

Опис

Управител

висока стручна спрема

раководење со
компанијата

Секретарка

средна стручна спрема

организација на
комуникација

Сметководител

висока стручна спрема

водење на
сметководство

Комерцијалиста

средна стручна спрема

продажба

Дизајнер

висока стручна спрема

Графички уредник

средна стручна спрема

креирање ликовнографички решенија
реализација на ликовнографички решенија

Раководител на офсет

висока стручна спрема

Заменик раководител на
офсет печат

средна стручна спрема

Офсет мајстор

средна стручна спрема

Раководител на
книговезница

висока стручна спрема

раководење со
книговезница

Заменик раководител на
книговезница

средна стручна спрема

Книговезец

средна стручна спрема

помагање во
раководење со
книговезница
книговезачки работи

Магационер

средна стручна спрема

Дистрибутер

средна стручна спрема

Хигиеничарка

основно образование

раководење на процес
на печатење
помагање во
раководење на процес
на печатење
ракување со офсет
машина

контрола на влез и излез
на суровини и готов
производ
дистрибуција на готови
производи
одржување хигиена
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Работни места во печатница 3
Работно место

Образование

Работни задачи

Управител

ВСС

раководење со
компанијата

Раководител на финансии

ВСС

Администратор

ССС

планирање и
реализација на
финансискиот тек
комуникација,
документација

Набавувач на суровини

ССС

набавка на суровини

Планер на производство

ВСС

планирање набавки и
производство

Контролор на квалитет

ВСС

контрола на квалитет
на производите

Дизајнер

ВСС

графичко обликување на
производите

ДТП реализатор

ВСС

Раководител на
произвоство

ВСС

реализација на прелом
на весници, списанија и
книги
раководење со процесот
на производство

Офсет печатар

ССС

мајстор на офсет
машина

Книговезец

ССС

доработка на печатени
материјали

Мајстор на штанца

ССС

изработка на амбалажа

Машинист за одржување

ССС

одржување машински
парк

Пакувач

НКВ

Магационер

ССС

Експедиција

НКВ

пакување, броење и
подготовка за
експедиција
прием и чување
суровини и готов
производ
излез на готов производ
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Хигиеничар

НКВ

одржување хигиена

Извршена е анализа на работни места во мултимедија. Анализата
покажува дека постои занимање кое припаѓа на графичкиот сектор.
Работни места во мултимедија
Стручна спрема

Услови на работно место
и работно искуство

ВСС

Организациони и
менаџерски способности,
најмалку 5 годишно
работно искуство

ВСС

Продукција на видео
проекти (филмови,
реклами, комерцијални
спотови...), со работно
искуство

ВСС

Познавање на Adobe
Premier, Adobe After Effects,
Adobe Photoshop, со
работно искуство

Графички дизајнер

ВСС

Познавање на Adobe
Photoshop, Adobe
Illustrator, Corel Draw, In
Design, со работно
искуство

Инженер на тон

ВСС

Познавање на Adobe
Audition, со работно
искуство

Инженер на светло

ВСС

Познавање на работата, со
работно искуство

Снимател

CCC

Познавање на работата, со
работно искуство

Административен работник

ССС

Познавање на работата, со
работно искуство

Назив на работно место

Управител

Продуцент

Монтажер

Ако се анализираат работните места во повеќе печатници, се
забележува дека називите на занимањата за исто работно место може да
се разликуваат. Пример: во едната печатница се јавува називот офсет
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мајстор, а во друга печатница се јавува под назив офсет печатар, а во
суштина се работи на лице кое ги работи истите работи и работни задачи.
Табелата подолу ги претставува категориите на работници според нивоата
на вештини.
Ниво на вештини

Категорија на работник

Ниво 1

Неквалификуван/физички
работник
Полуквалификуван/ ниско
квалификуван работник
Квалификуван работник/техничар
Високо квалификуван /специјалист
во областа
Високо квалификуван
професионалец/Сопственик

Ниво 2
Ниво 3
Ниво 4
Ниво 5

Главните занимања во рамките на секторот се наведени во согласност со
нивоата на вештини како што е наведено во табелата.
Неквалификуван
/физички
работник

Полуквалифику
ван/ ниско
квалификуван
работник

Квалификуван
работник/техн
ичар

Високо
квалификуван
/специјалист во
областа

Високо
квалификуван
професионалец/
Сопственик

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4

Ниво 5

- Хигиеничар
- Референт за
дистрибуција
- Утоварувач/
истоварувач

- Помошник офсет
мајстор

- Комерцијалист

- Виљушкарист

- Графички
техничар за
подготовка на
производство

- Магационер

- Офсет мајстор

- Рачен книговезец

- Пакувач
- Експедиција
- Чистач во
картонажа

- Технички уредник
- Маркетинг
менаџер

- Раководител
на финансии

- Планер на
производство

- Книговезец

- Контролор на
квалитет

- Мајстор за
флексо печат

- Раководител на
офсет

- Мајстор за сито
печат

- Раководител на
книговезница

- Мајстор за
дигитален
печат

- Графички
дизајнер

- Мајстор за
принт на

- Управител

- Планер на
производство
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големи
формати
- Мајстор за
клише за
штанца
- Мајстор за
штанца

- Менаџер за
ИССО,
безбедност и др.
стандарди
- Секретар
- Сметководител

- Машинист за
одржување

Промените во шемите на вработување во најголема мерка произлегуваат
од развојот на технологиите и од промените на комуникациите. Како што се менува
развојот на техниката и технологијата се менува и потребата од згаснување на
некои занимања и креирање на нови занимања и во сферата на графичката
индустрија. За разлика од класичниот книгопечат, сега преовладува офсет печатот
како најквалитетна и најевтина технологија на печатење.
Развојот на интернетот и мобилната телефонија како медиуми за
пренесување вести, информации, како и други содржини од најразновиден тип,
влијае врз намалување на тиражите на печатените медиуми како весници,
списанија и книги. За сметка на печатениот материјал, сè повеќе се користи
дигитален печат кој е порационален и посоодветен за помали тиражи.
Во денешно време сè поголем удел во печатарството има печатењето и
доработката на амбалажа.
Во областа на графичкиот дизајн има сè поголема потреба токму од дизајн
за потребите на комуникациите преку интернет и мобилната телефонија, како во
полето на пренесување на информации, така и во полето на рекламирање.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ ЗА ГРАФИЧАРСТВО И
ДРУГИТЕ СЕКТОРИ
Врската меѓу Секторот за графичарство
Националната класификација на занимања

и другите сектори, согласно

Националната класификација на занимањата4 е национален стандард кој се
употребува при евидентирање, прибирање, обработка, анализирање и
публикување на податоци кои се важни за следење на промените на пазарот на
трудот во Република Македонија. Занимањата се двојат во групи на занимања на
четири нивоа и тоа во главни групи на занимања, подгрупи, споредни групи и
единечни групи на занимања.
Според видот и сложеноста на работата и работните задачи, струката и
степенот на сложеноста, односно нивото на образование, клсифицирани се
следните занимања кои се поврзани со Секторот за графичарство
СПОРЕДНА ГРУПА

Директори на претпријатија за продажба, маркетинг и развој
Директори на претпријатија за продажба и маркетинг
Директорите на претпријатија и служби за продажба и маркетинг
управуваат со активностите за маркетинг и продажба во претпријатијата и
институциите (планираат, организираат, водат и контролираат), под надзор на
главниот или извршниот директор, и се советуваат со директорите на останатите
организациони единици на претпријатието или институцијата.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Директор на маркетинг, директор на продажба, директор на комерцијална
служба, директор на издавачко претпријатие
ПОДГРУПА

Директори на производствени претпријатија и институции за
специјализирани услуги
Директори на институции за специјализирани услуги, што не се
екласифицирани на друго место
Оваа единечна група опфаќа директори на институции за специјализирани
услуги што не се класифицирани на друго место во подгрупата 13. Директори
на производствени претпријатија и институции за специјализирани услуги.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
4

НАЦИОНАЛНА класификација на занимањата. - Скопје: Државен завод за статистика
на Република Македонија, ISSN 1409-7044)
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Директори на институции за специјализирани услуги што не се
класифицирани на друго место
СПОРЕДНА ГРУПА

Стручњаци за инженеринг
Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија
Инженерите за хемиска, прехранбена и биотехнологија спроведуваат
истражувања, планираат, развиваат и водат комерцијални хемиски,
фармацевтски, биохемиски и прехранбени технолошки процеси и производство на
разновидни супстанции и производи, како на пример, преработка на сурова нафта,
производство на нафтени деривати, храна, пијалаци, лекови, синтетички
производи, земјоделски хемикалии, козметички производи, средства за перење и
чистење; одржуваат и унапредуваат опрема или проучуваат и советуваат за
технолошките аспекти на одделни материјали, производи и процеси.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Инженер – технолог, инженер - технолог за производство на хартија,
технолог за производство на хартија

СПОРЕДНА ГРУПА

Архитекти, планери, геодети и дизајнери
Графички и мултимедија дизајнери
Графички и мултимедија дизајнери
Графичките и мултимедија дизајнерите применуваат уметнички аудио-визуелни
техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето
на електронски, дигитални и други форми на аудио-визуелни медиуми. Тие
создаваат посебни содржини и анимирани ефекти со слика за употреба во
компјутерски игри, филмови, музички спотови, печатени медиуми и реклами.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Графички дизајнер, сценски дизајнер, дизајнер за внатрешно уредување,
веб-дизајнер, мултимедијален дизајнер, мултимедијален аниматор,
изработувач на рекламни материјали, компјутерски аниматор, пејзажен
дизајнер

ПОДГРУПА
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Стручњаци за образование
Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните науки
Стручњаците за универзитетско и високо образование во природните науки
спроведуваат истражувања, развиваат или подобруваат концепции, теории и
работни методи, предаваат различни студиски дисциплини од природните науки
на универзитетите како институции на високото образование и подготвуваат и
објавуваат стручни трудови.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Предавач по графичка технологија, универзитетски асистент по графичка
технологија, универзитетски професор по графичка технологија
Друг наставен кадар за образование што не е класифициран на друго
место
Оваа единечна група ги опфаќа занимањата на образовни стручњаци кои
не се класифицирани на друго место во подгрупата 23. Стручњаци за
образование.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Предавач по дизајн, универзитетски асистент по дизајн, универзитетски
професор по дизајн, предавач по заштита при работа, универзитетски
асистент по заштита при работа, универзитетски професор по заштита
при работа
СПОРЕДНА ГРУПА

Наставен кадар за средношколско образование
Наставен кадар за средношколско образование
Наставниот кадар за средношколско образование предава еден или повеќе
различни предмети, за образовни цели или стручно образование, на едно или
повеќе нивоа во средното образование.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Професор по технологија на хартија
СПОРЕДНА ГРУПА

Помошни стручњаци за физика и инженеринг
Технички цртачи
Техничките цртачи изработуваат технички илустрации од скици, од
податоци, од мерења или од податоци добиени на друг начин и копираат слики
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на печатарски плочи.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Графички цртач, технички илустратор, технички цртач
Техничари за физика и инженеринг што не се класифицирани на друго место
Оваа единечна група ги опфаќа сите занимања на техничари на техника
и технологија што не се класифицирани под друга точка во споредната група 311.
Помошни стручњаци за физика и инженеринг.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Графички техничар, техничар - графички уредник
ПОДГРУПА

Обработувачи на метали, машински монтери и сродни занимања
Механичари и монтери на земјоделски и индустриски машини
Механичарите и монтерите на индустриски и други машини испитуваат,
подесуваат, сервисираат, тестираат и поправаат земјоделски и индустриски
машини и механичка опрема (освен кај авионите и моторните возила).
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Механичар на графички машини, механичар на графички машини,
специјализиран
СПОРЕДНА ГРУПА

Работници за печатење и сродни занимања
Работниците за печатење и сродните занимања поставуваат и аранжираат
печатарски основи и копии, рачно или преку електронска тастатура или со други
машини, изработуваат печатарски плочи од типографски или електронски
поставена основа или копија, гравираат литографски камени, печатарски плочи и
валјаци, изработуваат и печатат свилени основи, печатат хартија и други
материјали или врзуваат и довршуваат книги.
Задачите што се вршат најчесто вклучуваат: поставување и уредување на
печатарска основа (матрица) или копија, рачно или со електронска тастатура или
со други машини; изработка на печатарски плочи од типографски или електронски
поставена основа или копија, гравирање на литографски камења, печатарски
плочи, валјаци и блокови, изработка и печатење на свилени основи, печатење
врз хартија и други материјали; врзување на книги во корици, вршење на
финални операции и друго. Може да биде вклучен и надзор на другите работници.
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Занимањата во оваа споредна група се класифицирани во единечните групи:
Техничари за пробен печат, печатари, работници на завршување на
печатењето и книговесци
Техничари за пробен печат
Техничарите за пробен печат рачно или машински поставуваат и
организираат типови (основи) за печатење, изработуваат печатарски плочи или
гравираат валјаци и блокови со примена на различни процеси соодветни за
употреба во различни медиуми.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Рачен словослагач, машински словослагач, слагач на сметачки терминал,
графичар за фотослог и сметководствен слог, специјализиран;
изработувач на плочи за браилово писмо; словослагач; книгопечатар;
флексографски печатар; бакропечатар; офсет печатар; печатар на
повеќебојни печати во книгопечатница, печатар на повеќебојни печати во
флексопечатница, печатар на повеќебојни печати во бакропечатница,
печатар на повеќебојни печати во офсет, печатар на пробен печат,
печатар на повеќебоен печат, печатар нијансер на печатарски бои,
графичар на печатарско производство, специјализиран; печатар,
контролор на печатарски производи, леар на печатарски букви, леар на
стереотипски плочи, графичар слагач / монтер, електротипер, моделар,
електротип; моделар, стереотип; рачен гравер на печатарски примероци
во неметал, рачен гравер на печатарски примероци во метал, литографски
работник, рачен изработувач на печатарски форми и клишеа, печатарски
гравер, специјализиран; фотогравер; хемиграф, графичар на подготовка на
производство, специјализиран; репрофотограф, ретушер, тушер, клишер,
репрограф скенерист, монтажер во печатарство.
Печатари
Печатари на хартија, текстил и други видови материјали работат рачно
или машински на сите материјали и во сите техники на печатење.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Рачен печатар, печатар на текстил, печатар на метал, печатар на
пластика, печатар на повеќебојни печати во печатница, рачен изработувач
на фотоосетливи слоеви за ситопечатница, ситопечатар, ракувач со
уреди во хемиграфија, ракувач со уреди во репрофотографија, ракувач со
уреди во словолеарница, ракувач со машина за книжно печатарство,
ракувач со машина за бакропечатарство, ракувач со ситопечатарска
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машина, ракувач со флексопечатарска машина, ракувач со офсетна
печатарска машина, ракувач со печатарска машина, ракувач со помошна
печатарска машина.
Работници на завршување на печатењето и книговесци
Работниците на завршување на печатењето и книговесци врзуваат книги
и други публикации во корици и вршат финални операции на книгата. Рачно или
машински изработуваат производи од картон и хартија.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Работоводител на книговесци, обработувач на материјали во
книговезница, книговезец за меко везење, книговезец за тврдо везење,
книговезец за рачен вез, книговезец, книговезец, мајстор; графичар за
доработка, графичар за завршно производство, специјализиран; рачен
изработувач на амбалажирани графички производи, рачен изработувач на
хартија, ракувач со машина за книговезење, ракувач со помошна машина за
книговезење.
Ракувачи со машини за изработка на производи од хартија
Ракувачите со машини за изработка на производи од хартија ракуваат со
машини за производство на кутии, обвивки, пликоа и други производи од хартија,
картон, амбалажа, целофан и слични материјали. Изработуваат картонски
производи и производи од хартија.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Ракувач со машина за изработка на пликови, ракувач со
изработка на вреќички, ракувач со машина за преработка
ракувач со машина во картонажа, ракувач со помошна
картонажа, обработувач на материјали во преработката
обработувач на материјали во картонажа.

машина за
на хартија,
машина во
на хартија,

Ракувачи со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
Ракувачите со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
ракуваат со машини за перење, сушење, топлинско стабилизирање на димензии,
белење, боење и чистење и друга обработка на влакна, предиво, ткаенини,
односно плетива, или хемиско чистење на текстилни, крзнени и кожни предмети.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Ракувач со машина за печатење на текстил
Општи работници во производството, некласифицирани на друго место
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Оваа единечна група опфаќа општи работници во производството што
не се класифицирани на друго место во споредната група 932. Општи работници
во производството.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Работник на едноставни графички работи
СЛЕДНИТЕ ГРУПИ НА ЗАНИМАЊА НЕМААТ ДИРЕКТНА ВРСКА СО СЕКТОРОТ
ГРАФИЧАРСТВО, НО СПОРЕД ОПИСОТ НА ЗАДАЧИТЕ И ВЕШТИНИТЕ ИЗВРШУВААТ
РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО НЕКОЈА ОД ФАЗИТЕ ВО ГРАФИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ
СО КРЕAТИВНА ДЕЈНОСТ ПОВРЗАНА СО ВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМИ.

Визуелни уметници
Визуелните уметници создаваат и изведуваат уметнички дела со вајање,
сликање, цртање, правење цртани филмови, гравирање и слични техники.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Илустратор, карикатурист, сликар на цртан филм
Дактилографи и оператори за уредување текст
Дактилографи и стенодактилографи запишуваат усни или пишани
материјали и со помош на машини за чукање создаваат документи на хартија.
Операторите за уредување текст вршат оперативни задачи во телеграфскиот
сообраќај: испраќаат и примаат телеграми како и посредување на телеграфски
врски при испраќање, примање и транзит. Операторите вршат запишување и
уредување на текст со помош на компјутери.
Оператор за компјутерска обработка на текст
Декоратери и ентериер дизајнери
Декоратерите и ентериер дизајнерите применуваат уметнички
техники во дизајнирањето, декорирањето, внатрешното уредување и
рекламирањето.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Дизајнер на амбалажа, Илустратор, Аранжер, Цртач на модели, Дизајнер на
ентериери
Столари и сродни занимања
Столарите и сродните занимања со примена на алати и дрвопреработувачки
машини изработуваат, украсуваат и поправаат дрвен мебел, тркала или други
дрвени прибори, калапи, модели и други предмети како лулиња, дрвени скии,
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чевли или спортски рекети и палки.
Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:
Изработувач на алат за графичка амбалажа
ПАНСЕКТОРСКИ И МУЛТИСЕКТОРСКИ ЗАНИМАЊА
Како пансекторски занимања што се присутни во Секторот за графичарство
се:
-

Директор на маркетинг, директор на продажба, директор на комерцијална
служба, директори на институции за специјализирани услуги што не се
класифицирани на друго место, инженер–технолог, предавач по заштита при
работа, универзитетски асистент по заштита при работа, универзитетски
професор по заштита при работа

Пансекторски за нимања што не се погоре споменати, а се присутни во
Секторот за графичарство се:
- Генерални и извршни директори; раководители; стручњаци на инженеринг;
инженери; дизајнери; менаџери; надгледувачи; проценувачи; координатори на
проект; проектни менаџери; тим-лидери; предавачи; универзитетски асистенти;
универзитетски професори; професори; техничари; ракувачи со машини и
постројки; инсталатери; монтери; мајстори; занаетчии и општи работници.
Како мултисекторски занимања, односно занимањашто се поврзани со
Секторот за графичарство и со еден или повеќе други сектори, а според
описот на работата можат да извршуваат работи поврани со графичарството
се:
-

Директор на издавачко претпријатие, инженер-технолог за производство на
хартија, технолог за производство на хартија, сценски дизајнер, дизајнер за
внатрешно уредување, веб-дизајнер, мултимедијален дизајнер, мултимедијален
аниматор, изработувач на рекламни материјали, компјутерски аниматор,
пејзажен дизајнер, предавач по дизајн, универзитетски асистент по дизајн,
универзитетски професор по дизајн, професор по технологија за хартија,
графички цртач, технички илустратор, технички цртач, ракувач со машина за
печатење на текстил, илустратор, карикатурист, сликар на цртан филм,
оператор за компјутерска обработка на текст, дизајнер на амбалажа, илустратор,
аранжер, цртач на модели, дизајнер на ентериери, изработувач на алат за
графичка амбалажа.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ ВО
СЕКТОРОТ ЗА ГРАФИЧАРСТВО
Секторот за графичарство е мултидисциплинарен и како таков, во себе
обединува различни дејности. Имено, графичката индустрија е преработувачка
индустрија, а главната суровина што ја преработува е информацијата. Техничко–
графичкото уредување и графичкиот дизајн ја обликуваат информацијата, односно
на содржината ѝ даваат форма која треба да поседува одредени естетски, етички
и функционални квалитети. Од друга страна пак, со графичката
технологија,односно во процесот на производство се умножува таа информација
(печатење) и се финализира во конечен графички производ. Тоа би значело дека
трендовите во графичарството се насочени кон обезбедување квалитетна
информација, односно идејно решение кое верно на оригиналот е брзо и
квалитетно уможено и доставено до потрошувачот, односно читателот.
Техничко–графичкото уредување на книги, весници и списанија денес е
целосно компјутеризирано. Комјпутерското издаваштво или Desk Top Publishing
(DTP) овозможува, со користење на разни видови компјутерски услужен софтвер,
брзо и ефикасно обликување на страница и прелом, а со тоа и целосна подготовка
за печатење. Компјутерските програми наменети за векторска и растерска графика
му овозможуваат на графичкиот дизајнер да креира идејни решенија на сите
графички производи. Можностите што ги нудат информатичките комуникациските
технологии, на секој креативен човек кој сака да се занимава со графички дизајн се
скоро неограничени. Современите дигитални техники на печатење направија голем
исчекор во производството на разни видови публикации. Со помош на Computer to
Press (CTPress) и Computer to Print (CTPprint) технологиите овозможено е
умножување директно од комјпутер во печатење, кај сите публикации каде се бара
брзина. Со технологиите на директно печатење од компјутер од една страна се
намалува времето на печатење и испораката на оние графички производи кај кои
се бара мал тираж, но од друга страна се овозможува развивање на вештини на
графичкиот дизајнер, не само за да ги осмисли и обликува идејните решенија туку
и самиот да произведува. Имено, современите уреди какви што се разните видови
печатачи, плотери, катери, кои можат да печатат на разни видови материјали,
овозможуваат дизајнирање и директна изработка на разни видови визуелни
апликации што се користат во рекламата и брендирањето.
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Современите трендови на дигитализација на публикациите и интернетот, на
прв поглед им претставуваат конкуренција на печатените медиуми, но истовремено
на графичкиот дизајнер му се отвораат можности за независно и успешно креирање
на сите форми на комјутерска графика. Познавањето на типографијата како и
вештините на изработка, уредување и обработка на цртежи и фотографии се оние
вештини со кои графичкиот дизајнер се справува со предизвиците на современите
визуелни комуникации, при што квалитетно и недвосмислено ја обликува
информацијата осмислувајќи го изгледот на веб страна, создавајќи комјутерски
презентации, анимации и сл. Денешниот неверојатен подем на производството на
видео игри и разни апликации како за компјутери така и за мобилни телефони
претставуваат исклучителни можности за графичкиот дизајнер. Осмислувањето на
интерфејсот и креирањето карактери се дел од работите коишто ги извршува
графичкиот дизајнер со помош на својата креативност, вештините за графичко
обликување и познавањето на соодвтен софтвер.
Ваквите трендови во секторот графичарство се во директна врска со трендот
на отворање на повеќе образовни институции во кои се студираат дисциплините
дизајн и мултимедија во Р. Македонија.
Актуелноста на визуелните комуникации и трендот на сè поголемата
застапеност на рекламни кампањи, брендирањето и медиумите отвораат можности
за работа во маркетинг агенции, студија за графички дизајн и веб-дизајн, во
графички компании и печатници како технички уредници и дизајнери, во
фотокопирници и работилници за брендирање, во телевизија како графички
уредници.
Трендовите во самите печатници исто така можат да се разгледуваат од
повеќе аспекти. Како што е претходно споменато, директна конкуренција на
печатените медиуми претставуваат електронските и дигитализираните изданија.
Како отворена тема за дискусија остануваат предностите и недостатоците на
едните или другите начини на пренос на визуелната информација. Во секој случај,
производството на печатени изданија и нивното финализирање наметнува потреба
од осовременување на машинските паркови во секоја фаза од графичкото
производство. Дигиталните и неконвенционалните техники на печатење (пример
тампон печат) земаат сè поголем замав посебно кога се работи за печатење на
различни видови материјали и подлоги, но и за печатење на веќе готови производи
со цел рекламирање или брендирање.
Производството на печатена амбалажа е во постојан пораст, наметнато од
потрошувачкото општество. Тоа всушност претставува еден од клучните трендови
во графичкото производство. Се наметнува потребата од печатење на различни
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материјали кои ќе одговорат на барањата што ги наменуваат естетските и
функционалните карактеристики на амбалажата. Употребата на еколошки и
биоразградливи материјали во производството и печатењето на амбалажа
придонесува истата да се рециклира по употребата, со што се придонесува кон
заштита на околината.
Денес во печатниците се работи со современи повеќебојни печатарски
машини кои печатат од табак и од ролна, кои се целосно или делумно
комјутеризирани и автоматизирани. Computer To Film (CTF) и Computer To Plate
(CTP) технологиите овозможуваат изработка на копирна предлошка и печатарска
форма, пренесувајќи ја содржината на идејното решение директно од компјутер.
Поголемите печатници се снабдени со автоматизирани линии за графичка
доработка, каде се финализира графичкиот производ.
Актуелноста и атрактивноста на образовните профили од графичкиот сектор
овозможуваат полесно самовработување преку отворање на мали бизниси, со што
директно се влијае врз намалување на невработеноста.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ
НА КАРИЕРА
Идентификувањето можности за напредок и вообичаените патеки за развој
на кариерата во рамките на овој сектор помагаат да се увиди начинот на кој
работникот се усовршува и се специјализира за одредена област или работа, и како
индивидуалните работници се движат од едно на друго ниво во рамките на
секторот.
Можностите за напредување и вообичаените патеки на кариера во графичкиот
сектор зависат од повеќе фактори:
-

Големината на компанијата;
Развојот на компанијата од аспект на модернизација;
Личната амбициозност на вработените.

Во помалите компании многу често е испреплетувањето на работните
задачи. Тоа од една страна значи дека се работи на повеќе работни позиции па тоа
може да значи и недоволно усовршување во примарната работна позиција. Од
друга страна, тоа исто така значи и совладување на други работни вештини,
односно обезбедува флексибилност која е барана, а често пати и неопходна во
помалите компании.
Во големите компании најчесто не постои вакво транзитирање по работните
места. Тука доаѓа до израз можноста за напредување во друго ниво. Најчесто тоа
се одвива по шемата: помошник - мајстор – раководител... Тука до израз доаѓа и
амбициозноста на вработените, односно нивната желба за учење и напредување.
Во компаниите каде што постои поизразена модернизација, во смисла на
набавка на нови, посовремени машини, напредувањето може да е во контекст на
специјализација поврзана со тие набавки. Со оглед на сложеноста на најновите
машините (автоматизација, компјутерско управување и сл.), купувањето нови
машини најчесто е поврзано со организирање обуки од страна на специјалисти на
производителот.
На полето на графичкиот дизајн и техничкото уредување, покрај формалното
образование, постојат и неформални начини на образование, најчесто преку
одредени курсеви и обуки за дообразување. Самата алатка со која работи
графичкиот дизајнер и техничкиот уредник – компјутерот – дава големи можности
за самообразување преку следење одредени упатства за работа во одредни
компјутерски програми, пристап до е-литература, размена на знаење и преку други
форми на учење.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ И ДРУГИ ЧИНИТЕЛИ
Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за графичарство
Од направената анализа потребно е да се добие јасна слика за видовите и
големината на организациите што се работодавачи во областа на графичката
индустрија. Клучни чинители за развој на Секторот за графичарство се:
1. Министерство за образование и наука
2. Министерство за труд и социјална политика
3. Министерство за економија
4. Министерство за животна средина и просторно планирање
5. Агенција за вработување на Р. Македонија
6. Биро за развој на образованието
7. Стопанска комора на Македонија
8. Сојуз на стопански комори
9. Занаетчиска комора на Р. Македонија
10. Работодавачи и сопственици на печатници
11. Работодавачи и сопственици на студија за дизајн
12. Репрезентативен синдикат на графичка, информативна, филмска, издавачка
дејност и производство на хартија на РМ
13. Репрезентативен синдикат за образование, наука и култура
14. Центар за стручно образование и обука
15. Центар за образование на возрасните
16. Државен просветен инспекторат
17. Државен испитен центар
18. Локална самоуправа
19. Совет на родители во стручните училишта
20. Технички факултет Битола
21. Средни стручни училишта за графичка област
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот за
графичарство

Владини органи:
Претставници на работодавачи:
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 Р.
Македонија
Биро за развој на образованието

Образование:
Технички факултет
Битола
Средни стручни
училишта за
графичка област

Синдикални организации:
Репрезентативен синдикат на
графичка, информативна,
филмска, издавачка дејност и
производство на хартија на РМ
Репрезентативен синдикат за
образование, наука и култура

Стопанска комора на Македонија
Сојуз на стопански комори
Занаетчиска комора на Р.
Македонија
Работодавачи и сопственици на
печатници
Работодавачи и сопственици на
студија за дизајн

Чинители што се
заинтересирани
за развој на
Секторот за
графичарство

Локална
самоуправа и
родители:
Претставници на
локална самоуправа
Совет на родители
во стручните
училишта

Јавни органи:
Центар за стручно образование и
обука
Центар за образование на
возрасните
Државен просветен инспекторат
Државен испитен центар
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Функционална мапа на Секторот за графичарство

А1. Дефинирање графички проект
А. Креирање и изработка на идејно
решение за графички производ

А2. Дизајнирање и изработка на идеен графички
производ
А3. Ставање во формат за печат или за друг примена

Б1. Подготвување за печат

Обликување слика, текст
и графика во производ
кој се умножува со
печатење или визуелно
се презентира во
материјален или
нематеријален облик

Б. Печатење графички производи

Б2. Печатење
Б3. Контрола на производ

В1. Изработка на производи со книговрзување

В2. Изработка на амбалажни и картонажни производи
В. Доработка на графички
производи

В3. Преработка и конфекционирање на хартија, картон
и лепенка
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А1.1. Дефинирање влезни информации
А1.2. Поставување генерален концепт

А1. Дефинирање графички проект
А1.3. Усвојување на концептот

А2.1. Изработка на скици за идејно решение
А. Креирање и изработка на
идејно решение за
графички производ

А2. Дизајнирање и изработка на
идеен графички производ

А2.2. Дизајн на визуелни елементи (текст, слика и
графика)

А2.3. Компонирање визуелни елементи во идејно
решение

А3.1. Подготовка на идејно решение за печат и
медиум
А3. Ставање во формат за печат или
за друга примена

А3.2. Подготовка на идејно решение за електронски
медиум

35

Б1.1. Проверка на добиените податоци

Б1. Подготвување за печат
Б1.2. Изработка на печатарски форми

Б2.1. Проверка на штелување на машини за печат

Б. Печатење графички
производи

Б2. Печатење
Б2.2. Печатење во различни техники

Б3.1. Контрола на број на производи
Б3. Контрола на производи
Б3.2. Проверка на квалитет на производи
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В1. Преработка и
конфекционирање на хартија,
картон и лепенка

В1.1. Преработка и конфекционирање на хартија,
картон и лепенка

В2.1. Штанцање форми
В2.2. Отстранување вишок материјал од формите
В. Доработка на графички
производ

В2.3. Лепење на формите
В2. Изработка на амбалажа и
картонажни производи

В2.4. Пакување на производите

В3.1 Доработка со сечење
В3.2. Виткање на табаци
В3.3. Собирање табаци
В3.4. Уфрлување во корица

В3. Изработка на производи со
книговрзување

В3.5. Сечење на материјалот
В3.6. Шиење на книжен влог
В3.7. Формирање корица
В3.8. Ставање омот

В3.9. Пакување производ од книговрзување.
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Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди на
занимања и стандарди на квалификации во Секторот за графичарство

Сектор

Назив на
квалификации

Графички техничар

Предлози за стандарди на
занимања со IV ниво на
сложеност (кои ќе влезат во
новите квалификации,
односно новите образовни
профили од техничкото
образование)
Печатар
Доработувач на графички
производи

Графичарство
Графички
уредник/дизајнер

Графички уредник-дизајнер
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