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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 сеуште останува приближно 50 % од
вкупниот број на 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 на кадри како работна сила и овој систем треба да
има клучно место во општесвото.
Создавањето на флексибилен и конкурентен систем на образование може
да обезбеди кадри компатибилни на барањата на трудот и да креира
општество на знење. 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 на 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.

CEDEFOP. (2009). Future skill supply in Europe ‐ Medium‐term forecast up to 2020: Key Findings.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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Анализата на Секторот за хемија и технологија се фокусира на собирање
информации од релевантни организации/здруженија на работодавачи,
комори, како и на податоци од државни институции. Со цел да се обезбедат
повеќе потребни информации за 6-те клучни области за изготвувањето на
секторска мапа за секторот, користени се

валидни податоци од

реализирани истаржувања. При изработка на документот користени се и
реални податоци од претпријатија од соодветниот сектор.
При

анализата

на

секторот

извршено

е

секторско

мапирање

кое

резултираше со изготвување на документ кој е составен од два дела и тоа:
-

секторски профил

-

развој на фунционална мапа на секторот.

Ова секторско мапирање претставува основа за подоцнешниот 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 стандарди на занимања.
Како заклучок од анализата на профилот на секторот може да се заклучи
дека клучна цел на секторот хемија и технологија е:
„Обезбедување на функционални, безбедни, одржливи, квалитетни
производи и процеси за задоволување на барањата и потребите на
клиентите како и заштита на животната средина“.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И
ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И
РАБОТНИЦИТЕ

Секторот за хемија и технологија по својата темелна одредница е
исклучителен хетероген сектор.
Анализата на Секторот за хемија и технологија претставува прилично
комплексен предизвик, од повеќе причини.
-

Секторот за хемија и технологија се состои од повеќе потсектори, при
што некои од нив со текот на времето толку се развиле што полека се
издвоиле или се издвојуваат и во засебни области.

-

Состојбата со занимањата поврзани со Секторот за хемија и
технологија е прилично комплицирана, од што произлегува дека
хемијата и технологијата е вткаена во неколку сектори и во
различните статистички анализи иако постои посебен сектор „хемија”,
тој не ги опфаќа сите занимања кои се тесно поврзани со хемијата и
технологијата, што целосно ја отежнува целокупната анализа.

При анализа на профилот на секторот разгледани се различнии фактори и
тоа: барањата за занимања, потребите за компетенции, понудата на
работна сила во секторот и условите за работа на пазарот, и се покажа
дека Секторот за хемија и технологија опфаќа неколку гранки во
индустријата и повеќе од тоа.
Развојот на индустријата која претставува посебна стопанска гранка што се
занимава со преработка на суровини од кои се добиваат различни финални
производи и полупроизводи, е условен од присуството на: суровини,
енергија, квалификувана работна сила, капитал и пазар за готови
производи и таа се состои од неколку гранки. Индустријата се дели на
тешка

базична

и

лесна

индустрија.

Хемиската

индустрија

преку

производството на киселини, пластични маси, вештачки ѓубрива и влакна и
сл. е дел на тешката базична индустрија, доколку преку производството на
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фармацевтски

производи

е

дел

на

лесната

хемиска

индустрија.

Производството на гипс, тули, вар, керамиди и слично, е дел од
индустријата на градежни материјали, додека прехранбената индустрија ја
опфаќа преработката на разни земјоделски производи и производство на
готови прехранбени производи.
Во Република Македонија постојат претпријатија од хемиската индустрија,
градежната и прехранбената индустрија кои имаат вработени кадри од
хемиско-технолошкиот сектор, а истите за да се развиваат потребни им се
компетентени кадри од хемиско технолошкиот сектор кој ќе може да ги
планира производните процеси, управува со процесите, ги контролира и ги
пласира на пазарот на труд.
Во Република Македонија постојат и акредитирани лаборатории за
тестирање.
И во лабораториите работат кадри со квалификации во рамките на
Секторот за хемија и технологија.
Анализата ќе покаже колку претпријатија има во Република Македонија, во
кои делови од државата се распоредени, какви кадри имаат, и што
продуцира

образовниот

систем

во

рамките

на

секторот

хемија

и

технологија.

1.1.

Анализа на работната сила во Секторот за хемија и технологија

Податоците поврзани со работната сила во Секторот за хемија и
технологија се обезбедија преку анализа на индустриските гранки: хемиска
индустрија, градежна индустрија и прехранбена индустрија. Овој приод е
условен

со

постоечките

коморите/институциите

да

гранки
се

на

индустријата

добијат порелевантни

со

цел

од

и веродостојни

податоци.
Резулататите од анализата се презентирани во два дела: хемиска и
градежна индустрија и прехранбена индустрија.
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Хемиската индустрија, во анализата, ги опфаќа стопанските субјекти од
базичната
производи,

хемиска

индустрија,

производство

на

производството

козметички

на

производи

фармацевтски
и

средства

за

домаќинство, агрохемиски производи , производство и преработка на
пластични маси, бои и лакови и премази.
Градежната индустрија ги опфаќа стопанските субјекти за преработка на
минерални суровини.
Прехранбена индустрија ги опфаќа стопанските субјекти за преработка и
конзервирање на месо, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук,
производство на растителни и животински масти и масла, производство на
млечни производи, произвбодство на пекарски производи и тестенини,
преработка на други прехранбени производи, производство на пијалаци.
Прв дел- Хемиска и градежна индустрија
Според податоците добиени од Стопанската комора на Македонија бројот
на претпријатија од хемиската и градежната индустрија е 124. Најголeм број
на претпријатија се застапени во Скопскиот регион додека во Вардарскиот
регион има само пет претпријатија од оваа индустрија.
Распределба на фирми од хемиската и градежна индустрија по региони е
дадена во долунаведената табела.
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Од наведените податоци може да се заклучи дека најголем број на
претпријатија

во

хемиската

индустрија

се

занимаваат

со

производство на производи од пластични маси, а помал број на
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претпријатија се занимаваат со производство на агрохемиски
производи.
Исто така, направена е анализа на поединечните гранки на
хемиската индустрија по региони и истите се претставени подолу. По
обработка на податоците може да се забележи дека поголем број на
претпријатија се концентирани во Скопскиот регион.
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Втор дел- Прехранбена индустрија
Според податоците добиени од Државен завод за статистика на РМ
вкупниот број на претпријатија од прехранбената индустрија е 1281 со 16
812 вработени. Најголем број на претпријатија од прехранбената индустрија
се претпријатијата кои се занимаваат со производство на пекарски
производи и тестенини. Најголeм број на претпријатија се застапени во
Скопскиот регион 467 додека во Вардарскиот регион има 93 претпријатија
од оваа индустрија.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Дејност
Преработка и конзервирање на месо и
производство на п-ди од месо
Преработка и конзервирање на риба,
мекотели и лушпари
Преработка и конзервирање на овошје и
зеленчук
Производство на растителни и
животински масла и масти

Вкупно деловни
субјекти

Број на
вработени

57

1,444

*

*
127

1,484

6

290

5.

Производство на млечни производи

90

1,612

6.

Производство на пекарски производи и
тестенини
Производство на други прехранбени
производи

779

5,735

276

3,650

Производство на пијалаци

102

2,597

1281

16 812

7.
8.

ВКУПНО
Табела 9. Податоци поврзани со прехранбената индустрија
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Слика 7.Застапеност на прехрамбени претпријатија по региони

Од графиконот може да се види дека најголем број на претпријатија
присутни се на Пелагониски регион, додека најмал број ги има во
Југозападен регион.
Во Република Македонија постојат и акредитирани лаборатории кои вршат
анализи и испитувањa на материјали. Во тие лаборатории вработен е кадар
од секторот хемија и технологија.
Кога станува збор за потребен кадар во индустријата и компетенции кои
треба да се стекнат потребно е да се земаат во предвид и потребите од тие
лаборатории.
1.2.

Анализа на образовниот систем во Секторот за хемија и
технологија

Република Македонија има национален систем за образование кое опфаќа
формално и неформално образование и има разработени постапки за
верификување на програми и институции за обезбедување на образование
на возрасни.
Формалното и неформалното образование опфаќаат: високо образование,
општо средно образование, средно стручно образование и основно и
предшколско образование и воспитување. Од значење за анализата за
15

потребите од Модернизација на техничкото образование во Р. Македонија е
средно стручното образование.
Неформалното образование на возрасните се спроведува главно во
согласност на 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
заединиците на локалната самоуправа, од учесниците во процесот на
образованието на возрасните и од други извори.
Средно стручно образование
Приоритети во стручното образование се развој и примена на нови или
ревидирани стандарди на занимања и образовни програми во согласност со
барањата на пазарот. Потребно е да се спроведе анализа за потребите од
рационализација и преструктуирање на мрежата на стручни училишта со
цел да се добие функционално образование.
Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна:
•

Стручно образование во траење од две години;

•

Средно стручно образование во траење од три години;

•

Средно стручно образование во траење од четири години;

•

Постсредно образование.

Сектор за хемија и технологија
Стручното образование во Секторот за хемија и технологија опфаќа повеќе
образовни профили/квалификации кои се застапени во 14 училишта во
Република Македонија. Формалното образование во рамките на Секторот
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за хемија и технологија обезбедува квалификации кои се стекнуваат во
рамки

на

образовни

профили/квалификации

со

тригодишно

и

четиригодишно траење на образованието. На сликата се претставени
квалификациите/образовните профили со тригодишно и четиригодишно
образование во рамките на Секторот за хемија и технологија.

Слика 8.Формално образование за Секторот за хемија и технологија

Од шематскиот приказ се забележува дека за ниво 2 и ниво 5 на
квалификација нема верифицирани програми во рамките на секторот
хемија и технологија. Исто така се забележува дека има повеќе
квалификации од ниво 3, но не се сите активни (нема запишани ученици).
Има

четири

квалификации

од

ниво

4

и

сите

четири

квалификации/образовни профили се активни, односно во секоја учебна
година се запишуваат ученици.
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Мрежа на стручни училишта од секторот хемија и технологија во Р.
Македонија и застапеност на квалификации.
Ред.
број

Место

Назив на
училиште

1. Скопје

СУГС „Марија
Кири- Склодовска”

2. Скопје

СУГС „Димитар
Влахов”
СУГС „Лазар
Танев”
СОУ „Киро Бурназ”

3. Скопје
4. Куманово

Застапеност на квалификации
Четиригодишно
образование
-Хемискотехнолошки
техничар
-Производнопроцесен техничар

-Прехранбен
техничар
-Техничарнутриционист
-Прехранбен
техничар
-Техничарнутриционист
-Хемискотехнолошки
техничар
-Прехранбен
техничар
-Техничарнутриционист
-Хемискотехнолошки
техничар
-Хемискотехнолошки
техничар
-Производнопроцесен техничар
-Прехранбен
техничар

СОУ „Димитрија
Чуповски”

6. Прилеп

СОУ„Орде Чопела”

7. Тетово

СОУ „Ѓоце
Стојчески”

8. Струмица
9. Струга

СОУ „Димитар
Влахов”
СОУ „Нико Нестор”

-Прехранбен
техничар
-Хемискотехнолошки
техничар

10. Гостивар

СОТУ „Гостивар”

11. Делчево

СОУ „Методија
Митевски- Брицо”
СОУ „Митко
Пенџуклиски”
СОУ „Св.Кирил и
Методиј”

Хемискотехнолошки
техничар
-Прехранбен
техничар
-Прехранбен
техничар
-Прехранбен
техничар

13. Неготино

Македонски
Албански

Македонски

-Прехранбен
техничар

5. Велес

12. Кратово

Тригодишно
образование
-произведувач на
хемиски и козметички
производи

Наставен
јазик

Пекар

Македонски

Пекар

Македонски

Месар (реформиран)

Македонски

Македонски

Македонски
Албански

Македонски
Произведувач на
хемиски и козметички
производи

Македонски
Албански

Албански
Македонски
Македонски
Македонски
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-Техничарнутриционист
14. Свети
СОУ „Кочо
Месар (реформиран)
Николе
Рацин”
Табела 10. Застапеност на техничкото образование по училишта

Македонски

Од табелата може да се забележи дека најраспространета квалифиакција е
прехранбен техничар за кој има поголема заинтересираност за запишување
на ученици.

Атрактивност на секторот
Анализата на секторите покажува извесни поместувања во поглед на
нивната атрактивност. Во графиконот може да се види дека најголем број
на ученици има во економско-правен и трговски сектор, здравствена и
електротехничка, додека помал е бројот во машинскиот, графичкиот,
геолошко-рударско-металуршкиот, шумарско-дрво-преработувачкиот, лични
услуги и градежно-геодетскиот. Во последната група може да се наброи и
секторот хемија и технологија.

Графикон 1. Ученици во техничките училишта според сектори и периоди
Извор: ДЗС: Состојби 2007 и 2014
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Ова не значи дека едни сектори се поатрактивни од други. Ова може да се
должи и на бројот на училиштата кои реализираат одреден сектор. Така на
пример, во училишната мрежа, најмногу е застапен машинскиот сектор и
нуди поголем број на слободни места за запишување. Ако на ова се додаде
дека често учениците не можат да се запишат и поради исполнетост на
квотата за упис во другите училишта, како и ограниченоста во изборот на
училиштето од страна на младите во места каде постои само едно
училиште, тогаш е логично да има голем број на запишани на секторите
кои не се вистински одраз на интересот на учениците.
Потврда на ваквиот заклучок може да се најде доколку се погледне трендот
на запишување на учениците во периодот од 2007 до 2014 година.
Најголемо зголемување на интересот на учениците се случил во
здравствен, градежно геодетски, лични услуги, сообраќајен и угостителско
туристички сектор. Најголем пад на интересот за овој период има токму во
машински, земјоделско-ветеринарен, текстилно-кожарски, шумарско-дрвопреработувачки и хемиско-технолошки сектор. Ова е индикативен податок
кој упатува на понатамошни анализи и интервенции во рамките на хемискотехнолошкиот сектор.
Според податоците од Државниот завод за статистика2 и 3, од година во
година бројот на заинтересирани ученици во рамки на квалификацијата кои
образуваат кадри за хемиската индустрија се намалува (ДЗС, 2007; ДЗС,
2014). Наставните програми од квалификациите со тригодишно траење се
од 1989 година, додека наставните програми од квалификациите со
четиригодишно образование се од 2005 година.
Според

побарувачката

на

компаниите

најбарани

квалификации

за

вработување се: техничар - технолог, администратор, систем оператор,
оператор

на

електротехничар,

телекомуникациска
машински

техничар,

опрема,

графички

техничар,

електро-

машински

техничар,

Државен завод за статистика на Република Македонија. (2014). Основни и средни
училишта на крајот на учебната 2013/2014 година. Скопје.
3 Државен завод за статистика на Република Македонија. (2007). Основни и средни
училишта на крајот на учебната 2006/2007 година. Скопје
2
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машиски техничар за одржување на опрема, градежен техничар, текстилен
техничар,

комерцијалист,

медицинска

сестра,

техничар

за

обувки,

фармацевтски техничар, хемиски техничар-лаборант и други (АВРМ,
2016)4. Друг податок, пак, вели дека од лицата кои имаат завршено
техничко образование најбројни невработени се следниве квалификации:
економски

техничар,

машински

техничар,

земјоделски

техничар,

конфекциски техничар, прехранбен техничар и хемиско-технолошки
техничар (АВРМ, 2016)5.
Од горенаведените истражувања може да се забележи дека хемискотехнолошки техничар како квалификација во рамките на Секторот за хемија
и технологија, од една страна е барана квалификација, а од друга страна
хемиско-технолошки

техничар

е

рангиран

во

рангот

на

најбројни

невработени квалификации. Овој податок наведува на размислување: Дали
компетенциите добиени со завршување на квалификацијата хемискотехнолошки техничар се конзистентни и релевантни на пазарот на трудот?

Агенција за вработување на Република Македонија. (2016). Годишен извештај за 2015
година. Скопје. Преземено јуни 2016 од http://www.avrm.gov.mk
5
Агенција за вработување на Република Македонија. (2008). Годишен извештај за 2007
година. Скопје. Преземено јуни 2016 од http://www.avrm.gov.mk
4
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2:

ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА
СЕКТОРОТ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО
ШЕМИТЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ

2.1 Видови занимања во рамките на Секторот за хемија и технологија

Во рамките на клучната област 2, преку анализа на работните места во
организациите/институциите од хемиската, градежната

и прехранбената

индустрија направен е обид да се изготви мапа на занимањата за секторот
хемија и технологија. При анализата користени се систематизации на
работни места и описи на работни места од неколку претпријатија.
Во оваа анализа се претставени низ практичен пример видовите занимања
во следите компании:
•

АДИНГ АД- Скопје - Органско - полимерна индустрија: Производство
на бои, лакови, премази и китови, како претставник од областа од
органска технологија;

•

УСЈЕ – Цементарница – производство на градежни материјали, како
област од неорганска технологија

•

ГЕИНГ – Kreps and Kiefer и Тondach – од областа на неорганска
технологија

•

ПЕКАБЕСКО – производство на месо и месни производи – како
претставник од областа прехранбена технологија
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Занимања во областа на хемиската индустрија
Занимањата во хемиската индустрија се анализирани преку анализата на
занимањата во претпријатието АДИНГ АД
ИНЖЕНЕРИ

ТЕХНИЧАРИ

РАБОТНИЦИ

Градежни
инженери
Архитекти

Градежни
техничари
Хемиски
техничари
Електро
техничари
Економски
техничари
Машински
техничари

Висококвалификувани
работници
Квалификувани работници

Хемиски инженери
Технолози
Машински
инженери
Земјоделски
инженери
Инженери за ИТ
Хидроинженери

ДРУГИ
СТРУКИ
Правници
Економисти

Полуквалификувани
работници
Неквалификувани
работници

Стручна квалификациј
Табела 11. Кадар со висока и виша стручна спрема, средна стручна спрема и сл.

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ – 2016 ГОД.
1. Инженери
29
2. Техничари
19
3. Процесни работници
21
4. Администрација
22
5. Останати
51
Табела 12. Структура на вработени во 2016 година
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Систематизација (Организациона структура)
Назив на работно место

Потребна
квалификација

Потребно образование

ВСС

Хем.Техн.Арх.Град.

ВСС
ВСС

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.Арх.Град.

ВСС
ССС
КВ

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.
Хем. лаборант

ВСС

Хем.Техн.Арх.Град.

ВСС
ВСС
ССС

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.Арх.Град.
Хем. лаборант

КВ

Хем. лаборант

ВСС

Хем.Техн.Арх.Град.

ВСС

Хем.Техн.Арх.Град.

ВСС
ВСС
ССС

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.

ВСС
ССС/ВшСС

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Техн.Арх.Град.

ССС/ВшСС
ССС
ССС
ВКВ

Хем.Техн.Арх.Град.
Хем.Арх.Град.
Хем.Арх.Град.
УЗУС виљушкарист

ССС

Хем.Арх.Град.

ССС
ССС

Хем.Арх.Град.
Хем.Арх.Град.

ИНСТИТУТ
Раководител на институт
Развој
Водечки инженер за развој
Сам.инж. за примена и развој на
производи
Инженер за лабораториски испитувања
Самостоен лаборант во развој
Лаборант во развој
Влезна и излезна контрола
Водечки инженер за влезна и излезна
контрола
Сам.инж. за влезна и излезна контрола
Инженер за влезна и излезна контрола
Самостоен лаборант во влезна и излезна
контрола
Лаборант во влезна и излезна контрола
Централна лабораторија
Главен водечки инженер за централна
лабораторија
Водечки инж.за испитување на
материјали
Сам.инж. за испитување на материјали
Инженер за испитување на материјали
Самостоен лаборант во централна
лабораторија
ФАБРИКА
Раководител на фабрика
Сам.референт за подготовка на
производство
Процесен контролор
Самостоен процесен работник
Процесен работник
Виљушкарист-ракувач со градежни
машини
НАБАВКА
Самостоен процесен работник во
репроматеријали и амбалажа
ПРОДАЖБА
Магационер за готови производи
Самостоен процесен работник во
репроматеријали и амбалажа

Табела 13. Систематизација (Организациона структура)
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По стручна спрема
ВСС дипл.градежен инженер
ВСС дипл. хемиски инженер

9
5

ВСС дипл. инженер архитект
ВСС инженер технолог

7
5

ВСС дипл. машински инженер
ВСС дипл. земјоделски инженер

1
1

ВСС дипл инженер за информатички технологии

1

ССС Електро техничари

3

ССС Градежни техничари
ССС Графички техничари

2
2

ССС Хемиски техничари
ССС Машински техничари

3
1

ССС Останати техничари
Вкупно технички кадар

8
48

Останато
Вкупно вработени

46
94

Табела 14. Квалификација на технички кадар во 2016 година

Професионални квалификации
Работно место

Опис на работно место

Самостоен лаборант во
развој

- Учествува во лабораториските испитувања кои што
опфаќаат модификација на готов производ.
- Учествува во лабораториските испитувања кои што се
вршат при усвојување на готов производ;
- Изработува мостри;
- Одговорен е за правилно складирање на мостри;
- Ја одржува опремата во исправна состојба;
- Ја одржува хигиената во лабораторијата;
- Извршува и други работи кои се во делокруг на
работното место и организационата единица
- Се придржува на кодексот на однесување и
облекување
- Се придржува на мерките за безбедност и здравје при
работа и противпожарна заштита кои се однесуваат на
работното место
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за менаџмент со квалитет и управување со
животна
средина, потребни за извршување на своите работни
задачи.
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Лаборант во развој

Самостоен лаборант во
влезна и излезна
контрола

Лаборант во влезна и
излезна контрола

- Учествува во лабораториските испитувања кои што
опфаќаат модификација на готов производ.
- Учествува во лабораториските испитувања кои што се
вршат при усвојување на готов производ;
- Изработува мостри;
- Одговорен е за правилно складирање на мостри;
- Ја одржува опремата во исправна состојба;
- Ја одржува хигиената во лабораторијата;
- Извршува и други работи кои се во делокруг на
работното место и организационата единица
- Се придржува на кодексот на однесување и
облекување
- Се придржува на мерките за безбедност и здравје при
работа и противпожарна заштита кои се однесуваат на
работното место
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за менаџмент со квалитет и управување со
животна
средина, потребни за извршување на своите работни
задачи
- Земање на мостри од готови производи,
репроматеријали и амбалажа согласно упатствата за
мострирање;
- Ги врши сите видови лабораториски испитувања;
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за контрола на квалитет кои се однесуваат на
работното место;
- Ја одржува хигиената во лабораторијата и на
опремата;
- Посебно е одговорен за лагеровање на мостри од
готви производи, репроматеријали и амбалажа;
- Извршува и други работи кои се во делокруг на
работното место и организационата единица
- Се придржува на кодексот на однесување и
облекување
- Се придржува на мерките за безбедност и здравје при
работа и противпожарна заштита кои се однесуваат на
работното место
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за менаџмент со квалитет и управување со
животна
средина, потребни за извршување на своите работни
задачи.
- Помага при земање на мостри од готови производи,
репроматеријали и амбалажа согласно упатствата за
мострирање;
- Помага при вршење на сите видови лабораториски
испитувања;
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за контрола на квалитет кои се однесуваат на
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работното место;
- Ја одржува хигиената во лабораторијата и на
опремата;
- Посебно е одговорен за лагеровање на мостри од
готви производи, репроматеријали и амбалажа;
- Извршува и други работи кои се во делокруг на
работното место и организационата единица
- Се придржува на кодексот на однесување и
облекување
- Се придржува на мерките за безбедност и здравје при
работа и противпожарна заштита кои се однесуваат на
работното место
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за менаџмент со квалитет и управување со
животна средина, потребни за извршување на своите
работни задачи.
Самостоен лаборант во
Централна лабораторија

- Работи на поединечни испитувања по налог на
непосредниот раководител
- Ја одржува хигиената во лабораторијата и опремата;
- Должен е правилно да ја користи опремата и
навремено да пријави евентуален дефект на истата;
- Извршува повремена работа на терен;
- Извршува други работи по налог на организаторот на
работата;
- Одговара за извршување на работните налози и
работните задачи;
- За својата работа одговара директно (непосредно) на
организаторот на работата;
- Води записи за амбиенталните услови во просториите
за работа;
- Извршува и други работи кои се во делокруг на
работното место и организационата единица
- Се придржува на кодексот на однесување и
облекување
- Се придржува на мерките за безбедност и здравје при
работа и противпожарна заштита кои се однесуваат на
работното место
- Се придржува кон постапките и упатствата на
системот за менаџмент со квалитет и управување со
животна средина, потребни за извршување на своите
работни задачи.

Табела 15.Работни обврски според описи на работни места

Занимања во областа на градежната индустрија
Занимањата во градежната индустрија се анализирани преку анализата на
занимањата во претпријатието УСЈЕ, ГЕИНГ – Kreps and Kiefer и ТONDACH

27

Во прилог е опис на работни задачи и број на техничари од Секторот
за хемија и технологија во УСЈЕ (во моментов) во Секторот за
контрола на квалитет.
Назив на работна позиција од

Ниво
на
квалификација

Техничар за контрола на
квалитет во аналитичко и
физичко-механичко
одделение
Погонски техничар

IV ниво (CCC)

Број
на
вработени
(планирани)
3

IV ниво (CCC)

2

Асистент за контрола на
квалитет
во
погонско
одделение
Помошник работник лаборант

IV ниво (CCC)

3

IV ниво (CCC)

4

Табела 16.Опис на работни задачи и број на техничари од Секторот за хемија и
технологија во УСЈЕ

Професионални квалификации
Звање

Опис на работно место

Техничар за контрола на Одговорен за хемиски анализи на цементи и
квалитет
цврсти горива согласно стандардите за
квалитет.
• Одговорен е секојдневно да ги зема
примероците од цемент од одделение за
погонска контрола и примероците од цемент од
силосите за цемент и машините за пакување
кој ги прима техничарот за физичко-механички
испитувања, да ги припреми и соодветно
обележи според процедурата Р... од системот
за квалитет.
•
Обработените цврсти горива донесени
од вработните од Одделението за погонска
контрола ги зема и соодветного обележува
според процедура Р...
•
Одговорен е за анализа на течното
гориво од цистерни доставено од вработните
во погон за производство.
•
Секојдневно ги контролира и одговара
за условите во средината каде е сместен
Blaine апаратот според процедура Р... точка
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•

•
•

•

•
•

•

•

Погонски техничар

(температура и релативна влажност и ги
евидентира во соодветен формулар).
Ги врши сите потребни испитувања
следејќи ги соодветните упатства на системот
за квалитет. Контролата на квалитетот ја врши
според процедура Р... и процедура P... табела.
Врши
хемиски
анализи
според
Р(процедура)… со класични хемиски методи
според МКС ЕN иМКС стандарди.
Во случај кога XRF инструментот не
работи анализите на суровинските мареријали
кои се користат, меѓу производите и финалните
производи ги врши со класична метода според
МКС и EN стандарди опишани во Р…
Одговара за точноста на сите добиени
резултати и ги евидентира во формуларите од
Процедурите Р… и Р... Истите навремено ги
доставува до Раководителот на Одделението
за хемиски и физичко-механички испитувања.
Сите хемиски испитувања ги врши со
соодветниапарати според процедурата Р...
На одреден временски период врши
баждарење и проверка на: Blaine апаратот,
спектрофотометар, пламенофотометар, Alpine
инструментот, калориметар и инструментот за
анализа на сулфур и јаглерод во цврсти
горива, а добиените резултати ги евидентира
во соодветни формулари од системот за
управување со квалитет.
По потреба го испитува материјалот за
ринфузен цемент според Процедура P… и P...
а добиените резултати ги евидентира и
доставува до Раководителот за хемиски и
физичко-механички испитувања.
Се грижи за условите, хигиената во
средината во која работи, апаратите како и
нивната исправност и сето тоа го евидентира
во соодветни формулари од Системот за
управување со квалитет.

Одговорен
за
правилно
земање
и
подготвување на примероци од влезни
материјали, како и контрола на квалитетот на
суровинското брашно според зададените
барања за квалитет.
Главни одговорности
• Погонскиот техничар во одделението за
погонска контрола го води технолошкиот
процес по основа на квалитетот на
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суровинско брашно според зададено
барање за квалитет од Одделението за
подготовка на суровинско брашно и
обработено цврсто гориво.
• Одговорен е за правилно ракување со
апаратите во одделението за погонска
контрола. Со апаратите треба да работи по
упатство од процедура Р...
• Припрема раствори и е одговорен за
нивната точност.
• Одговорен е за правилно земање и
подготовка на примероци од влезни
материјали према барања дефинирани во
процедура Р... и обработено цврсто гориво,
полупоризводи и готови производи.
• Према резултатите од XRF анализа или
титрација, врши корекција на суровинското
брашно и комуницира со одделението за
подготовка на суровинско брашно.
• Одредува слободен СаО на клинкер од
ротирни печки и резултатите ги соопштува
на ракувачот на ротирни печки.
• Контролира финост на суровинско брашно,
обработено цврсто гориво и цемент. Во
цементот го контролира % на ЅО3 по
потреба и блен и го известува ракувачот на
мелница за цемент кој понатаму врши
корекција према зададени барања.
• Сите резултати се евидентираат во
соодветни формулари од системот за
управување со квалитет.
• Испитувањата во одделението за погонска
контрола ги врши според упратствата и
картоните на опрема од системот за
управување со квалитет.
• Задолжително е носење на соодветни
лични заштитни средства за работа.
Активно учествува во проектите од општествена
одговорност на компанијата.
Асистент
за
контрола
на
квалитет
во
одделение
за
Погонска контрола

Одговорен за правилно земање, шифрирање и
подготовка на примероци за испитување.
Одговорен за хемиски анализи на влезни,
меѓуфазни и финални производи согласно
стандардите за квалитет.
Сумирање и анализа на податоците, замена на
техничар во погонско, аналитичко и механичко
одделение.
Главни одговорности
- Одговорен за сумирање и анализа на
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-

-

-

-

-

-

-

-

податоците преку дневни, месечни и годишни
извештаи.
Одговорен за правилно земање, шифрирање и
подготовка на примероци за испитување.
Одговорен за правилно извршување на
хемиски анализи на влезните суровини,
погонските
горова,
меѓупроизводите
и
финалните производи. Истите ги заведува во
соодветни формулари од системот за
управување со квалитет.
Водење на технолошкиот процес преку
следење на квалитетот на суровинското
брашно според зададените цели за квалитет:
финост, (хемиска анализа на XRF анализатор)
LSF, SM, AM и определување на СаСО3 со
помош на титрација.
Врши подготовка на раствори и е одговорен за
нивната точност.
Врши контрола на клинкерот преку хемиска
анализа на XRF анализаторот (LSF, SM, AM,
C3S, C2S, C3A, C4AF) како и определување на
слободен СаО.
Врши контрола на цврсти горива од прием
(влага, калорична вредност, содржина на
пепел, испарливи материи, C-fix, содржина на
сулфур).
Врши контрола на цврсти горива од
хоризонтална и верикална мелница за цврсти
горива (финост, влага, калорична вредност,
содржина на пепел, испарливи материи, C-fix,
содржина на сулфур).
Одговорен за водење на технолошкиот процес
при работа на мелниците за цемент и ѕидарски
цемент МС5-Усјемал според зададените цели
за квалитет (определување на финост, хемиска
аналзиза на XRF анализаторот, определување
на
слободен
СаО,
определување
на
специфична површина по Blaine).
Одговорен за определување на хемиските
карактеристики цементот и ѕидарскиот цемент
МС5-Усјемал како што се: загуба при жарење,
класична хемиска анализа, нерастворлив
остаток,
определување
на
алкалии,
определување на во вода растворлив Cr(VI),
топлина на хидратација, пуцоланска активност.
Одговорен е за подготовка на топени таблети
за анализа на XRF анализаторот;
Одговорен за определување на физичкомеханички карактеристики на цементите како
што се: финост, вода за стандардна
конзистенција, време на врзување, постојаност
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-

-

-

-

Помошник
лаборант

работник-

на волумен, пуцоланска активност, подготовка
и кршење на призми за определување на
цврстина на цементи.
Контрола и грижа за условите (температура и
релативна влажност) во просториите, кадите и
клима коморите каде што се изведуваат
анализите и се чуваат примероците т.е
призмите за анализа. Истите се забележуваат
во соодветни формулари од Системот за
управување со квалитет.
Одговорен е да обезбеди правилно работење
со инструментите, како и проверка и
баждарење на истите.
Одговорен за правилно извршување на
работните активности на техничарите (во
нивно отсуство) во соодветните одделенија по
смени.
Одговорен
за
условите,
хигиената
во
средината во која работи.
Работи и други работи и работни задачи
дадени од неговите претпоставени.

- Помошник работник – лаборант во одделение
за погонска контрола е задолжен да се
придржува на пропишаните хигиенско технички
мерки за заштита при работа.
- Одговорен е за правилно ракување со
апаратите согласно на картон на опрема за
секој од нив, според P… од систем за
управување
со
квалитет
и
соодветни
прирачници од производители на опремата.
- Задолжен е за подготовка на примероците
донесени од донесувачот на проба од погонот
за производство според процедури и упатства
од систем за управување со квалитет.
- Примероците од суровинско брашно по
мелница земени од земачите на проби секој
саат ги припрема до прашкаста табела за XRF
анализа и ја одредува нивната финост.
- Подготвува примероците од
суровинско
брашно
донесени
по
силосите
за
хомогенизација и на влез на ротациони печки,
согласно соодветните упатства од системот за
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управување на квалитет.
- Примероците клинкер од печка број 3 и печка
број 4 ги дроби, меле и прави прашкасти
табели за XRF анализа.
- Задолжен е да одреди финост на цврсто
гориво
од
вертикална
мелница
или
хоризонтална мелница.
- Од примероците од: лапорци од рудник,
лапорци од вага пред и зад сушара, варовници
од вага во одделението за подготовка на
суровинско брашно број 3 и број 4, песок и
други прави средна проба, одредува влага и ги
припрема прашкасти таблети за XRF анализа.
- Прави анализа на CaCO3на варовник, лапорци
и суровинско брашно.
- Примероци од одделението на мелници за
цемент: клинкер од ваги на мелница за цемент
како и туфови, варовници, гипс и пепели – ги
припрема за XRF анализа. На цементот,
одредува и финост. Постапува според
упатствата од Системот за управување со
квалитет.
- По потреба, зема примероци од различни
суровини и од мерни места во процес на
производство според Процедури и упатства од
систем за управување со квалитет (P…, P…,
P… и други).
- Работи и други работни задачи и по наредба
на погонскиот техничар и претпоставениот.
- Одговорен е за спроведување на мерките за
здравје и заштита при работа како и
употребана личните заштитните средства
(шлем, работна облека, респираторски маски,
заштитни наочари, чевли, ракавици и друго).
- Одговорен е за заштита на животната средина
и спречување на загадувањето, истекувањето.

- Извршува и други работи и работни задачи по
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налог на претпоставениот.
Активно учествува во проектите од општествена
одговорност на компанијата.

Табела 17. Работни обврски според описи на работни места

Во прилог е опис на работни задачи и број на техничари од секторот
хемија и технологија во ГЕИНГ – Kreps and Kiefer во Лабораторија
Работни позиции
Раководител на одделение
Инжиниер во одделение
Техничар

Ниво
нa
квалификација
VI - ВВС
VI - ВВС
IV - ССС

Број
на
извршители

4
14
16

Табела 18. работни задачи и број на техничари од секторот хемија и технологија во ГЕИНГ
– Kreps and Kiefer

Teхничкиот кадар за делокругот на работа e во 4-те одделенија:
•

Одделение за геомеханички испитувања.

•

Одделение за теренска лабораторија.

•

Одделение за испитување на агрегат, асфалт и бетон.

•

Одделение за испитувања во животна средина.

Кадарот е дефицитарен и не секогаш може да се обезбеди кадар со
соодветно образование и работно искуство, важно е условот во однос на
образование да биде задоволен или да биде сроден, а потоа се вложува
доста во интерни обуки и градење на компетенции со искусните колеги.
Досега компетенциите на сите технички кадар кој работи на испитувања е
потврден и преку оценките за акредитација од Институтот за акредитација.
Планот за обука на кадар и зголемување на компетенции во компанијата се
прави на годишно ниво во зависност од плановите за проширување на
опсег на работа и акредитација. Во најголем дел обуките во оваа компанија
се насочени на градење компетенции во областа на агрегат, асфалт, бетон,
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арматура како и мерења во животна и работна средина, бидејќи поседуваат
експерти

за

областа

на

геомеханички

лабораториски

и

теренски

испитувања.
Звање

Технича
р

Ниво
на
квалификациј
а
IV
(четврто)

Опис на работни задачи

Организира,
раководи
и
извршува
теренски
и
лабораториски испитувања на
едноставни и сложени проекти
согласно ИМС, законската и
договорната документација
o
Учеству
ва во подготовка на техничка
документација за проекти, ги
проучува
и
применува
стандардите по кои работи,
води сметка за запазување
на динамиката согласно
дадениот рок, ги усовршува
своите знаења и вештини за
подобро извршување на
работните
задачи,
подготвува
извештаи
за
својата работа
o
Врши
обука и надзор над лицата
кои се на обука, дава
техничка
поддршка
на
другите членови на тимот за
успешно завршување на
работата согласно ИМС,
законската и договорната
документација
o
Ја
оддржува и врши евиденција
на лабораториската опрема,
врши интерни проверки на
инструментите и доставува
записи до инженерот на
соодветното одделение
Извршув
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а и други задачи по налог на
одговорен
инженер
во
лабораторија, раководител
на одделение и менаџментот
на сектор лабораторија
Табела 19. Опис на работно места на технички кадар

Во прилог е опис на работни задачи и број на техничари од секторот
хемија и технологија во TONDACH, во Деловна единица: ГЛИНИШТЕ СО
ПРИПРЕМА НА ГЛИНА.
Професионални квалификации
Звање

Технолог во
производство

Ниво
на
квалификација
VI (шесто)

Опис на работни задачи
- Секојдневно го контролира
производствениот процес по
фази и за сите приметени
недостатоци дава укажувања
на раководителите.
- Во поглед на координацијата,
контролата
и
упатствата
самостојно
одлучува
и
превзема мерки и активности
за истите.
- Учествува во изработка на
предлог
производниот
годишен план за производство
и
оперативните
месечни
планови.
- Дава предлози до надлежниот
орган за прераспределба на
работното време на одредени
организациони
единици,
заради
обезбедување
за
поголемо
и
поквалитетно
производство.
- Предлага мерки и активности
за порационално и оптимално
искористување
на
производните капацитети.
- Врши увид во секојдневните
лабораториски
испитувања
согласно ЕН нормите и
доколку примети негативни
резултати што отстапуваат од
ЕН стандардите, превзема
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-

-

Лаборант

IV (четврто)

-

-

-

мерки и активности преку
раководителите на машинско
и електро одржување и
сменските раководители за
отстранување и намалување
на негативните ефекти кои ќе
ги покажат лабораториските
испитувања.
Изготвува и дава упатства за
поквалитетно извршување на
процесот на производство
почнувајќи од примарната
преработка
на
глина,
сушењето и печењето, истите
ги
доставува
до
раководителите на одржување
и сменските раководители, а
потоа и ја прати нивната
реализација.
Врши
контрола
на
целокупниот
техничкотехнолошки процес на работа.
Врши замена на сменските
раководите.
Одговара за квалитетот на
исушените и испечени готови
производи,
како
и
за
исполнување на договорени
барања
во
врска
со
Политиката за квалитет во
рамките
на
процесот
производство, принципите и
праксата во друштвото. За
својата работа непосредно
одговара пред директорот за
производство
Врши секојдневна контрола
на
суровината,
полупроизводите и готовите
производи,
согласно
технолошките прописи и
важечките нормативи.
Врши контрола и евиденција
за поставените технолошки
параметри во производниот
погон.
Води
евиденција
за
навремено доставување до
овластена
установа,
примероци
од
готови
производи,
заради
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-

-

-

-

-

-

-

испитување на истите и
добивање на атест за
задоволување
на
стандардот
утврден
со
пропис.
Води
евиденција
за
издадените атести за сите
производи.
Во случај да открие грешка
или било какво отстапување
од утврдените стандарди
или норми на било кој
производ од производната
палета
на
производи,
должен е веднаш без
одлагање да го извести
сменскиот раководител на
истото.
Врши постојата проверка на
состојбата на сите мерни
инструменти
согласно
упатствата за работа и
контрола над истите дадени
од производителите.
Го чисти просторот на и
околу
работното
место,
односно
во
самата
лабораторија.
Соработува
со
раководителот на глиниште
со припрема и под негов
надзор врши испитување на
бараните
параметри
на
суровината,
полупроизводите и готовите
производи.
Врши и други работи по
налог на директорот на
производство и технологот
во производство.
Одговара за навремено и
квалитетно извршување на
работните задачи, како и за
исполнување
на
договорените барања во
врска со политиката за
квалитет,
принципите
и
праксата во друштвото.
Непосредно е одговорен за
примена на средствата за
заштита при работа.
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Раководител
на
глиниште, припрема
на
глина
и
безбедност
и
здравје при работа

VI (шесто)

-

За својата работа одговара
пред
директорот
за
производство.

-

Ја организира и контролира
работата на глиништата за
експлоатација на глина.
Одговара за навремено
обезбедување
на
испитаните
суровини,
заради
нормално
изврпување
на
производниот процес, како и
за правилната реализација
на
процесот
на
експолоатација на глина,
поставувајќи
се
според
прописите.
Дава
упатство
на
ракувачите со колегранот во
примарната преработка на
глина, за односите на
мешање на глината.
Ја организира работата во
процесот на примарната
преработка
на
глина
(додавачи, колеграни, валци,
хали за одржување и силос)
и се грижи секогаш да има
доволно одлежана глина во
халите за одлежување и
силосот.
Секојдневно го прати копот
и
транспортурањето
на
глианта и води евиденција
за дотурените количини.
Врши истражување на нови
глиништа и лежишта на
квалитетни
глини
за
производство на ќерамиди и
тесно
соработува
со
надлежните институции за
изработка
на
технички
елаборати.
Изработува елаборати за
геолошки
испитувања
и
експлоатација на ќерамички
глини.
Тесно
соработува
со
лаборантот
во

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

лабораторијата
и
дава
упатства за испитување на
нови глини.
Врши замена на сменските
раководители, а по налог на
директорот за производство
врши и други работи.
Раководителите на глините
со припрема на глина е и
преставник
на
работодавецот
за
безбедност и здравје при
работа, па во таа смисла ги
врши и следните работи:
Врши внатрешен надзор
над
спроведувањето
на
мерките
за
безбедно
извршување на работата.
Изработува упатства за
безбедно извршување на
работата.
Врши следење и анализи на
повредите
поврзани
со
работењето,
идентификацијата
на
причините за истите и
подготовка на извештаи за
работодавачот, заедно со
сите
предложени
безбедносни мерки.
Изработува
повредени
листи за вработените кои се
повредила на работа и ги
доставува до надлежните
институции.
Врши и други работи
согласно
Законот
за
безбедност и здравје при
работа и за истото одговара
пред
директорот
за
производство.
Одговара за навремено и
квалитетно извршување на
работните задачи, како и за
испитување на договорени
барања
во
врска
со
Политиката за квалитет,
принципите и праксата во
друштвото.
Непосредно е одговорен за
примена на средствата за
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-

заштита при работа.
За својата работа одговара
пред
директорот
за
производство.

Табела 20. Работни задачи и број на техничари од секторот хемија и технологија во
TONDACH

Во прилог се наведени работни позиции и кадар со средно
образование од од секторот хемија и технологија во ПЕКАБЕСКО,
во Лабораторија и во Производство.
Професионални квалификации
Работни позиции
Хемиски инжинер
Микробиолог
Хемиски техничар

Ниво
нa
квалификација
VI - ВВС
IV - ССС
IV - ССС

Број
на
извршители

1
1
1

Табела 21. Работни задачи и број на техничари од секторот хемија и технологија во
Пекабеско

Називи на занимања во производство
Кутерист
Касап
Пушничари
Тамблераш
Полниличари
Пакувачи
Хигиеничари
Зачинари
Останати називи на занимања во производство
Оператор на систем
Раководител на контрола на квалитет
Референт во контрола на квалитет
Табела 22. Називи на занимањаво произвоство

Заклучок
Ако се анализираат работните места во повеќе претпријатија се
забележува дека називите на занимањата за исто работно место
може да се разликуваат. Пример: во едно претпријатие кадарот
хемиски техничар и лаборант имаат исти или слични работни
задачи.
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Од анализата звањата на работни место за кадарот со IV ниво на
образование од секторот хемија и технологија се наидуваат
следните називи:
1. Самостоен лаборант во развој
2. Лаборант во развој
3. Самостоен лаборант во влезна и излезна контрола
4. Лаборант во влезна и излезна лабораторија
5. Самостоен лаборант во централна лабораторија
6. Лаборант
7. Помошник работник лаборант
8. Хемиски техничар
9. Микробиолог
10. Техничар за контрола на квалитет во аналитичко и физичкомеханичко одделение
11. Погонски техничар
12. Асистент за контрола на квалитет во погонско одделение
13. Техничар во геомеханичка лабораторија
14. Техничар во теренска лабораторија
15. Техничар за испитување на агрегати, асфалт и бетон
16. Техничар за испитувања во животна средина
17. Техничар во производство
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 хемиската
и прехранбената индустрија.
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Број на вработени во неколку претпријатија
Според анализата на пополнетите прашалници наменети за
работодавачите а реализирани во 2015 година од страна на ЦСОО
за други потреби на ЦСОО, добиени се податоци за бројот на
вработени според квалификации во неколку компании од Секторот
за хемија и технологија. Овој табеларен приказ е даден за да се
воочи застапеноста на кадрите со квалификации од IV ниво од
секторот хемија и технологија во однос на вкупниот број на
вработени во едно претпријатие. Од табелата може да се заклучи
дека односот е различен во различни претпријатија, но во поголелем
број на случаи бројот на вработени со средно четиригодишно
образование (Сектор за хемија технологија) не е за занемари.

Ред.
бр.

1.

Назив
претпријатието

Алкалоид АД

2

REPLEK
FARM
DOOEL

3

ГАЛАФАРМ
ДОО Скопје

4

Џонсон Мети
ДООЕЛ
Скопје

5

ТГС Технички
Гасови
А.Д.Скопје
АД ГРАНИТ,
Скопје
Кнауф - Радика

6

на

Дејност

Фармацевтс
ка хемиска
козметичка
индустрија
Производство
на
фармацевтско
и
козметички
производи
Производство
на
фармацевтско
и
козметички
производи
Производство
на
други
делови
и
дополнителен
прибор за моторни
возила
Индустриско
производство
градежништво

Производство
гипс
Табела 23. Табеларен приказ на податоци

7

на

Вкупен
број
на вработени

Број на вработени со
средно
стручно
образование
(хемиски
сектор) со четиригодично
образование

1240

471

301

138

45

31

619

21

110

75

1778

15

134

54
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3:

ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ ХЕМИЈА И
ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ

3.1. Врската меѓу Секторот за хемија и технологија и другите сектори,
согласно Националната класификација на занимањата
Според Националната класификација на занимањата6, истите се поделени
во групи според видот и сложеноста на работата и работните задачи,
струката и 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 10
главни групи на занимања и се означеени со броевите од 0 до 9. Постои
врска меѓу Секторот за хемија и технологија и останатите сектори што се
гледа од застапеноста во повеќе главни групи.
Главна 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:
- Директори на претпријатија за индустриско производство (директор на
производство

и

на

оперативните

единици

на

претпријатијата

во

преработувачката дејност, директор на производство и на оперативните
единици на претпријатијата за снабдување со електрична енергија, гас и
вода, директор на производно претпријатие)
- Директор на претпријатие за рударство (директор на производство и на
оперативните единици на претпријатијата за екстракција на нафта и земјен
гас)
- Директори на претпријатија за транспорт, складирање и врски (директор
на превоз на опасни материи во претпријатието)
Национална класификација на занимањата, - Скопје: Државен завод за статистика на
Република Македонија, ISSN 1409-7044
6
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Во групата директори на институции за специјализирани услуги,
спаѓаат:
- Директори на образовни установи (директор на основно училиште,
директор на средно училиште, директор на образовна установа)
Главна група 2: Стручњаци и научници
Во групата физичари, хемичари и сродни стручњаци спаѓаат:
- хемичари (хемиски аналитичар, хемичар за неорганска хемија, хемичар за
органска хемија, хемичар – истражувач, хемичар во фармација, хемичар,
хемичар самостоен истражувач, хемичар – технолог, хемичар – физичар,
останати хемичари)
- геолози и геофизичари (геолог за истражување на метални и неметални
суровини, инженер за лабораториско истражување на карпи, инженер за
геофизичко истражување на карпи)
Во групата стручњаци од областа на природните науки спаѓаат:
- Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари,

зоолози и сродни

стручњаци (биохемичар, токсиколог)
- Стручњаци за заштита на животната средина (инспектор за заштита на
околината и животната средина, еколошки советник, советник за заштита
на животната средина, аналитичар за квалитет на воздухот, анлитичар за
квалитет на водата, аналитичар за квалитет на почвата)
Во групата стручњаци за инженеринг спаѓаат:
- индустриски и производни инженери (инженер за организација на
производството, инженер за организација на работата,

инженер за

проучување на време и движење (манипулација), инженер - организатор за
технички подготовки на работата, организатор на работа во претпријатие,
организатор на работа – инженер, технолог за организација на работа,
раководител на индустриски погон, инженер по индустриски менаџмент,

45

раководител на производство,

менаџер за производство и продажба,

заменик-управник за производство, инженер за индустриска логистика)
- Инженери за животна средина (инженер за животна средина, инженер за
екологија, инженер за контрола на загаденоста на воздухот, инженер за
контрола на загаденоста на водата, инженер за контрола на загаденоста на
почвата, еколошки аналитичар)
- инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија (енолог – технолог,
инженер – технолог, инженер за дестилација на катран, нженер за кожарска
технологија, инженер за конфекција, инженер за технологија на полимери,
инженер за хемиска технологија, инженер - технолог истражувач, инженер технолог за градежни материјали, инженер - технолог за заштита на
средината, инженер - технолог за масло и емулзија, инженер - технолог за
облагородување на метали, инженер - технолог за преработка на вода,
инженер - технолог за преработка на дрво,
преработка на нафта,

инженер - технолог за

инженер - технолог за прехранбени производи,

инженер - технолог за производство , инженер - технолог за производство
на стакло и керамика, инженер - технолог за производство на хартија,
инженер - технолог за развој,

инженер - технолог за текстил, останати

инженери – технолози, инженер - технолог за фармацевтски производи,
фармацевтски технолог, технолог за масти за мачкање, технолог за
неметали, технолог за производство на вискозни материјали, технолог за
производство на хартија, технолог за фабрикација на тутун, технолог за
физичко - хемиски третман на вода, технолог – аналитичар, инженер за
производство на тутунов лист,

инженер за преработка на анимални

производи, инженер – биотехнолог, радиолошки технолог, инженер за
хемиски процеси,

инженер за композитни материјали,

инженер за

неоргански материјали)
- машински инженери (технолог за одржување на гасна мрежа,технолог за
одржување на рударска опрема, технолог за одржување на водоводна
мрежа)
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- рударски и металуршки инженери (инженер за нафтено рударство,
рударски инженер за вадење на нафта и плин, рударски инженер за
рудници на јаглен, рударски инженер за рудници на метални руди, рударски
инженер - главен технолог во

јама, инженер по металургија – технолог,

инженер по металургија - технолог за калапирање инженер по металургија
- технолог за пресување, инженер по металургија -

технолог за топење)

- стручњаци за инженеринг , некласифицирани на друго место (инженер за
заштита од пожар, инженер за експлозиви, инженер контролор за примена
на мерки за заштита на работа)
Во групата стручњаци од областа на здравството спаѓаат:
- фармацевти (специјалист по фармацевтска технологија, специјалист по
токсиколошка хемија)
- здравствени еколози и стручњаци за хигиена (советник за заштита од
радијација)
- диететичари и нутриционисти (нутриционист, нутриционист – инженер
технолог, техничар советник за здрава исхрана, техничар советник за
диетална исхрана, клинички нутриционист,спортски нутриционист)
Во групата стручњаци за образование спаѓаат:
- стручњаци за универзитетско и високо образование во природните науки ,
наставен кадар за средношколско образование (предавач по хемија,
универзитетски асистент по хемија,универзитетски професор по хемија,
предавач по природни науки, универзитетски асистент по природни науки,
универзитетски професор по природни науки, предавач по фармација,
универзитетски асистент по фармација, универзитетски професор по
фармација, предавач по медицинска биохемија, универзитетски асистент по
медицинска биохемија, универзитетски професор по медицинска биохемија,
предавач по хемиско инженерство и технологија, универзитетски асистент
по хемиско инженерство и технологија, универзитетски професор по
хемиско инженерство и технологија, предавач по текстилна технологија,
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универзитетски

асистент

по

текстилна

технологија,

универзитетски

професор по текстилна технологија, предавач по техничко - технолошки
науки,

универзитетски

асистент

по

техничко

-

технолошки

науки,

универзитетски професор по техничко - технолошки науки, предавач по
биотехнологија и прехранбена технологија, универзитетски асистент по
биотехнологија и прехранбена технологија, универзитетски професор по
биотехнологија и прехранбена технологија, предавач по технологија на
дрво, универзитетски асистент по технологија на дрво, универзитетски
професор по технологија на дрво, професор по преработка на млеко,
професор по производство на зејтин и растителни масти, професор по
производство на шеќер и скроб,

професор по преработка на месо,

професор по мелничарство и пекарство,

професор по преработка на

овошје и зеленчук, професор по преработка на тутун, професор по
производство на алкохол и алкохолни пијалаци, професор по кондиторство,
професор по технологија на дрва, професор по хемиска технологија,
професор по гумарска технологија, професор по техологија за пластика,
професор по стакларска технологија, професор по керамичка технологија,
професор по технологија за хартија, професор по текстилна технологија,
професор по конфекциска технологија, професор по кожарско - крзнарска
технологија, професор за практична настава)
Главна група 3: техничари и сродни занимања
Во групата помошни стручњаци за физика и инженеринг спаѓаат:
- техничари за хемија, физика и сродни занимања (галванотехничари,
техничар за електрохемија, техничар за неорганска хемија, техничар за
органска хемија,

техничар за физичка хемија,

техничар – технолог,

техничар - хемиски аналитичар, техничар – хемичар, хемиски техничар за
експлозивни материјали,

хемиски техничар – истражувач,

хемиски

техничар – контролор, хемиски техничар – лаборант, хемиски техничар –
оператор)
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- техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки
занимања (петрохемиски техничар, техничар за органска синтеза, техничар
за преработка на полимери,

техничар за бои и лакови, техничар за гума,

техничар за фармацевтски производи, техничар за козметички производи,
техничар за средства за перење, техничар за агрохемикалии, техничар за
заштита од корозија,

техничар за обработка на вода,

техничар за

целулоза, хемиски техничар за електротехнички материјали, техничар за
фотографски производи, техничар технолог за хартија, техничар за военохемиски

производи,

хемиско-технолошки

техничар,

техничар

за

преработка на месо и риба, млекарски техничар, техничар за преработка
на овошје, зеленчук и сокови,

техничар за производство на растителни

масла, техничар за преработка на брашно, техничар за производство на
добиточна храна,

техничар за кондиторски производи,

техничар за

производство на шеќер, техничар за производство на скроб, техничар за
диетални производи, техничар за преработка на кафе и чаеви, техничар за
производство на вода и газирани пијалаци, техничар за производство на
пиво, техничар за производство на вино, техничар за производство на јаки
алкохолни пијалаци,

техничар за производство на ензими, техничар за

преработка на тутун, техничар во прехранбената индустрија, испитувач на
квалитетот на производите,

испитувач на квалитетот на индустриските

процеси, биотехничар - преработка на анимални производи, техничар за
дрвопреработка и обработка на дрво,

контролор за квалитет на

производство, контролор на квалитет, инспектор за контрола на квалитет)
- техничари за рударство и металургија (техничар за производство на сол,
нафтено-рударски

техничар

за

подготвителни

работи,

техничар

за

производство на нафта и плин, техничар за екстракција, техничар за
електролиза, одговорен подготвувач на проби)
- техничари за физика и инженеринг кои не се класифицирани на друго
место (технички соработник за заштита на околината, техничар за градежни
материјали, техничар за керамика, техничар за емајл и глазура, техничар за

49

битуменско - катрански производи, техничар за стакларство, текстилно хемиски техничар, техничар за кожарство).
Во групата надгледувачи во рударската, преработувчката и
градежната индустрија спаѓаат:
-

надгледувачи

во

преработувачката

индустрија

(надгледувач

на

индустриско производство, контролор на гумени производи, контролор на
дрвени производи, контролор на пластични производи, работоводител на
стакларски, керамички и слични процесни машини и уреди, работоводител
на ракувачи со машини за изработка на дрвени производи).
Во групата техничари за контрола на процесот спаѓаат:
- Ракувачи со постројки за согорување и третман со вода (ракувач со
постројки за подготовка на вода, ракувач со постројки за прочистување на
вода, ракувач со филтер за прочистување на гасови),
- Ракувачи со постројки за контрола на хемиски процес (ракувач со уреди за
калцинирање, ракувач со стерилизатор, ракувач со печка на цемент,
ракувач со печка на вар, ракувач со печка на гипс, ракувач со уреди за
производство на електроди, ракувач со уреди за битуменско-катрански
производи, ракувач со асфалтна база, ракувач со сепаратор за хемикалии,
ракувач со сито за хемикалии, ракувач со дехидратор за хемикалии,
ракувач со екстрактор за хемикалии, ракувач со дестилатор, ракувач со
испарувач, ракувач со уреди за фракциска дестилација на дрво, ракувач со
уреди за сува дестилација на дрво, ракувач со постројки за хидрализација
на вар),
- Ракувачи со постројки за рафинирање на нафта и природен гас (ракувач
со постројки за транспорт на гас, ракувач со транспортен гасен систем,
специјализиран,

ракувач со цевоводни - транспортни уреди, ракувач со

постројки за преработка на нафта, рафинериски полнач, ракувач со уреди
за облагородување на гас, ракувач со постројки за облагородување на гас,
специјализиран, ракувач со уреди за утовар на течен гас),
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Во групата техничари за природни науки и слично спаѓаат:
- техничари за природни науки (без медицина)-(еколошки техничар)
- земјоделски техничари (техничар за заштита на растенијата),
Во групата медицински и фармацевтски техничари спаѓаат:
- техничари за медицина и патолошка лабораторија (биохемиски техничар),
- техничари и асистенти за фармација (фармацевтско - козметички
техничар),
Во групата други професионални соработници во здравството
спаѓаат:
- инспектори и помошници по здрвство и животна средина (инспектор за
санитарни безбедни услови за храната, инспектор за радиоактивна
заштита, инспектор за заштита при работа, инженер-консултант за заштита
при работа)
- стручни соработници во здравството кои не се класифицирани на друго
место (техничар-нутриционист)
Во групата стручни соработници за уметност, култура и кулинарство
спаѓаат:
- декоратери иа ентериер дизајнери (дизајнер на амбалажа, (дизајнер на
стакло, дизајнер на керамика).
Главна група 5: Работници во услужни дејности и продажба
Во групата продавачи на улица и на пазар спаѓаат:
- улични продавачи на прехранбени производи (уличен продавач на
прехранбени производи)
Во групата други продавачи спаѓаат:
- послужувачи на услужни станици (раководител на бензинска пумпа,
работник на бензинска пумпа)
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Во групата занимања за заштита на лица и имот спаѓаат:
- пожарникари (пожарникар, противпожарен техничар, раководител на
служба за противпожарна заштита, референт за противпожарна заштита)
Главнагрупа 6: Стручни соработници во земјоделството, шумарството,
рибарството и ловот
Во групата шумски работници и сродни занимња спаѓаат:
- шумски работници и сродни занимања (сечач на дрва за огрев со пила,
шумски мерач на дрва, јагленар, шумарски работник на дестилација на
дрво со традиционална техника)
Главна група 7: Занимања за неиндустриски начин на работа во
производство
Во групата ѕидари и сродни градежни занимања спаѓаат:
- други ѕидарски занимања кои не се класифицирани на друго место
(асфалтер, асфалтер, специјализиран)
Во групата занимања за завршни градежни работи и сродни градежни
работници спаѓаат:
- поставувачи на подови и плочки (поставувач на керамички плочки)
- фасадери и гипсари (гипсар)
- стаклари (застаклувач)
Во групата молери, лакери, оџачари и други сродни занимања спаѓаат:
- молери и сродни соработници (работоводител на осликување на соби и
молери, молер)
- лакери и сродни фарбари (фарбар на произведена стока, фарбар на
возила, лакер на произведена стока, автолакер, лакер)
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- оџачари и чистење на градежни структури (работник за чистење на згради
со песок (пескарење), еко хигиеничар, чистач на фасада)
Во групата прецизни механичари и изработувачи на ракотворби
спаѓаат:
- грнчари, керамичари и сродни занимања (гипсомоделар, гипсомоделар,
специјализиран, грнчар, леар на керамички производи, сортирач на
керамички производи, керамичар, изработувач на средства за полирање и
брусење)
- изработувачи на стаклени проиводи (работоводител на стаклари,
стаклодувач, стаклодувач, специјализиран, стаклобрусач, стаклорежач,
стаклар, контролор на стаклени производи)
- декоративни сликари на стакло, керамика и останати материјали
(посребрувач на огледала, глазер на керамика, декоратер со емајл)
- изработувач на домашни ракотворби од дрво и слични материјали (плетач
со слама, плетач со рогозина и трска, изработувач на предмети од дрво,
изработувач на свеќи, изработувач на сувенири од дрво, изработувач на
домашни ракотворби, камени предмети)
- изработувачи на домашни ракотворби од текстил, кожа и слични
материјали

(изработувачи

на

домашни

ракотворби

од

текстил,

изработувачи на домашни ракотворби од кожа, подготвувач на текстилни
влакна, изработувач на таписерии, јажар и изработувач на врвки)
Во групата работници на печатење и сродни занимања спаѓаат:
- работници на завршување на печатењето и книговесци (рачен
изработувач на хартија)
Во групата други занаети и сродни занимања спаѓаат:
- оценувачи и тестери на производи (без храна и пијалоци) (оценувач на
производи, тестер на производи)
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- отстранувчи на непотребни растенија, парзити и други штетници
(дезинсектор, дератизер)
Главна група 8: Ракувачи и составувачи на машини и постројки
Во групата ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали
спаѓаат:
- ракувачи со постројки за обработка на руда и камен (ракувач со постројки
за дробење на руда и камен, ракувач со постројки за сепарација, ракувач
со постројки за мелење на руда и камен, ракувач со постројки за
облагородување на минерални суровини, ракувач со машини и уреди за
обработка на руда и камен, ракувач со постројки за отпрашување, ракувач
со постројки за флотација)
- ракувачи со машини и постројки за камен, бетон и други минерални
производи (ракувач со машини за леење на бетон, ракувач со уреди за
изработка на бетонски градежни елементи, ракувач со уреди за изработка
на бетонски производи, ракувач со уреди за гипсани плочи, ракувач со
уреди за производи од полимерен бетон)
Во групата ракувачи со машини и постројки за обработка на метали и
финиширање спаѓаат:
- ракувачи со постројки за обработка на метал (ракувач со процесни линии
за преработка на метал, ракувач на печки за топење, ракувач со процесни
машини и уреди за добивање на метал, ракувач со процесни машини за
топлотна обработка на метали, ракувач со машини и уреди за истиснување
на метали, ракувач со машини и уреди за извлекување на метали, ракувач
со преса за метал, оператор за производство на цевки на машина)
- ракувач со машини за чистење и обложување на метлни површини
(ракувач со уреди за пластифицирање на метал, галванизер, галванизер,
специјализиран, ракувач со уреди за премачкување на метал, ракувач со
уреди за елоксирање, ракувач со уреди за фосфатизирање на метали,
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ракувач со уреди за електролиза, оператор на автоматска линија за
емајлирање, оператор за печење на емајлирани елементи, оператор за
автоматска линија за фарбање)
Во групата ракувачи со машини и постројки за хемиски и фотографски
производи спаѓаат:
- ракувачи со уреди за производство на фото материјали (ракувач со уреди
за производство на фотохемикалии, ракувач со уреди за производство

на

фотографски филмови, ракувач со уреди за производство на фотографски
плочи, ракувач со уреди за производство на фотографски производи,
ракувач со уреди за развивање на филмови, ракувач со уреди за изработка
на фотографии,фотолаборант,филмски лаборант)
Во групата ракувачи со машини за текстил, крзно и кожа спаѓаат:
- ракувачи со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
(ракувач со машина за боење на текстилни влакна, ракувач со машина за
боење на предиво, ракувач со машина за пластифицирање на текстил)
- ракувачи со машини за подготовка на крзна и кожа (ракувач со машина за
одвојување на месо, ракувач со машина за цепење на кожа, ракувач со
машина за сушење на кожа, ракувач со машина за стругање на кожа, со
машина за напивање на кожа, ракувач со машина за пеглање и рамнење на
кожа, ракувач со машина за мерење на кожа)
- ракувачи со машини за перење (хемиски чистач, хемиски чистач, мајстор)
Во групата други ракувачи на машини и постројки спаѓаат:
- ракувачи со машини за пакување, флаширање и етикетирање (ракувач со
машина за пакување, ракувач со машина за миење на шишиња, ракувач за
обележување на стока, ракувач за додавање на финансиски маркички,
ракувач со постројки за полнење на шишиња, ракувач со машина за
пакување под притисок, ракувач со машина за пакување на таблети,
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ракувач

на

машина

за

етикетирање,

оператор

за

подготовка

на

документација за готови производи)
- ракувачи на машини и постројки, некласифицирани на друго место
(ракувач со постројки за полнење на боци со технички плин, ракувач со
вага, ракувач со постројки за миење на цистерни)
Главна група 9: Елементарни занимања
Во групата општи работници во рударството, градежништвото,
производството и транспортот спаѓаат:
- општи работници во транспортот и работата со товари (работници со
товар:

работник

на

едноставни

транспортни

работи,

работник

на

едноставни работи на утовар, претовар и пренос на товар, транспортен
работник, работник за складирање,

работник за доставување на стока,

работник на утовар и истовар, магационерски работник)
Како најзначајни заеднички занимања помеѓу секторот хемија и
технологија и другите сектори се:
- генерални и извршни директори, раководител, истражувач, стручњаци за
инженеринг, инженери, менаџери, надгледувач, проценувач, координатор
на

проект,

тим-лидер,

предавач,

универзитетски,асистент, профсор,

универзитетски

професор,

техничар, ракувач со машини и

постројки, мајстор, занаетчии и општи работници.
3.2. Меѓусебна врска помеѓу секторот за производство и другите
сектори во производствена компанија
Со правилникот за внатрешна организација на друштвото е воспоставена
внатрешна организација во согласност со дејноста на друштвото.
Друштвото го сочинуваат:

- Сектори кои остваруваат функции и реализираат работни процеси од
регистрираната дејност на друштвото независни едни од други и во
меѓусебна соработка на ниво на друштвото.
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- Организациони единици кои реализираат работни процеси од
регистрираната дејност на друштвото, независни едни од други за
извршените работи доделени од страна на друштвото како и
меѓусебна соработка и координација со одделенијата/погоните во
нивни состав.

- Одделенија на секторите, службите и организационите единици се
организациони делови кои реализираат работни процеси и поедини
активности на работните процеси и во тесна соработка со сите
сектори, служби и организациони единици на друштвото.

- Погоните во организационите единици се организациони делови кои
реализираат работни процеси и поедини активности на работните
процеси во меѓусебна соработка со секторите, организационите
единици и службите на друштвото.

- Примената на правилата за рационално и ефикасно работење во
сите сектори, организациони единици и служби, нивната меѓусебна
соработка, обезбедува успешно следење на потребите на клиентите
и навремено изведување на договорните обврски.
Сектор за обезбедување и внатрешна контрола

- обезбдува континуирано проиводство според строго утврдени норми
кои

гарантираат

производи

со

квалитет

во

согласност

со

спецификааиите за квалитет кои се во рамките на регистрациските
документации.

- Осигурува

правилно

работење

од

самиот

почеток

на

производствениот процес, во текот на производствениот процес и на
крајот од производствениот процес

- Обезбедува квалитет во сите сегменти од оперативното работење и
овозможува на пазарот да се најдат квалитетни и безбедни
производи со згарантиран квалитет.
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Сектор за бизнис планирања и анализи

- ги води процесите на стратегиско позиционирање на пазарот,
развојни планови и анализи за иднина, развивање стратегиски
партнерства, брендирање, утврдување на развојни активности и
цели, потенцијални можности на претпријатието

- ги води процесите на планирање и анализи поврзани со тековното
работење

- ги усмерува и координира дефинирањето на плановите на
поединечните организациони делови

- анализира можности за зголемување на ефикасноста на работењето,
намалување на трошоците, како и подобрување квалитетот на
производите и услугите

- учествува во процесот на изработка на квалитативни и квантитативни
инпути на поединечни организациони делови

- дава информации на раководството во цел зголемување на
процентот

во

спроведување

на

плановите

и

правовремено

прилагодување на екстерните и интерните промени.
Сектор за финансии

- ги води процесите на финансиското работење, планирање и анализа
на податоците како и работите поврзани со редовната наплата на
побарувањата и исплата на обврските на Друштвото, ги води
процесите од областа на сметководство, планирање и анализа на
податоците.
Сектор за правни, кадровски и општи работи

- ги води процесите на правен сервис, процесите за општа логистичка
подршка,

присилната

наплата,

евидентирање

на

имотот

на

Друштвото и негов упис во имотните книги на надлежните органи
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- ги следи, насочува, организира, координира и ги применува законите
и подзаконските акти од областа на стручно-административнотехнички работи и архивско работење

- ги води процесите за обезбедување безбедност и здравје при работа
за вработените од секој аспект поврзан со работата,

- воведување на заштитни мерки и избирање на работни и
производствени методи кои ќе го подобрат нивото на безбедноста и
здравјето при работа

- ги спроведува мерките за заштита на животната средина преку
идентификување на законските барања, идентификување на значајни
аспекти

на

животната

средина,

управување

со

отпадот

и

континуирано подобрување на системот за управување со отпадот,
мониторинг на емисиите на загдувачки материи во водата, почвата и
воздухот, рационална употреба на водата и енергијата.
Сектор за производство

- овозможува одвивање и реализација на процесите на припрема,
производство, контрола на квалитет, пакување и

означување на

производите

- ги планира раководи и ги надгледува сите производни активности во
производната единица

- развива и спроведува планови и процедури на производство,
- идентификува проблеми во производниот сектор и дава препорака
за нивно решение

- раководи,

усмерува,

проценува

и

развива

тим

на

вработени/работници кои се одговорни за различни производни
активности

(склопување,

ракување

со

машините,

обработка,

пакување)

- одговорен за евидентирањето на количините и управувањето со
отпадот од производството
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- презема мерки и активности со цел заштита на животната средина и
хигиена на работното место

- ги води процесите на организација и извршување на работата во
лабораторија

- ги спроведува процедурите за контрола на квалитет придржувајќи се
на принципите на стандардите за квалитет и други стандарди.
Сектор за маркетинг комуникација
- изработува комуникациска стратегија која ја следи работната стратегија на
претпријатието односно да ја зголеми репутацијата на претпријатието
- пронаоѓа начини за задоволување на желбите и потребите на купувачите
- ги организира и координира работите на маркетингот и информирањето
- ги следи новите достигања од областа на информирањето и маркетингот
- извршува работи што се однесуваат на прашања за соработка со
меѓународни институции од соодветната област.
Сектор за логистика
- ги води процесите на планирање, организирање и контрола на
ефективното и ефикасното движење и складирање на производите и
услугите и информациите поврзани со нив од местото на производство до
местото на потрошувачка со цел задоволување на потребите, желбите и
барањата на клиентот/потрошувачот.
Сектор за информатичка технологија
- ги опфаќа и ги поврзува сите работни функции од планирање, набавка,
производство, продажба, преку следење на резултатите до одржување.
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Сектор за истражување и развој
- ги води процесите на креирање нови производи, пронаоѓање на
алтернативни суровини, воведување нови технологии, благовремено
извршување на задачите на претпријатието.
Одговорните

лица

на

секторите,

директорите

на

организационите/

оперативните единици, раководителите на службите / одделенијата /
погоните, прису и ппрису планираат методи и техники на набљудување и
следење, контрола и мерење, како и методи и техники за анализа на
податоците

од:

реализацијата

на

процесите,

ефикасноста

на

интегрираниоит систем на управување, достигањето на планираните цели,
реализација на програмите за животна средина, безбедноста и здравјето
при работа како и квалитетот на производите и услугите во сите фази на
нивната реализација.
Ознаки и кратенки:
ПРИСУ – Претставник на раководството за интегриран систем за
управување
ППРИСУ

Помошници

на

претставникот

за

интегриран

систем

за

управување
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Шематски приказ на меѓусебна врска помеѓу секторите и секторот за
производство

Сектор за
обезбедување и
внатрешна контрола
Сектор за бизнис
планирања и
анализи
Сектор за правни,
кадровски и општи
работи

Сектор за
производство

Сектор за маркетинг
комуникација

Оперативнаи единици

сектори

Сектор за финансии

Одделение за
подготовка
Одделение
технолошка линија

Контролно
одделение

Одделение за
одржување

Сектор за логистика
Сектор за
информатичка
технологија
Сектор за развој и
истражување
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Пан секторски занимања:

- директор на компанија, секретар, сметководител/книговодител, возач
на моторни транспортни средства во погон, механичар/електричар
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4:

КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ
ВО СЕКТОРОТ ЗА ХЕМИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

4.1. Нови трендови во Секторот за хемија и технологија
Хемиско – технолошкиот сектор е од витално значење за животот на
човекот

и

е

директно

одговорен

за

создавањето,

менувањето

и

подобрувањето на животната средина. Процесот на добивање на нови
материјали и создавањето на нови технологии има значително влијанија
врз животната средина, бидејќи директно делува на сите ресурси на
планетата, вклучувајќи ги суровините, водата, воздухот, земјата и се
разбира, енергијата. Токму затоа денешен тренд се нови материјали со
подобрени карактеристики кои ќе можат лесно да се добиваат и лесно да се
рециклираат и нови технологии кои ќе имаат минимално влијание врз
животната средина, при оптимално користење на енергија.
4.1.1 „Зелена“ хемија
Зелена хемија или уште наречена одржрлива хемија е нов концепт кој се
однесува на добивање на нови продукти и нови процеси кои се пријателски
наклонети кон природата т.е. се еколошки, а преку тоа и на здравјето на
човекот (1,2). Поточно тоа е област од хемијата која се фокусира на нови
продукти и процеси кои ќе трошат што помалку необновливи суровини од
природата и ќе произведуваат што помалку отпад односно фокусот ќе биде
на обновливите извори на енергија и рециклирачките материјали (3,4,5). За
да може да се примени во индустријата зелената хемија се преклопува со
хемиската синтеза, процесната хемија и хемиското инженерство и за
нејзина практична примена се базира на одредени принципи(6):
•

Проектирање на процеси за максимално искористување на
суровините

•

Употреба на обновливи материјали и извори на енергија

•

Употреба на сигурни и еколошки супстанци

•

Проектирање на енергетско ефикасни процеси

64

•

Можност да не се создава отпад

Во последно време трендовите за зелената хемија се однесуваат на
намалување на количината на реактантите како и намалување на нивната
цена, зголемување на приносот на продуктите, заштитата при ракувањето
со истите, потребата од опрема, пречистувањето и штедењето на енергија
(7).
4.1.2 Нови материјали
Материјалите се дефинираат како супстанција најчесто во цврста состојба,
но може да биде и во друга кондензирана фазна состојба која има
одредена примена. Постојат голем број на материјали околу нас кои имаат
најразновидна примена и се делат на две основни групи: кристални и
некристални. Пример за овие материјали се металите, полимерите и
керамиката како и комбинации од истите кои се нарекуваат композитни
материјали (8).
Во поново време материјалите кои се употребуваат мораат да поседуваат
одредени карактеристики кои ќе ги задоволат потребите на човекот. Се
поголемите барања на денешницата за материјали во било која индустрија
или било која намена како и се поголемата потрошувачка на постоечките
материјали доведоа до потреба за создавање на нови материјали
таканаречени

хибридни

и

паметни

материјали

со

супериорни

карактеристики како на пр. можност за само поправање и само
рециклирање, но и многу други (9,10). Овие материјали треба да ги
задоволат барањата на современиот човек како во квантитет така и во
квалитет. Новите материјали се одликуваат со карактеристики кои не ги
поседуваат природните материјали и што е поважно во зависност од
специфичната примена на материјалот неговите карактеристики можат да
се создаваат по потреба (11,12,13).
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4.1.3 Нови технологии
Технологијата претставува збир од техники, вештини, методи и процеси кои
се користат за добивање на продукти кои ќе ги задоволат поставените
барања (14). Човекот ја користи технологијата за да природните суровини
ги трансформира во продукти според неговите потреби при што како
спореден продукт се јавува отпадот кој ја загадува средината.
Се поголемите барања на денешниот

човек во секојдневниот живот

доведоа до искористување на природните ресурси на земјата и нивно
намалување до загрижувачки степен поради што се јави потреба за нови и
подобрени материјали и нивно добивање. Развојот на технологијата
мораше да ги прати овие промени што доведе до создавање на нови
технологии кои ќе ги задоволат потребите на денешницата и одговорат на
идните барања т.е. потреби. Исто така зголеменото загадување на
воздухот, водата и почвата од страна на индустријата доведе до развивање
на така наречени зелени или чисти и одржливи технологии. Тоа се
технологии кои имаат најмало влијание на околината и користат обновливи
извори на енергија (15).
4.1.4 Нови материјали и технологии за енергетска ефикасност
Енергетска ефикасност има за цел намалување на количината на енергија
потребна за добивање на продукти и обезбедување на услуги преку
користење на методи и техники за намалување на загубите на енергија и
прифаќање на поефикасни технологи и процеси (16).
Една од најактуелните теми на денешницата е енергетската ефикасност на
објектите, односно тенденцијата истите да трошат помалку енергија, а
притоа да не биде нарушен комфорот за престој во истите. Овој сектор
своја допирна точка со оваа проблематика има преку правилното
проектирање на процесите и употреба на материјалите за што подобро
искористување на енергијата. Создавањето на нови материјали како и
развивањето на нови технологии кои во себе ја вклучуваат енергетската
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ефикасност

е

тенденцијата

и

можност

за

иднината

на

хемиско-

технолошкиот сектор.
4.1.5 Нови материјали и технологии за заштита на животната средина
Екологијата претставува научно интердисциплинарно поле кое се занимава
со интеракцијата на живиот свет и неговата околина(17).
Поради се поголемиот број на жители, зголемената потрошувачка на
материјали и развивањето на индустријата, негативните ефекти од нив врз
планетата земја стануваат алармантни. Влијанието кое човекот го има врз
природата односно околината е огромно и понекогаш предизвикува процеси
кои се неповратни. Загадувањето на воздухот, водата и почвата е проблем
кој е детектиран и се настојува да се реши на меѓународно ниво. Еден од
најголемите загадувачи за жал е индустријата т.е. технологијата. Поради
тоа развивањето на нови така наречени зелени технологии и добивањето
на нови еколошки материјали е трендот на овој сектор со што ќе допринесе
во заштитата на животната средина.
Во зависност од нивото на образованито на секој вработен во било кој
сектор има различна потреба за обука и стекнување на дополнително
знаење - вештини.
Вршењето на работи во овој сектор се повеќе станува технички
софистицирано а тоа бара вработените да бидат ажурирани за примена на
современи методи за работа за да постигнат

максимален поврат преку

примена на најновите техники и употреба на најновата технологија.
За да може да се напредне и следат новите технологии има потреба од
добро познавање на соодветни софтверски програми и англиски јазик.
Покрај овие вештини треба да се поседува вештини за тимска работа,
вештина за планирање ,организирање, развивање и унапредување на
стратегиите за стручно усовршување и подготвеност за соработка со други
професии.
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4.2. Трендови во прехранбената индустрија како дел од секторот хемија
и технологија
Прехранбената индустрија во последниве години е силно променета во
согласност со промените во животниот стил, демографските промени и
промени во навиките за јадење. Промените се од една страна да се
спроведе

во

"commoditisation-стандардизација"

на

производите

и

постигнување на пониски цени, а од друга страна во насока на развој на
нови производи со висока додадена вредност. Циклусот на развој на нов
производ пред 10-години траеше повеќе од 2 години, а денес во просек 6
месеци.

Следејќи

ги

трендовите

на

јадење

"далеку

од

дома",

производителите на храна се повеќе развиват претходно подготвени
производи (ready to eat) и производи за кои може да бидат подготвени брзо
(ready to cook) - а исто така нутриционистичките и здравствените трендови
ги усмеруваат производителите на храна кон т.н. функционални производи
кај кои се комбинираат нутриционистички и фармацевтски карактеристики.
Тоа е причината зошто во многу аспекти на производството на храна се
случува интеграција на прехранбената и фармацевтската индустрија.
Малопродажните

синџири

се

повеќе

ги

диктираат

трендовите,

конкуренцијата е зголемена и производите стануваат се поквалитетни.
Како може да се опише модерниот потрошувач на храна? Кои се неговите
очекувања? Што е различно од традиционалниот клиент?
Современиот купувач на храна, благодарение на интернетот и другите
комуникациски технологии е се поинформиран, не може повеќе да биде
заведен-излажан од маркетинг кампањи, го цени времето и чувствителен е
на квалитетот на прехранбените производи. За современите потрошувачи
традиционалните "брендови" на прехранбени производи немаат повеќе
суштинско значење во процесот на носење одлука за нивно купување. Тие
станаа "ограничени со расположливото време, но, исто така, сакаат и можат
да потрошат повеќе на храна" (time poor/cash rich).
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На кој начин и како денес прехранбената индустријата "го формира вкусот и
потребите " на потрошувачите?
Новите процесни технологии всушност ги диктираат трендовите; новите
производи во прехранбената индустрија во голема мера се последица
прехранбениот-технолошки развој. Прехранбената индустрија, како и многу
други индустрии, ги следат трендовите на потребите на модерните
потрошувачи и одговора на нивните растечки барања, а не спротивното.
Барањата на зголемувањето на модерните потрошувачи е во корелација
порастот на на животниот стандард. Најдобар пример за тоа што може да
се потврди оваа теза е растот на побарувачката за храна од пазарот во
Кина. Денес кинеските потрошувачи се повеќе бараат скапи производи од
прехранбената индустрија во ЕУ, како што се сирење, чоколадо, вино и
други прехранбени производи со висока додадена вредност.
Ќе преживеат ли малите производители на храна, или ќе ги превземат
големите играчи?
Трендови во прехранбениот сектор насекаде во Европа покажуваат дека
малите производители не само што можат да преживеат, туку тие може да
се развиваат со брзо темпо. Главниот предуслов за преживување на
малите и средни производители е нивната способност да развијат
производи со висока додадена вредност и т.н. “фамилијaрно” и “рачно”
производство кои би се разликувале од масата на индустриски производи
што доаѓаат од големите пазари како Кина, Индија и САД.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5:

МОЖНОСТИ
ЗА
НАПРЕДУВАЊЕ
ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ НА КАРИЕРА

И

Идентификувањето можности за напредок и вообичаените патеки за развој
на кариерата во рамки на секторот 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 секторот
хемија и технологија зависат од повеќе фактори:
-

Големината на компанијата

-

Развојот на компанијата од аспект на модернизација

-

Личната амбициозност на вработениот

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,
често и неопходна во помалите компании.
Во големите компании најчесто не постои вакво транзитирање по работните
места. Тука доаѓа до израз можноста за напредувањето 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 постои поизразена модернизација, во смисла на
набавка на нови, посовремени машини, напредувањето во смисла на
специјализација може да е поврзано со тие набавки. Со оглед на
сложеноста

на

машините

од

новите

генерации

(автоматизација,

компјутерско управување и сл.) купувањето на нови машини најчесто е
поврзано со организирање на обуки од страна на специјалисти на
произведувачот.
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На полето на хемија и технологија освен формалното образование,
постојат и начини на неформално образование претежно преку одредени
курсеви и обуки за дообразување. Во ракми на големите компании постојат
центри за обука кои ги обучуваат своите вработени за стекнување на
компетенции потребни за одредени работни маста. Во овие центри често се
реализираат и обуки не само за вработените туку и за надворешни лица
(невработени и/или заинтересирани лица).
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6:

РАБОТОДАВАЧИ И ДРУГИ ЧИНИТЕЛИ

6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за хемија и
технологија
Како клучни чинители за вклучување во анализата на Секторот за хемија и
технологија:
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.
-

Министерство за образование и наука
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за транспорт и врски
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Агенција за вработување на РМ
Агенција за енергетика на Македонија
Стопанска Комора на Македонија
Сојуз на стопански комори
Стопанска комора на Северозападна Македонија
Занаетчиска комора на Република Македонија
Работодавачи од Сектор за хемија и технологија
Репрезентативен синдикат за Сектор за хемија и технологија
Репрезентативен синдикат за образование
Центар за стручно образование и обука
Центар за образование на возрасни
Биро за развој на образованието
Државен просветен инспекторат
Државен испитен центар
Совет за стручно образование и обука
Секторска комисија за Сектор за хемија и технологија
Агенција за енергетика на Македонија
Локална самоуправа
Технолошки факултет
Хемиски факултет
Средни стручни училишта
Провајдери за обука на возрасните
Комора на вештаци од областа на технологија;
Комора на вештаци од областа на хемија
Комора на проценители;
Комора на овластени инженери на РМ
Инжинерска институција на РМ,
Преставници вработени во АКН на РМ.
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во
Секторот за хемија и технологија

Владини органи:
- Министерство за образование и
наука
- Министерство за труд и социјална
политика
- Министерство за економија
- Министерство за животна средина
и просторно планирање
- Министерство за транспорт и
врски
- Агенција за вработување
- Биро за развој на образованието

Други чинители:
- Технолошки факултети
- Хемиски факултети
- Земјоделски факултет
- Стручни училишта во
кои се образуваат
ученици за
квалификации од
областа на хемија и
технологија
- Провајдери за обука
возрасните

Јавни органи:
- Центар за стручно образование и
обука
- Центар за образование на
возрасните
- Државен просветен инспекторат
- Државен испитен центар
- Агенција за енергетика на
Македонија

Претставници на работодавачи:
- Стопанска комора на Македонија
- Сојуз на стопански комори
- Стопанска комора на Северозападна
Македонија
- Занаетчиска комора на Република
Македонија
- Комора на вештаци од областа на хемија и
технологија
- Комора на проценители
- Работодавачи од сектор на хемија и
технологија
- Дирекција за индустриски и технолошки
развој
- Акредитиртани лаборатории за контрола на
квалитет
-

Чинители што се
заинтересирани
за развој на
секторот Хемија
и технологија

Стручен совет и
Секторски комисии за
НРК:
- Совет за стручно
образование и обука
- Секторска комисија за
секторот Хемија и
технологија
Локална самоуправа и
родители:
Претставници од локална
самоуправа
Совет на родители во
стручните училишта

Синдикални организации:
- Репрезентативен синдикат за
секторот Хемија и технологија
- Репрезентативен синдикат за
образование
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Функционална мапа на Секторот за хемија и технологија

Клучна цел

Прво ниво на
функционални области

А. Истражување и
развој на производи и
процеси

Обезбедување на
функционални, безбедни,
одржливи, квалитетни
производи и процеси за
задоволување на барањата
и потребите на клиентите
како и заштита на
животната средина

Б.
Подготовка
процесот
производство

на
на

В. Управување со
процеси и производи

Г. Управување со
животна средина
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Функционална мапа на Секторот за хемија и технологија

Прво ниво на
функционални
области

Второ ниво на
функционални области

Трето ниво на функции

Четврто ниво на функции

А.1.1.Следење на законска
регулатива и следење на техничко
технолошки развој
А.1.2.1. Анализа на конкуренцијата (квалитет и цена)

А.1.2.Анализа на пазар
А.1. Поттик /Идеја

А.1.2.2. Анализа на понуда и побарувачка
А.1.3. Анализа на процес и

производ

А. Истражување и
развој на производи и
процеси

А.2. .Планирање и
изработка на проект

А.1.3.1. Проценка на трошоци и ризици

А.2.1.Истражување на локација и
инфраструктура
А.2.2.Проверка на процес и
проверка на производот

А.3.Реализација на
проект

А.3.1. Обезбедување на на
опрема и човечки ресурси
А.3.2. Обезбедување на
суровини, репроматеријали и

А.3.2.2. Анализа на капацитетот
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Б.1.1.1. Материјален биланс, топлотен биланс
Б.1.1. Извршување на пресметки
Б.1..1.2. Пресметка на производен капацитет

Б. Подготовка на
процесот на
производство

Б.1.. Изготвување на
план за работа

Б.1.2 Подготовка на опрема и
организација на човечки ресурси

Б.1.2.1.Калибрација на опрема
Б.1.2.2. Проверка на мерните инструменти во процесот
(

Б.1.3. Подготовка на суровини,
репроматеријали и амбалажа

Б.1.3.1. Визуелна/Органолептичка контрола на суровина,
репроматеријали и амбалажа

Б.1.4.1. Дезинфекција, стерилизација, дератизација
Б.1.4. Безбедност и здравје при
работа

Б.1.4.2. Обезбедување на лични заштитни средства
Б.1.4.3. Контрола за безбедно работење на опремата

76

В.1.1.1.Ракува со машини, уреди и опрема во производство
В.1. Следење и

водење на
производниот
процес

В.1.1. Управување со опрема

В.1.1.2.Следење и евидентирање на процесни параметри
(или следење на влезно-излезни големини)
В.1.1.3. Детектирање и евидентирање на отстапувања

В.1.1.4. Превземање на корективни дејствија

В.2.1. Земање на примерци во
одредени фази на производство
согласно планот за квалитет

В. Управување со
процеси и производи

В.2.1.1.Земање на репрезентативни примероци (мануелно,
полуавтоматско и автоматско) и соодветно одбележување и
евидентирање
В.2.1.2. Достава и прием на примероци за анализа во
лабораторија

В.2..Процесна

контрола

В.2.1.3. Подготовка и лабораториско тестирање

В.2.2. Преземање на корективни
дејствија и Постапување согласно
добиените

В.3. Контрола на

квалитет на готов
производ

В.3.1. Мострирање/Земање
мостри

В.2.2.1.Промена на состав по однос на рецептурана зададен
параметар за квалитет и задоволување на барање на стандард
и/или стопирање на производство

В.3.1.1. Земање на примероци од готов производ согласно
важечки стандарди во земјата
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В.3.2.1. Контрола, калибрација и дезинфекција на лабораториска опрема
В.3.2.1. Подготовка на реагенси за анализа

В.3.2. Лабораториско
испитување/Тест метода

В.3.2.3. Правилно складирање на хемикалии, лабораториски примероци

В.3.2.4. Ракување со лабораториска- опрема и спроведување на
физичко, механички, хемиски и биолошки анализи и мерења
В.3.2.5. Соодветно одлагање на отпад од лабораториско испитување
В.3.2.6. Подготовка на извештај од лабораториско испитување и
доставување до производство

В.3.3.1.Подготовка на изјава за својства на производ
В.3.3. Подготовка на извештаи
согласно стандарди и законски
регулативи

В.3.3.2. Подготовка на безбедносен лист
В.3.3.3 Подготовка на сертификат од анализа

В.4. Спроведување на

завршни работи (,
амбалажирање,
внатрешен транспорт,
складирање,
одржување

В.4.1. Амбалажирање и пакување

В.4.1.1. Подготовка на амбалажа
В.4.1.2. Контрола при пакување и отстарнување на неисправно
пакување

В.4.2. Внатрешен транспорт

В.4.3. Складирање на производ

В.4.3.1. Обезбедување на соодветни услови за
складирање според својствата на производот
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Г.1.1.1. Комунален
Г.1.1. Селекција
Г.1.1.2. Индустриски

Г.1. Управување со
отпад
Г.1.2. Отстарнување на отпад

Г.1.2.1. Рециклирање

Г.1.2.2. Депонирање

Г.2.1. Следење и евидентирање на
параметри согласно важечка регулатива во
земјата

Г.2. Мониториг на
емисија на гасови од
стационарни извори

Г. Управување со
животна средина

Г.2.2. Земање и анализирање на
примероци

Г.2.3. Подготовка на извештај и предлог за
корективни дејствија
Г.2.4. Превземање на корективни мерки

Г.3.1. 1. Технички решенија/Коефициенти на
искористување

Г.3.1. Заштеда на енергија
Г.3.1. 2. Специфични/посебни материјали

Г.3. Енергетска
ефикасност

Г.3.2. Видови на извори на

Г.3. 2.1. Конвенционални/необновливи извори на
енергија

енергија
Г.3. 2.2. Алтернативни/обновливи видови на
енергија

79

Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди на занимања
во Секторот за хемија и технологија

Според анализата на Секторот и Фунционалната мапа на Секторот за хемија и
технологија, дојдено е до заклучок дека потребно е да се изготват следните
стандарди на занимања:
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назив
Оператор во органско-полимерна индустрија
Оператор во козметичка индустрија
Оператор во фармациска индустрија
Оператор во детергентска индустрија
Контролор на отпад и опасни материи
Контролор на емисија на гасови од стационарни извори
Контролор на квалитет на производи и материјали
Оператор за микробиолошки и санитарни анализи
Контролор на квалитет на вода
Процесен оператор
Ракувач со машини за амбалажирање, пакување и етикетирање
Преработувач на овошје и зеленчук
Производител на безалкохолни и алкохолни пијалаци
Преработувач на жито / Мелничар
Производител на кондиторски производи/ Кондитор
Производител на пиво, оцет и квасец
Производител на здрава храна
Призводител на диететска храна
Преработувач на кафе, чаеви и додатоци на јадења
Оператор во агрохемиска индустрија
Оператор во неорганска индустрија
Нанесувач на заштитни облоги
Оператор со горива

Од наведените стандарди на занимања произлегува изготвувањето на следните
стандарди на квалификации
1.
2.
3.
4.
5.

Лабораториски техничар
Техничар за контрола на производни процеси
Еколошки техничар
Прехранбен техничар
Техничар за хемиска, козметичка и фармацевтска технологија
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