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Вовед
Секторот за шумарство и обработка на дрво, со децении придонесува за
економскиот развој, природното богатство и вработувањето во Република
Македонија. Дрвото и производите од дрво, го обликуваат секој аспект од
општеството во кое живееме, но како што се менува општеството, така се менува
и овој сектор, посебно индустријата базирана на шумарство. Чинителите од овој
секторот се свесени за фактот дека секторкиот раст и развој ќе зависи од
креативноста и вложувањето во него, кој пак ќе овозможи развивање на нови
производи и услуги со поголема додадена вредност на постоечките производи
преку висока технологија, нови работни модели и дизајни. Исто така, се
остваруваат и нови подрачја на употреба на дрвото како суровина, новите
композитни материјали и користењето на шумите во други општествено корисни
цели.
Овие нови концепти на употребата на дрвото би требало да придонесат кон
намалување на климатските промени.
Шумарството и обработката на дрвото во РМ, имаат долга историја и
традиција. Шумите со нивната самообновливост, природната структура,
мешовитиот состав и природното подмладување, и во наредниот период
претставуваат дел од основните ресурси во РМ. Поволната географска положба
на нашата држава и влијанието на умерено медитеранската и континенталната
клима, придонесуваат во составот на шумите да се појавуваат низа од шумски
заедници со преку 319 видови дрвја и грмушки со повеќе од 80 подвидови и
вариетети во рамките на 119 родови и 54 фамилии. Основните видови на дрвја во
нашето подрачје се: ела, смрека, даб, бел и црн бор, бука и помал процент на
племенити лисјарски дрвја и овошки. Ваквиот состав на видовите дрвја, бара од
шумарските стручњаци широк обем на знаења за развојот и начинот на
стопанисување со истите, за да се зачува и унапреди шумскиот фонд. Дрвото е
природен, жив материјал кој е цврст, а истовремено и еластичен. Неговиот вид,
потеклото и растот ги одредува неговите својства. Неговата употреба е
повеќенаменска. Под рацете на искусниот работник, дрвото ја покажува сета своја
убавина. При обликувањето и склопувањето се користат различни методи на
површинска обработка на дрвото. Дрвото е материјал кој често може да се
комбинира со пластиката, металот, текстилот и кожата. Но, дрвото може да се
користи и после грубата обработка, како на пример во градежништвото со пилење,
бичење, штемање, заковување, лепење, составување итн.
Во моментот, значајна е улогата на производите од дрво во замена на
разни необновливи материјали кои се во широка употреба при изработката на
амбалажа, горива, хемикалии и материјали во градежништвото. Ваквиот развој
бара големо прилагодување во управувањето со човечките ресурси кои со своите
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знаења и вештини мора да одговорат на новите потреби. Потребна е
подинамична интеракција помеѓу побарувачката и понудувачката на пазарот на
трудот насочена кон иднината. Без ова, постои ризик дека поголемиот недостаток
или несоодветност на компетенции можат да продуцираат не само невработеност
во секторот, туку и долгорочно загрозување на нивната конкурентност. Поради
тоа, оваа анализа ќе има за цел да ги утврди сите потребни идни занимања и
нивните потребни компетенции во рамките на овој сектор, кои ќе придонесат за
подобра конкурентност, побрзо вработување и вработливост на младите и
возрасните.
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I. АНАЛИЗА НА ПОТСЕКТОРОТ ОБРАБОТКА НА ДРВО
Клучна област 1: Големина на профилот на секторот и географската
локација на организациите и работниците
1.1. Занимањата во секторот согласно Националната класификација на
занимања
Секторот за шумарство и обработка на дрво, во стручното образование и
обука е застапен со три квалификации со четиригодишно траење: техничар за
шумарство и пејзажна архитектура, техничар за мебел и ентериер и техничар за
обработка на дрво, и со една квалификација со тригодишно траење, столар, или
вкупно четири активни квалификации.
Согласно Националната класификација на занимања во овој сектор,
образованието има генерирано вкупно 136 различни занимања, од кои во
подрачјето на шумарството има 29 занимања, а во подрачјето обработка на
дрво има 107 занимања.
Овие занимања од секторот се однесуваат на сите образовни нивоа (не
само за средното образование), со што се добива увид во вкупната побарувачка
за секторските занимања во стопанството. Ваквиот увид во секторот е многу
важен затоа што дел од учениците кои во иднина ќе се одлучат да го започнат
своето образование токму во стручното образование, можеби ќе сакаат да ја
развиваат својата кариера стекнувајќи повеќе квалификации токму во овој сектор,
на различни нивоа.
1.2.Области во рамките на потсекторот за обработка на дрво
Во рамки на потсекторот за обработка на дрво, се издвојуваат три области:
• производство на режана граѓа;
• производство на мебел и ентериер; и
• производство на градежна столарија
1.3. Економската активност на деловните субјекти од потсекторот за
обработка на дрво и нивната географска распределеност
На почеток на оваа Анализа треба да нагласиме дека сите податоци кои ги
користиме за да можеме да направиме профил на економскиот Сектор за
шумарство и обработка на дрво, се базираат на податоците содржани во
извештаите и годишниците на Државниот завод за статистика, соодветните
министерства, Агенција та за вработување итн.
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Во Државниот завод за статистика, економскиот и образовен Сектор за
шумаство и обработка на дрво, не е регистриран како самостоен сектор, туку како
дел од Секторот за земјоделство, шумарство и риболов. Затоа, во анализата ќе
има два пристапа при прикажувањето и интерпретацијата на податоците: како
составен дел од Секторот за земјоделство, шумарство и риболов и парцијално, и
како Сектор за шумарство и обработка на дрво.
Во табелата број 1, прикажан е бројот на активни деловни субјекти во
рамките на двата потсектори за период од три години
2013 год.
2014 год.
2015 год.
1.Преработка на дрво и
производи од дрво и
плута

446

444

440

2.Производство на
мебел

625

601

611

1 071

1 056

1 064

Вкупно

Извор:Статистички преглед: Население и социјална статистика,,Вработени и нето платисостојба 2014 год“.

Од податоците може да се согледа дека во 2013 година биле активни
вкупно 1 071 деловен субјекти, во 2015 год. вкупно 1 064 што наведува на
заклучок дека во периодот од три години, немаме значајна промена во работата
на деловните субјекти во рамките на овие два потсектора, односно деловните
субјекти се активни и успешно стопанисуваат.
Во табелата број 2, е прикажана територијалната распределеност на
деловните субјекти од потсекторот за обработка на дрво по региони во Република
Македонија. Прикажани се само деловните субјекти кои се членки на кластерот за
обработка на дрвото при Сојузот на стопанската комора на РМ и за кои кластерот
располага со податоци.
1. 1.Пелагониски
1.

1. Битола

2. Крушево

Фирма

Активност

1, Гулевски Компани
2, Александра + Менде
3, Ентериер
4, Марбис
1, Борче ДООЕЛ
2, Орнамента

1.Производство на режана граѓа
2.Производство на метале намештај
3.Производство на мебел
4.Производство на мебел
1.Производство на градежна столарија
2.Полана
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2.

3. Прилеп

1. ДЕ-НИ ДООЕЛ
2. Бист Калчо
3.Оглед –АС ДООЕЛ
4. Резонатор ДООЕЛ
5. Мегал Брик
6. Мебел Стил 04
7. Современ дом
8. Камче -Промет
9. Техно вест
10.Црн Бор
11. Мега тек

1. Производство на столарија и мебел
2. Производство на мебел за угостителство
3. Произвводство на столарија и мебел
4. Производител на мебел и тапацирање
5. Производител на мебел и столарија
6. Производство на мебел
7. Производство на мебел
8. Производство на мебел
9. Производство на мебел
10. Режана граѓа,пиланска обработка
11. Мебел, инжинеринг

4. Ресен
2.Полошки регион
1. Тетово

4. Жировница

1. ПРЕСПА ДРВО
Фирма
1.Интермебел
2. Јелак Шик
3. Аби комерц
4. Гоја дизајн
5. Лесна-мак
6. Металекс
1.Сезгинлер ДОО
1. ГУН ентериер
2. Евро бука
3. Фатина Продукт
ДОО
4. Барок ДОО
5. Емре Компани
6. Современ дом1. ДППУ Широ-Мак

1.Производство на режана граѓа
Активност
1. Производство на мебел
2. Производство на мебел и столарија
3. Производство и трговија со мебел
4. Производство на мебел
5. Производство на кујни, детски соби
6. Метални столици и клупи
1.Производство на мебел
1. Производство на маси и столици
2. Производство на режана граѓа
3. Производство и промет со мебел
4. Производство на мебел
5. Производство на регали, кујни, енетериер од
дрво
6. Производство на мебел
1. Дрвна индустрија

3.Југозападен

Фирма

Активност

1. Дебар

1. Дешат

1. Изработка на мебел од дрво

2. Кичево

1.Назиф-М
2. КОРУНТ ЛАСТИНГ
1. Преработка на дрво
ПОС
2. Столичара ДОО
1.Китроз ДОИЛ
2. Маркисто ДОИЛ
3.Зодијак инжињеринг
4. Ела-мак
1.БАРОК МЕБЕЛ
ДООЕЛ
Фирма

1.Дрвна индустрија
2. Пилана
1. Производство на режана граѓа
2. Производство на мебел

1. Славе комерц
2. Дрво декор-93
3. Плачковица ШИД АД

1. Производство на режана граѓа
2. Производство на мебел
3. Производство на паркет, парена и непарена

2.Врапчиште
3.Гостивар

3.Македонски брод

4.Охрид

5, Струга
4.Југоисточен
1.Радовиш

1.Дрвна индустрија
2. Производство на режана граѓа
3. Канцелариски мебел и мебел за домаќинство
4. Пилана
1.Производство на мебел
Активност
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2. Струмица

5.Вардарски
3.

1.Велес

2.Кавадарци

4.

1.ДИЈОВ-МАСИВ АД
2. Еуро пак
3. Интер-експорт ДОО
4. Тргопласт_Ников
Доел
5. Фагуст Продукт ДОО
6. АЛМАК
7.Дизајн 21
8. ИНТЕР МЕБЕЛ
9.ДОНИ МАК
10 ИВЕС МЕБЕЛ ДОИЛ
11. Јасен промет
ДОИЛ
12. Кико стил СЗД
13. Мак примекс
14. Мебел – 2000
15. Ников мебел
16. НИПРОМ
17.11 Септември
Фирма
1. АНГРО ВАРДАР
2.Мак промет
3. Би Промет
1. Јавор река
2.Нордекст Инвест
3. Страшо Пинџур
4. ДЕСПИНА 2002
5. Интер дрво трејд

6.Источен регион

Фирма

1.Берово

1. Бор ДПТТ
2. Огражден
1. Бординг
2. ТРЕСКА-30 Август
1. Атом ВИ
2. ИСТРА
3. Ентериер
Инжинеринг
4. ЛЕДЕР ДОЕЛ
1. Напредок
2.СТЕЛА ДООЕЛ
3. Црн бор АД
1. Мебел инжинеринг
2. Берза ДООЕЛ
3. Елан трејд

2.Виница
3.Кочани

4.Пехчево

5. Штип

бука, граѓа
1. Производство на мебел и амбалажа
2. Дрвна индустрија
3. Изведба на ентериери
4. Производство на тапациран мебел
5. Производство на режана граѓа и амабалажа
6.Производство на мебел
7. Изработка на мебел и финални производи
8. Производство на седечки гарнитури
9. Производство на мебел
10. Производство на мебел
11. Производство на мебел
12. Изработка на мебел и столарија
13 Производство на мебел и финални
производи од дрво
14. Производство на мебел
15. Производство на мебел
16. Столарија, врати и прозорци
17. Производство на мебел
Активност
1. Пилана
2. Мебел
3. Пилана
1. Дрвна индустрија
2. Дрвна индустрија
3. Производство на режана граѓа и мебел
4. Производство на мебел од масивно дрво и
паркет
5. Изработка на мебел
Активност
1. Производство на режана граѓа
2. Пилана
1. Дрвна индустрија
2. Производство на тапациран мебел
1. Производство на финални производи од дрво
2. Производство на мебел
3. Производство на градежна столарија,
4. Производство на елементи и столици
1. Прооизводство на маси и столови
2. Производство на режана граѓа
3. Производство на мебел, граќа и брикети
1.Производство на врати и прозори
2. Производство на финални производи од дрво
3. Производство и трговија со мебел

8

7.Североисточен
1.Крива Паланка
2.Куманово

5.

Фирма
1. Треска-Осогово АД
1. Димче Еребица
2. Дрвоекспорт стил
3. 1 Мај АД
4. Екстра С
5. Махагони столица
Фирма
1.
БАНЕ-5
2.
ГЕМИЛЛИ М
ДОО
3.
ГОДАМ увозизвоз ДОО
4.
ДЕНДРО
5.
Дизајн
Фантазија ДОО
6.
ЕВРО мебел
7.
ЈАВОР Комерц
8.
ЈУНАЈТЕД
ЕКСПОРТ
9.
Леснина Ми
10.КОПИНГ ДОО
11.Маркони
12ТЕХНОКООП
13,ТИМБЕР ЛТД
14.Треска мебел
15.Акрон ДОО
16. Аце
17. Бадник-Комерц
18. Биростил ДОО
19. Бланси
20.ДАМИКО
21.ДАМИТ
22. Ентериер АД
23. ЗГМ-Инжинеринг
24.ЗИНЕС
25. Зонаимпекс ДОО
26.КАРАТ
27. КАРАТ-М
28.КОМПОЛЕС-ПРО
29.КОПИНГ ДОО
30. НИКОМ
31.ТИМ
32.ФОРМА ДИЗАЈН
33. Опрема ДОО

Активност
1. Примарна обработка
1. Производство на мебел
2. Производство на маси и столици
3. Дрвна индустрија
4. Трпезариски маси и столици
5. Производство на столици и маси
8.Скопски регион
Активност
1. Аеродром
1. Дрвна индустрија
2. Производство и продажба на канцелариски
стол
3. Производство на ламинатни подови
4. Производство и трговија со граѓа
5.Производство на мебел и ентериери
6. Производство на мебел
7. Производство и продажба на мебел
8. Дрвна индустрија
9. Производство на мебел
10. Производство на клуб гарнитури
11. Производство на мебел
12. Производство на мебел
13. Дрвна индустрија
14. Производство на мебел
15. Изработка на вградени плакари
16. Столичара
17. Изработка на ентериери, кујни, бироа
18. Производство на канцелариски мебел
19. Производство на мебел, кујни, детски соби,
масив
20. Производство на мебел
21. Производство и продажба на мебел
22. Проектирање уи изведба на мебел
23. Браварија, метална конструкција, производ
на училишен мебел
24. Мебел од масивно дрво
25. Производство на тапациран мебел
26. Производство на мебел
27. Производство на оков, мебел и кујни
28. Производство и трговија на канцеларсиски
мебел
29. Производство на енетериери
30. Производство на мебел
31. Производство на мебел
32. Производство на мебел и кујни
33. Производство на мебел
Извор: Сојуз на стопански комори на Македонија, кластер за обработка на дрво
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Во Република Македонија има 80 општини, кои се распоредени во осум
региони: Пелагониски, Полошки, Југозападен, Југоисточен, Вардарски, Источен,
Североисточен и Скопски регион.
Во првиот, Пелагонискиот регион припаѓаат општините: Битола, Демир
Хисар, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци, Прилеп и Ресен.
Најголем број на активни деловни субјекти има во Битола, вкупно четири, од кои
три се производители на мебел, а еден е производител на режана граѓа; во
Крушево има два деловни субјекти, еден производител на градежна столарија и
една пилана, а најголем број на активни деловни субјекти има во Прилеп. Од
вкупно 11, 10 произведуваат мебел и ентериер, а еден произведува режана граѓа.
Во вториот, Полошкиот регион припаѓаат општините: Тетово, Брвеница,
Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, Маврово, Ростуше, Теарце, Боговиње и
Жировница. Најголем број на деловни субјекти има во Тетово, шест, од кои пет за
производство на мебел, а еден производител на метални столици и во Гостивар
исто така има шест деловни субјекти, од кои пет се за производство на мебел и
ентериер, а еден за производство на режана граѓа.
Во третиот, Југозападен регион припаѓаат општините: Вевчани, Дебар,
Дебарца, Кичево, Македонски брод, Охрид, Пласница, Струга и Центар Жупа.
Најголем број на деловни субјекти има во Охрид четири, од кои три за
производство на мебел, а еден за производство на режана граѓа, во Македонски
Брод има два, еден за производство на мебел и ентериер, а еден за производство
на режана граѓа и по еден деловен субјект во Струга и Дебар за производство на
мебел.
Во четвртиот Југоисточен регион припаѓаат општините: Богданци,
Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и
Струмица. Најголем број на деловни субјекти има во Струмица 17, од кои 13 за
производство на мебел, а два за производство на режана граѓа, еден за
производство на градежна столарија и еден за изведба на ентериери. Во Радовиш
има три, од кои еден за производство на мебел и два за производство на режана
граѓа
Во петтиот Вардарски регион припаѓаат општините: Велес, Градско,
Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман, Свети Николе и Чашка.
Најголем број на деловни субјекти има во Кавадарци вкупно пет, од кои два за
производство на мебел и ентериер, три за производство на режана граѓа, потоа,
во Велес има три деловни субјекти од кои две пилани и еден за производство на
мебел.
Во шестиот Источен регион припаѓаат општините: Берово, Виница,
Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочан,и Македонска Каменица, Пехчево,
Пробиштип, Чешиново и Штип. Најголем број на деловни субјекти има во Кочани,
вкупно четири, од кои
два за производство на режана граѓа, и два за
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производство на мебел. Во Берово има два деловни субјекти од кои една пилана
и еден за производство на режана граѓа; во Виница, два, од кои еден за
производство на режана граѓа и еден за производство на мебел, во Пехчево, има
три деловни субјекти од кои еден за производст во на градежна столарија и во
Штип има три деловни субјекти, од кои еден за производство на градежна
столарија, еден за производство на мебел и еден за режана граѓа.
Во седмиот Североисточен регион припаѓаат општините: Кратово, Крива
Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане. Во градот Куманово
има вкупно пет деловни субјекти кои сите произведуваат мебел и ентериер, а исто
така има еден во Крива Паланка кој произведува исто.
Во осмиот Скопски регион припаѓаат општините: Аеродром, Арачиново,
Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Зелениково, Илинден, Карпош, Кисела Вода,
Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер Сандево и Шуто
Оризари. Најголем број на деловни субјекти има во Аеродром, вкупно 33 од кои 22
за производст во на мебел, осум се занимаваат со трговија и три за производство
на градежна столарија
Од прикажаните податоци во табелата број 2, за територијалната
распределеност на деловните субјекти од овој потсектор по региони во Република
Макдонија, можеме да констатираме дека најголем број на активни деловни
субјекти има во Скопскиот регион, вкупно 33, во Југоисточниот 20, во
Пелагонискиот дел 18, во Полошкиот и Источниот по 14, во Вардарскиот 8 и
Североисточниот регион 6.
Врз основа на податоците за мрежата на стручните училиштата во РМ,
може да се констатира дека шумарско-дрвопреработувачкиот сектор е застапен
во седум училишта, од кои во Прилеп, Скопје, Струмица и Кавадарци се застапени
квалификации кои подготвуваат кадри за потребите на производство на мебел и
ентериер, градежна столарија и режана граѓа, што доведува до заклучок дека
токму во тие градови има најголем број на деловни субјекти кои се занимаваат со
производство на
мебел и ентериер, градежна столарија и режана граѓа.
Карактеристично за градовите Гостивар и Тетово, е тоа што има исто така голем
број на деловни субјекти, но нема училишта кои подготвуваат соодветен кадар за
работа во овие фирми. Поради тоа можеме да констатираме дека вработените
кои работат во овој сектор, доколку немаат завршено соодветно образование,
логично е да не поседуваат доволно знаења, вештини и компетенции за
квалитетно извршување на работните задачи на тие работни места.
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Табела бр.3: Активни деловни субјекти во секторот во 2007
Активни
Мали
Средни Големи
Вкупно
деловни
субјекти
Земјоделство,
шумарство и
рибарство

1136

25

2

1 163

Извор: Министерство за економија, 2015 год.

Во табелата број 3 прикажан е вкупниот број на активни деловни субјекти
во Секторот за земјоделство, шумарство и рибарство, согласно нивната големина.
Вкупниот број на активни деловни субјекти изнесува 1 163 од кои 1 136 се мали,
25 средни и 2 се големи деловни субјекти.
Табела бр.4: Вработени според школска подготовка
Вк
враб
во РМ
473019

Без
образ
1074

Незав
основ

Основ

Тригод.

Четири

Виша

Високо

М-р

Д-р

1551

42956

40949

241798

16329

118516

6829

3017

Вкупно
116
149
2952
1080
5390
247
1549
48
1
11531
Земј,
шум и
рибар
Извор: Статистички преглед: Население и социјална статистика,,Вработени и нето платисостојба 2014 год.

Во табелата број 4, прикажана е школската подготовка на вработените во
овој сектор. Од вкупниот број на вработени во овој сектор 11 531, без
образование, се 1,1% со незавршено основно образование 1,3%, со завршено
основно образование 25,6%, со тригодишно 9,4%, со четиригодишно 46,7%, со
виша 2,14%, со високо13,4%, стекнати со академско звање м-р 0,4% и со докторат
0,0.1.%. Најголемиот број на вработени во овој сектор, се со завршено, основно,
високо, тригодишно и четиригодишно образование, а најмалку има со научните
звања д-р, м-р , без образование и со незавршено основно образование
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Табела бр.5: Структура на вработените според висина плата
Вк.
враб
во РМ

434240

Земј
шум.
и риб

1092

8000

0.3

8001

90001

10001

12001

14001

16001

18001

20001

22001

24001

9000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

8.4

5.5

18.8

15.3

14.3

8.6

13.9

5.3

2.8

3.5

Извор: Статистички преглед: Население и социјална статистика „Вработени и нето платисостојба 2014 год.“

Во табелата број 5, прикажана е структурата на вработените според
висината на платата во секторот. Карактеристично е што најголемиот број од
вработените во овој сектор, односно 18,8% примаат месечен надоместок од
10.000 до 12.000 илјади денари, 15,3% примаат од 12.000 до 14.000 денари, 14,3%
примаат од 14.000 до 16.000 денари, а само 3,5% од вработените, примаат од
24.000 до 26.000 денари. Податоците укажуваат на фактот дека, сите вработени
без разлика на стекнатото образовно ниво и квалификација, земаат месечен
личен доход под просечниот личен доход во Република Македонија. Доколку
продолжи трендот на примање личен доход под просечниот во рамките на
секторот, сигурно е дека младите нема да бидат заинтересирани за
продолжување на образованието и стекнување на квалификации кои се нудат во
рамките Секторот за шумарство и обработка на дрво.
Табела број 6: Вработени според работно време
Вкупно

Жени

Со полно
работно
време

Жени

Со скратено
работно
време

Жени

Вк.враб
501788
214286
483450
205563
183384
8723
во РМ
Вкупно:
11531
2303
10568
2125
024
6
Земјод,
шумар и
рибарство
Извор: Статистички преглед:Население и социјална статистика „Вработени и нето платисостојба 2014 год“.

Во табелата број 6, прикажана е структурата на вработените според
работното време. Од вкупниот број на вработени во секторот, со полно работно
време се 98%, од кои 2,5% се жени, а со скратено работно време, вкупно
вработени се 0,2 % од кои 0,05% се жени.
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Табела број 7: Вкупен број на вработени според возраст
Вк.

До
19
год.

20-24
год

25-29
год

30-34
год

35-39
год

40-44
год

45-49
год

50-54
год

55-59
год

60-64
год

Над
65

Вк
враб
РМ

472325

2011

21396

55413

67527

67145

64253

63994

59357

48877

21609

745

Земј.
шум
и
риб

11531

49

260

501

979

1490

1482

1593

1928

2434

810

6

Извор: Статистички преглед:Население и социјална статистика „Вработени и нето платисостојба 2014 год“.

Во табелата број 7, прикажана е структурата на вработените според
возраста. Од вкупниот број на вработени во секторот, најголем е бројот на
вработени лица на возраст од 55 до 59 години, потоа лицата на возраст од 50 до
54 години, на трето место се лицата од 45 до 49 години, на четврто, од 35 до 39
години, а најмалку се вработени на возраст до 19 години. Од прикажаните
податоци, произлегува фактот дека половината од вработените се над 55 годишна
возраст, што значи дека за неколку години во овој сектор ќе има недостаток на
квалификувани лица кои ќе работат и ќе го развиваат овој сектор.
1.4. Анализа на образовниот Сектор за шумарство и обработка на дрво
Во анализата на образовниот сектор, посебен акцент ќе ставиме на
стручното образование и обука како најразновидна област која е најосетлиа на
општествените и техничко-технолошките промени. Затоа патот до добри решенија
во неговата реформа се тешки, па мора на реформата да и се пристапи прецизно
и постепено. Во денешно време од вработените во текот на целокупниот работен
век, се бара образование кое може да му послужи и како основа за унапредување
на нивните стручни компетенции. Затоа, стручното образование и обука треба да
овозможи изучување на нови занимања во изменети околности кои ги наметенува
животот и пазарот на трудот.
Во последнава деценија, во РМ посебен акцент се става не само на
формалното туку и на неформалното образование. Причините за конципирање на
систем за неформално образование се содржани во две суштински потреби на
современото општество. Првата, се однесува на успешното решавање на
проблемот за погдотовка на невработените за вработувањ, и подготовка на
вработените за одржување на вработливоста. Втората потреба е од универзално
значење, која својот вкупен развој го базира на тековите на технолошкиот развој и
задоволување на човековот тежнеење за повисок квалитет во својата работа и
живот.
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Потребите за неформално образование можат да бидат од различен
карактер, а претежно се однесуваат на:
• образование на лица без занимања, за работи кои се помалку
сложени во одредени подрачја на трудот;
• оспособување на невработени лица со завршено основно или
непотполно средно образование, за стекнување на конкретно
занимање во стручното образование;
• комплетирање на образованието или иновирање на знаењата во
рамките на исто занимање;
• преквалификација за исто занимање, пониско или повисоко ниво на
стручна подготовка;
• технолошко оспособување (нововработени) за самостојна работа во
занимањата или конкретно работно место;
• специјализација за работа од исклучителна важност, во рамките на
исто или за занимања од повисоко ниво на стручна подготовка.
За таа цел, во рамките на Секторот за шумарство и обработка на дрво
покрај формалното образование, на возрасните вработени и невработените им се
нудат можности и во неформалното образование за стекнување на нови знаења
и вептини, проширување и продлабочување на знаења, развивање на вештини и
компетенции за вработување и вработливост согласно 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 возрасни, центрите
за усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на
граѓани или индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите пропишани
со законот.
Средствата за финансирање и развој на образованието на возрасните се
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на заедниците на
локалната самоуправа, од учесниците во процесот на образованието на возрасни
и од други извори.
Согласно Законот за стручно образование и обука, постојат четири вида на
стручно образование и обука:
•
•
•
•

стручно оспособување во траење до две години;
стручно образование во траење од три години;
стручно образование во траење од четири години; и
постсредно образование.
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Стручното образование во Секторот за шумарство и обработка на дрво,
опфаќа три области: шумарство, обработка на дрво и производство на мебел и
ентериер.
Табела бр.8. Преглед на образовни профили во стручно образование и обука
Ред.
број

Назив
секторот

1.

шумарство и
обработка на
дрво
шумарство и
обработка на
дрво

2.

3.

4.

шумарство и
обработка на
дрво

шумарство и
обработка на
дрво

на Квалификации
образованието

до

двегодишно

траење

• помошник столар
• помошник тапетар
• манипулант во сеча на шуми
• одржувач на зелени површини
Квалификации со тригодишно траење
образованието

на

на

• шумар
• ракувач со шумска механизација
• расадничар во шумарството
• *столар1
• тапетар-декоратер
• резбар
Квалификации со четиригодишно траење на
образованието
• *техничар за шумарство и пејзажна архитек
тура
• * техничар за обработка на дрво
• *техничар за мебел и ентериер
Квалификации со специјалистичко образование
•
•
•

техничар за подигање и уредување на зеле
ни површини-специјалист
дизајнер за уредување на ентериери
хидротермичар на дрво-специјалист

Согласно конкурсот за запишување на ученици во средни стручни училишта
во Р.Македонија, Секторот за шумарство и обработка на дрво е застапен во седум
училишта, односно во седум градови.

1

Квалификациите означени со sвезда (*) се активни и запишани се ученици во учебната 2016/2017
година.
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Бројот на паралелки по градови за четиригодишни програми на македонски
наставен јазик и за поодделните квалификации, прикажан е на слика бр 1.
Бројот на паралелки по градови, за четиригодишни програми на албански
наставен јазик и за поодделните квалификации, прикажан е на слика број 2.
Бројот на паралелки по градови, за тригодишни програми на македонски наставен
јазик, прикажан е на слика број 3.
Исто така, во табелата број 9 е прикажан вкупниот број на запишани
ученици во учебната 2014/15 година во Секторот за шумарство и обработка на
дрво.

Слика 1: Бројот на паралелки по градови, за четиригодишни програми на
наставен јазик и за поодделните квалификациии
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

македонски

техничар за шумарство и
пејз. Архит.

Тетово

Слика 2: Бројот на паралелки по градови, за четиригодишни програми на албански јазик и за
поодделните квалификациии
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Слика 3: Бројот на паралелки за тригодишни програми на македонски наставен јазик за
поодделните квалификациии

Табела број 9. Број на запишани ученици во учебната 2014/15 година во
Секторот за шумарство и обработка на дрво
Број
училишта

7

на

Број
на
паралелки

Вкупен
број
на
ученици

37

636

Тригодишно образование за занимања

Прва
година
16

Втора
година

Трета
година

15

Вкупно

40

9

Четиригодишно техничко образование
Прва
година

Втора
година

Трета
година

Четврта

Вкупно

161

129

133

163

596
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Клучна област 2: Видови занимања во рамките на потсектор и предвидени
промени во шемите за вработување
2.1.Видови на занимања во рамките на потсекторот за обработка на дрво
Занимањата кои се регистрирани во потсекторот за обработка на дрво
воглавно се од третото и четвртото ниво на квалификации. Со завршувањето на
четири годишното стручно образование и обука, ученикот се стекнува со диплома
за техничар за мебел и ентериер и техничар за обработка на дрво, а со
завршување на тригодишното образование се стекнуваат со занимањата: столар,
тапетар- декоратер и резбар.
Техничарот за мебел и енетриер е оспособен за вршење на следниве
работи и работни задачи:
• планира, следи и организира работни процеси во изработка на финални
производи од дрво;
• ракува со алатите, машините, уредите и опремата;
• рационално користи, чува и одржува опрема;
• открива и отстранува дефекти кај машините и уредите;
• изработува финални производи;
• применува современи технологии за производство на финални производи;
• користи комјутерска технологија;
• препознава грешки кај дрвото;
• дизајнира проекти за мебел и ентериер;
• креира финални производи;
• го снима просторот и графички го претставува за ентериерно уредување;
• води мал бизнис.
Техничарот за обработка на дрво е оспособен за вршење на следниве
работи и работни задачи:
• организира и подготвува одредени фази од обработка на дрвото и
производство на предмети од дрво;
• обработува граѓа и производува разни плочи, облоги и покуќнина;
• изработува техничко-технолошка документација (скицира, изработува и разработува нацрт, опис на работата, нормира материјал и одредува
временски норми);
• дава напатствија на непосредните произведители и ги надгледува
работите;
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• обработува дрвени трупци и изработува примарни производи од дрво,
даски, греди, гредички, летви, фурнири и други;
• ракува со алатите, машините, уредите и опремата;
• рационално користи, чува и одржува опрема;
• открива и отстранува дефекти кај машините и уредите;
• изработува примарни производи;
• применува современи технологии за производство на производи;
• користи комјутерска технологија;
• препознава грешки кај дрвото
• води мал бизнис.
Столарот е оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи:
• планира, следи и организира работни процеси во изработка на производи
од дрво (градежна столарија, мебел и ентериер, музички инструменти);
• ракува со алатите, машините, уредите и опремата;
• рационално користи, чува и одржува опрема;
• открива и отстранува дефекти кај машините и уредите;
• изработува производи од дрво;
• применува современи технологии за производство на производи од дрво;
• склопува и монтира производи од дрво
• користи комјутерска технологија;
• препознава грешки кај дрвото;
• креира финални производи;
• води мал бизнис.
Столарите се вработуваат во индустријата, градежништвото и
занаетчиството. Столарите можат да водат и сопствена занаетчиска работилница.
Тапетарор-декоратер е оспособен за вршење на следниве работи и
работни задачи:
• тапацираат намештај, седишта на автомобили, автобуси, железнички
вагони и авиони;
• изработуваат мадраци, душеци и јоргани;
• изработуваат и поставуваат внатрешна декорација од кожа, текстил и други
соодветни материјали;
• украсуваат простории со посебни ткаенини, теписи и поставуваат завеси во
различни облици и намена;
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• рационално користи, чува и одржува опрема;
• открива и отстранува дефекти кај машините и уредите;
• расклопува и склопува производи од дрво;
• препознава грешки кај материјалите за тапацирање;
• води мал бизнис.
Резбарот е оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи:
• планира, следи и организира работни процеси во однос на примената на
длабочината и начинот на обработка на дрвото со резбарење при
изработка на одредени производи од дрво;
• ракува со алатите, машините и уредите при резбарењето;
• изработува плитки резби со дводимензионални рељефни композиции кај
производи од дрво, како што се: долапи, тавани, фотелји, бироа, маси,
комоди и друг вид на мебел на кој се додаваат резбарени парчиња;
• изработува поткопана или ажурна резба на украсни предмети или
производи од дрво како маси, гарнитури, сталажи, врати, долапи и
мусандри;
• изработува скрозирана (длабока) резба на таваните, столовите и други
предмети кои најчесто имаат декоративна функција во ентериерот на
стамбени, јавни и верски објекти;
• склопува, монтира и површински обработува резбарени производи од
дрво;
• води мал бизнис.
2.2.Структура на организациона единица од потсекторот за обработка
на дрво
Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ИЛИНО ПРОМЕТ ДОО
увоз-извоз Скопје подружница Кавадарци, е регистрирано со приоритетна дејност
пилење и стружење на дрво. Друштвото ИЛИНО ПРОМЕТ е наменето за режење
на букова, чамова граѓа и др. Во друштвото се изведуваат работни активности од
пилење, рамнење и машинска обработка на дрво, сечење (на парчиња), лупење и
стружење на трупци, производство на несоставена дрвна граѓа за патоси (паркет)
и парење и сушење на дрвото.
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Стручни квалификации
Во рамките на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ИЛИНО
ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, подружница Кавадарци, вработените се со
високо, виша стручна спрема, средно образование
Табела број 10:
квалификации

Вработен

кадар

во

илино

согласно

нивото

Инжинери

Техничари

Работници

Други струки

Шумарски
инжинери

Техничари за шумарство
и пејзажна архитектура

Висококвалификувани

Правници

Машински
инжинери

Техничар за обработка на
дрво

Квалификувани

Економисти

Техничари

Техничар за мебел и
ентериер

Полуквалификувани

Човечки ресурси

Машински техничар

Неквалификувани

на

Електро техничар
Економски техничар

Табела број 11: Структура на вработените во 2016 год.
Структура на вработени во Илино
1
Инжинери
2
Техничари
3
Административни работници
4
Мајстори
5
Ракувачи
6
Сортирачи
7
Возачи
8
Додавачи
9
Останати работници
Вкупно:

3
4
2
7
3
1
1
1
5
30

Извор: Систематизација на Друштвото за трговија и услуги Илино, Кавадарци

2.3. Анализа на сегашните и идните потреби од компетенции
Профилот на сектор е клучен документ и е добра основа при планирањето
на квалификациите кои ќе ги произведе образовниот сектор. Врз основа на
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профилот на секторот, ќе може да се планира содржината на квалификацијата и
уписната квота во стручното образование и обука. Потребните компетенции кои ќе
се наведат во оваа анализа, се собрани од повеќе извори:
•
•
•

анкета на работодвачи;
предвидувања на технолошкиот развој и напредокот во овој сектор;
стратегијата за развој на стручното образование и обука .

Наведените компетенции упатуваат не само на моменталната состојба на
пазарот на трудот, туку јасно упатуваат и на идните побарувања што е многу
важно за планирањето на квалификациите. Најчесто истакнувани и побарувани
компетенции од страна на работодавачите, во овој сектор се однесуваат на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологијата на секторот;
Организацијата на производството;
Познавањето на материјалите;
Комуникацијата и личните вештини;
Заштитата при работа и заштита на околината;
Странските јазици;
Вештините за управување, претприемништво, справување со конфликти,
логичко размислување;
Социјалните вештини;
ИКT технологијата;
Аутокад и кадот;
CNC технологија
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Клучна област 3: Врската меѓу одреден сектор со другите сектори
3.1. Врската на Секторот за шумарство и обработка на дрво со другите
потсектори
Секое планирање на квалификациите и стратегиите за развој на
образовниот сектор неопходно е да подразбира запознавање со видовите на
секторски занимања. Наједноставен начин на собирање на таквите информации е
истражувањето за бројот на вработените со секторски занимања. Секој образовен
сектор, треба да тежнее кон зголемување на нивото на знаења и вештините во
рамките на секторот и употреба на стекнатите знаења и вештини во повеќе
индустриски дејности. Ваквиот пристап ќе овозможи поголема професионална
мобилност на лицата со занимања од секторот од една во друга дејност.
Со анализата на работна сила од 2016, се добива јасен приказ на
концентрацијата на секторските занимања во различни дејности во стопанството.
Анкетата овозможува проценка на бројот на вработените со секторски занимања
во секоја дејност на стопанството. Ако во некоја гранка на дејноста е присутен
голем број на секторски занимања, може да се претпостави дека стопанскиот раст
или пад на таа гранка на дејност во голема мера може да влијае на побарувачката
на занимања и вештини од образовниот сектор.
Некои сектори имаат концентрација на занимања во една до две дејности,
додека пак други се присутни во помал или во голем број на различни дејности,
како на пример, од образовниот Сектор за земјоделство, рибарство и
ветеринарство имаат голема концентрација во мал број на дејности, додека пак
знаењата од Секторот за електротехника имаат високо ниво на дисперзираност во
сите гранки на дејности поради технолошкиот развој на сите стопански сектори.
Во Секторот за шумарство и обработка на дрво, секторските занимања се
високо застапени во главните индустриски дејности како што се шумарство и
сечење на дрва, пилење и обработка на дрво, производство на мебел и енетриер,
производство на елементи и производи од дрво, производство на целулоза,
хартија и картони. Тоа се примарни секторски индустрии и следењето на нивните
потреби е значајно. Сепак, како што обработувачите на дрво делуваат во
градежништвото, трговијата и другите дејности, нужно е да се следат и нивните
потреби за кадар од тие сектори, како и барањата за специфичните секторски
вештини на тие кадри. Што се однесува до предвидувањата за потребите од
одредени кадри, со оваа анализа ќе се утврдат очекуваните краткорочни
побарувања за секторски занимања, а тие податоци може да послужат за
планирање на уписната политика.
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3.2.Врската меѓу Секторот за шумарство и обработка на дрво и другите
сектори во Националната класификација на занимања
Според Националната класификација на занимањата, занимањата се
поделени во групи според видот и сложеноста на работата и работните задачи,
секторот и степенот на сложеноста, односно нивото на образование. Главните
групи на занимања се на највисокото хиерархиско ниво на занимања и се
означени со е ноцифрени броеви.
Во класификацијата постојат 10 главни групи на занимања и се означени со
броевите од 0 до 9.
Постои врска меѓу Секторот за шумарство и обработка на дрвото и
останатите сектори што се гледа од застапеноста во повеќе главни групи:
Главната група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни
функционери, раководни државни службеници, дипломати и директори.
Во групата на директори на производствени претпријатија и институции за
специјализирани услуги спаѓаат директори на:
• Земјоделски претпријатија, ловечки здруженија, шумарски претпријатија,
шумарски расадник и риболовни претпријатија
Главната група 2: Стручњаци и научници.
Во групата стручњаци од областа на природните науки спаѓаат:
• Агрономи за полјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство, заштита
на растенијата, мелиорација, технолог за сточарство, рибарство и
живинарство, шумарски инженер, шумарски инспектор, истражувачи во
шумарст во то.
Главната група 3: Техничари и сродни занимања
Во групата техничари и сродни занимања спаѓаат:
• Техничари за природни науки (без медицина), земјоделски техничари
шумарски техничар, шумарски техничар за заштита на шуми, техничар за
лов,техничар за риболов
Главната група 6: Пазарно ориентирани работници во шумарството,
рибарството и ловот
Во шестата група, пазарно ориентирани работници во шумарството,
рибарството и ловот , спаѓаат:
• Шумарски работници и сродни занимања
Главната група 7: Занимања за неиндустриски начин на работа во
производството
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Во седмата група, занимања за неиндустриски начин на работа во производ
ството спаѓаат:
• Обработувачи на дрво, столари и сродни занимања, подесувачи и
управувачи на дрвопреработувачки машини
Главна група 8: Ракувачи и составувачи на машини и постројки
Во осмата група, ракувачи и составувачи на машини и постројки спаѓаат:
• Прецизни механичари, изработувачи и штимери на музички инструменти,
изработувачи на накит и бижутерија и сродни занимања, грнчари,
керамичари и сродни занимања, изработувачи на стаклени производи,
декоративни сликари на стакло, керамика и останати материјали,
изработувачи на домашни ракотворби од дрво и слични материјали,
изработувачи на домашни ракотворби од текстил, кожа и слични
материјали, и изработувачи на домашни ракотворби, некласифицирани на
друго место.
Главна група 9: Општи работници во земјоделството, шумарството и
рибарството
Во деветата група, општи работници спаѓаат:
• Општи работници за земјоделско производство, за добиточнно
производство, во фарма за мешовито производство, за градинарско и
хортикултурно производство, во шумарството, во риболовот.
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Клучна област 4: Клучни трендови, развој и двигатели на самиот сектор
4.1 Дрвото како конструктивен материјал за одржливо градење
Дрвото, како конструктивен градежен материјал, е добар избор затоа што е
природен и обновлив ресурс. Не само што дрвото го абсорбира јаглеродот во
текот на својот животен циклус, туку може и да се рециклира. При производство и
преработка на дрвени производи се употребува помалку енергија отколку за
повеќето други градежни материјали, а резултира и со помало ослободување на
штетни гасови во атмосферата. Денес во светот посебно внимание се посветува
на подобрување на сеизмичката отпорност на дрвените конструкции и се очекува
нивна помасовна примена и во сеизмички активни подрачја, како што е
Македонија. Втор проблем кој се јавува кај дрвените конструкции е нивната
пожарна безбедност. Најновите истражувања на светско ниво, посебно на
лепеното ламелирано дрво, успешно го решаваат и овој проблем и отвараат
врата за поширока примена на дрвото како конструктивен материјал. Токму затоа,
техничкиот кадар треба да се подготви за процесот на изведба на дрвени
конструкции.
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II. АНАЛИЗА НА ПОТСЕКТОРОТ ШУМАРСТВО
Клучна област 1: Големина на профилот на потсекторот и географската
локација на организациите и работниците
1.1.Вработените во потсекторот за шумарство
Табела број 12: Вработени во РМ
Шумарство и
искористување на шуми
Вкупно

2013
2376

2014
2300

Жени
427

мажи
415

2376

2300

427

415

Извор: Статистички преглед:Население и социјална статистика,,Вработени и нето платисостојба 2014 год.

Од податоците прикажани во табелата број 12, може да се согледа дека
во потсекторот за шумарство и искористување на шумите во 2013 година, биле
вработени вкупно 2 376 лица, од кои 427 жени, а во 2014 година вкупниот број на
вработени изнесува 2 300 лица, од кои 415 жени. Исто така, може да се
констатира дека во периодот од две години има намалување на бројот на
вработените во овој сектор, а нема нови вработувања.
1.2. Структура на организациона единица од потсекторот шумарство
Во анализата на секторот, како репрезент на потсекторот за шумарство
преставено е Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми во
Р.Македонија, познато како ЈП „Македонски шуми” Скопје, бидејќи од вкупниот
број на вработени во овој потсектор, вкупно 2 370, во ЈП „Македонски шуми“
работат 2 155 лица. Претпријатието е формирано од страна на Владата, со цел да
стопанисува со шумите, односно да ги одгледува, заштитува и искористува по пат
на обнова, нега, подигнување на нови шуми, користење на шумите и шумското
земјиште, како и други активности за одржување и унапредување на функциите на
шумитe.
ЈП „Македонски шуми” ја извршува својата дејност преку организационите
единици- Дирекција и нејзините 30 подружници.
Во Јавното претпријатие ЈП „Македонски шуми” работи кадар од областа на
шумарството со висока, средна стручна спрема и други кадри од други сектори.
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1.3. Вработени и нивната квалификациона структура во ЈП „Македонски
шуми”
Во 2016 година, во јавното претпријатие има вкупно 2 155 вработени лица.
За потребите на оваа анализа прикажан е вкупниот број на вработени во
сите 30 подружници и дирекцијата во Скопје.
Табела број 13: Вработени во ЈП „Македонски шуми“во Р. Македонија
Подружница

Вк број на
вработени
111
59
81
74
114
87
168
78
81
30
85
27
94
34
67
88

1.Малешево Берово
2.Осогово- К.Паланка
3.Осогово Кочани
4.Плачковица-Радовиш
5.Беласица–Струмица
6.Кожув – Гевгелија
7.Бор – Кавадарци
8.ПШС Бабуна – Велес
9.Бигла – Д.Хисар
10.Липа – Крушево,
11.Галичица – Охрид
12.Стогово – Дебар
13.Сандански – М.Брод
14.Лешница – Тетово
15.Куманово- Куманово
16.Дирекција-Скопје
Вкупно во ЈП
Извор: ЈП „Македонски шуми“, Скопје

Подружница
17.Равна Река – Пехчево
18. Кратово – Кратово
19. Серта – Штип
20. Плачковица – Виница
21.Саланџак – Валандово
22.Д.Капија – Д.Капија
23.Црн бор – Прилеп
24.Шумарство – Св.Николе
25.Кајмакчалан – Битола
26.Преспа дрво – Ресен
27.Јабланица – Струга
28.Лопушник – Кичево
29.Шар – Гостивар
30.Караџица – Скопје
31.Голак – Делчево

Вк број на
вработени
36
36
34
74
33
36
70
23
86
60
55
149
39
99
47

2155

Слика број 4: Графички приказ на вработените во ЈП ,,Македонски шуми“, во 2016 г. по
региони

29

Табела 14: Вработени и квалификационата структура во подружници во
2016
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ПОДРУЖНИЦИТЕ

С Т Р У К А

Вкупно:

Д-р.

М-р

ВСС

ВШС

ССС

ОО

ОСТ АНАТ И

1
0
0
0
0
0

12
0
2
0
0
1

224
14
40
26
0
32

0
10
21
6
0
25

391
36
68
2
109
359

0
0
0
0
0
688

628
60
131
34
109
1,105

Вкупно

1

15

336

62

965

688

2,067

ШУМАРСКА
ЗЕМЈОДЕЛСКА
ЕКОНОМСКА
ПРАВНА
ГИМНАЗИЈА

Извор: ЈП ,,Македонски шуми“, Скопје

Од табелата број 14, каде е прикажан бројот на вработени по
квалификациона структура во подружници во 2016, може да се констатира дека
најголемиот број од вработените се со средно стручно образование 391 лица и
тоа од секторот за шумарство, потоа со високо образование се 237 лица исто од
секторот за шумарство, па потоа со завршено гимназиско образование и
економска струка.

БРОЈ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОДРУЖНИЦИТЕ
НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

ССС, 965
ВШС, 62 ВСС, 336

ОО; 688
М-р, 15

Д-р., 1

Слика број 5: Број и квалификационала структура на вработените во подружниците на ЈП
„Македонски шуми“.

Табела 15: Квалификациона структура на вработени во дирекција во 2016г
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С Т Р У К А

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
Д-р.
М-р
ВСС
ВШС
ССС
ОО

ШУМАРСКА
ЗЕМЈОДЕЛСКА
ЕКОНОМСКА
ПРАВНА
ГИМНАЗИЈА

6
1
1

35
2
5
4

ОСТАНАТИ

1

3

Вкупно
0
9
Извор: ЈП ,,Македонски шуми“, Скопје

49

1

2
1
7

43
3
14
5
3
20

3
16
1
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Вкупно:

0

88

БРОЈ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА
НА ЈП “ МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

М-р, 9

ССС, 29

Д-р, 0

ВСС, 49

ВШС, 1

Слика број 6: Број и квалификационала структура на вработените во дирекцијата на ЈП
„Македонски шуми“.

Во Правилникот за систематизација на работни места при ЈП „Македонски
шуми“ од 2015 година, се утврдени и опишани вкупно 45 работни места на
давателите на услуги.
Работните места на давателите на услуги од овој правилник се
распоредени во следниве категории:
Категорија А раководни (Ниво А4) - стручни квалификации: најмалку 240 кредити
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, работно искуство, и тоа за:
• нивото А1: најмалку четири години работно искуство во струката, од кои
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно
најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку три
години на раководно работно место во приватен сектор;
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•

•

•
•

нивото А2: најмалку три години работно искуство во струката, од кои
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно
најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку три
години на раководно работно место во приватен сектор; или
нивоата А3 и А4: најмалку две години работно искуство во струката, од кои
најмалку една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку
четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
преку приложување на потврда;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), преку приложување на меѓународно
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на
здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна
институција на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или
Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода
или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете
сертификат.

Категорија Б стручни, стручни квалификации за:
• нивото Б1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б
степен или;
• нивоата Б2, Б3 и Б4 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240
кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно
образование.
Работно искуство и тоа за:
• нивото Б1 најмалку три години работно искуство во струката;
• нивото Б2 најмалку две години работно искуство во струката;
• нивото Б3 најмалку една години работно искуство во струката; или
• нивото Б4 со или без работно искуство во струката.
Категоријата В:
• ниво В1 и В2: за сите нивоа - најмалку ниво на квалификации I или основно
образование.
Работно искуство и тоа за:
• нивото В1 најмалку една година работно искуство во струката; или
• нивото В2 со или без работно искуство во струката
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Табела број 16: ЈП „Македонски шуми“ - Систематизација на работни
места во подружница
Работно место

Школска
подготовка

Образование

Административни службеници
Раководител на подружница

ВСС

Советник за план и анализа

ВСС

Советник за сметководство и
плаќање
Советник за застапување, правни
работи и човечки ресурси
Виш соработник за продажба и
набавка
Виш соработник за план и анализа

ВСС

Соработник за евиденција на
побарувања и обврски
Соработник за застапување,
правни работи и човечки ресурси

ВСС

Соработник за безбедност и
здравје, шумски штети и општи
работи

ВСС

Шумарство и хортикултура,
Правни науки

Магационер на склад

ССС

Благајник на склад

ССС

Референт - благајник

ССС

Гимназија, економско, шумарско
училиште
Гимназија, економско, шумарско
училиште
Економско училиште, гимназија

Референт-фактурист - усогласувач

ССС

Економско училиште, гимназија

Референт - контер

ССС

Економско училиште, гимназија

Референт-ликвидатор-финансов
оперативец
Референт материјален и
финансов книговодител
Референт-технички секретар

ССС

Економско училиште, гимназија

ССС

Економско училиште, гимназија

ССС

Референт - архивар

ССС

Гимназија, економско, шумарско
училиште
Гимназија, шумарско училиште

Технички секретар - архивар

ССС

Оператор за евидентни картони

ССС

ВСС
ВСС
ВСС

ВСС

Шумарство и хортикултура,
Економски науки, Правни науки
Шумарство и хортикултура,
Економски науки
Економски науки, Организациони
науки и управување (менаџмент)
Правни науки
Шумарство и хортикултура,
Економски науки
Шумарство и хортикултура,
Економски науки
Економски науки, Организациони
науки и управување (менаџмент)
Правни науки

Гимназија, економско, шумарско
училиште
Гимназија ,економско, шумарско
училиште
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Даватели на услуги
Категорија раководни лица
Помошник раководител на
подружница
Категорија стручни лица

ВСС

Шумарство и хортикултура

Самостоен референт за
користење, заштита и
одгледување на шуми
Самостоен референт за
користење и зашитита на шуми и
лов
Шеф за заштита на шуми и
екологија
Шеф на ловиште
Референт за лов
Реф.за фарма
Реф.за користење на шуми и
дотур
Референт за одгледување на
шуми екологија и други шумски
производи
Самостоен референт за
расадничко производство на семе,
производство и доработка на
други шумски производи
Референт за механизација диспечер
Референт за расадничко и семе
производство

ВСС

Шумарство и хортикултура шумарство

ВСС

Шумарство и хортикултура

ВСС

Шумарство и хортикултура шумарство
Шумарство и хортикултура
Шумарство и хортикултура
Шумарство и хортикултура
Шумарство и хортикултура шумарство

Референт за приватни шуми

ВСС

Референт за хидродестилација

ВСС

Референт за превоз

ССС

Референт за сеча, дотур и превоз
во приватни шуми
Референт за сеча и дотур
Референт за изградба на шумски
патишта
Ракувач со жичара за дотур на
шумски сортименти
Помошник ракувач со жичара за
дотур
Работник на трактор со витло

ССС

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

Шумарство и хортикултура шумарство
ВСС
Шумарство и хортикултура шумарство
ВСС
ВСС

ССС
ССС

Шумарство и хортикултура,
сообраќај и транспорт
Шумарство и хортикултура, наука
за земјиштето и хидрологија,
растително производство
Шумарство и хортикултура шумарство
Регулација и управување со
технолошки процеси
Шумарски техничар – насока
шумарство
Шумарски техничар – насока
шумарство
Шумарски техничар
Сообраќајно, шумарско училиште

ССС
Шумарско, машинско училиште
ССС
Шумарско, машинско училиште
ССС
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Чувар на шуми - лиценца
Контролор на рампа
Ловочувар
Дотурач со механизација
Ракувач со градежна машина
Ракувач со утоварна машина кран
Возач на товарно возило

ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС

Возач на товарно возило

ССС

Возач на товарно возило со
приколка и полуприколка
Возач на теренско возилоавтомеханичар

ССС

Техничар соработник

ССС

Шумски работник (редач, утовар
пош.и шум.производи)
Шумски работник на сајла и сеча
Минер- компресорист
Одржувач на пат
Расадничар
Сечач
Утоварач со дигалка
Дотурачи со анимали
Трaкторист
Категорија помошно стручни
лица
Редач - Утоварач - Истоварач
Помошен работник
Општ работник
Редач
Работник во расадник

ССС

Шумарски техничар или работно
искуство од две години во
шумочуварско одделение

ССС

ССС

ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС
ССС

основно
основно
основно
основно
основно

Од систематизацијата на работни места, може да се констатира дека
дадена е можност на поголем број од работните места, односно занимања за кои
се потребни специфични знаења, вештини и компетенции од областа на
шумарството и хортикултурата да се вработуваат кадри со различен вид на
образование со што може да се заклучи дека овие кадри можат да ги стекнат
потребните компетенции преку обуки кои се организираат во неформалното
образование или преку долгогодишно искуство доколку сакаат успешно и
квалитетно да ги вршат своите активности.
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За да може да согледаме кои знаења, вештини и компетенции се потреби за
одредени занимања или работни места во рамките на потсекторот ќе го користиме
описот на работните места во подружница на ЈП „Македонски шуми“, Скопје.
1.РАКОВОДИТЕЛ – ДИРЕКТОР НА ПОДРУЖНИЦА
• раководи со целокупниот процес на работа во подружницата;
• свикува стручен колегиум и дава стручни предлози до дирекцијата на Ј.П.;
• назначува извршители на работни места и по потреба ги распоредува;
• ги потпишува сите документи поврзани со работењето на подружницата
(завршни сметки, фактури, анализи, извештаи и др.);
• врши контрола на целокупното работење во подружницата;
• одговорен е за правилно и законско работење во подружницата;
• врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот
раководител.
2.ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦА

•
•
•
•
•
•
•
•
•

го организира процесот на производство;
контролира примена на законот за шуми и подзаконски акти во
производство;
дава стручни предлози до раководителот на подружницата;
изготвува извештаи за работењето;
контролира направени трошоци во производство;
контролира примена на мерки од Законот за безбедност и здравје при
работа;
одговара за навремено извршување на годишниот производно – финансов
план;
врши и други работи по налог на раководителот на подружницата и;
го заменува раководителот во негово отсуство.

3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА КОРИСТЕЊЕ, ЗАШТИТА И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

организира и одговара за целокупниот процес на производство во шумско
стопанската единица;
изработува план-сметка со образложение во тековната за следната година;
изработува годишен изведбен план, приемница за сеча со спецификација;
изработува, приемница за дотур со спецификација;
пополнува месечен извештај;
ги означува за сеча за сите видови сечи;
врши надзор и контрола на секачите при соборување и кроење на стеблата;
прима и класира изработени шумски сортименти од секачите;
прима дотурена дрвна маса;
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•

•

•

•

одговорен е за изработката и квалитетот на шумските производи и
спроведувањето на шумскиот ред, количината и квалитетот на целата
посечена дрвна маса, дотурената количина дрвна маса, пробивање на нови
шумски патишта и одржување на постојните шумски патишта;
обезбедува услови за работа (сеча, дотур и превоз) во шумскостопанската
единица, дотур на целокупната посечена дрвна маса, превоз на
целокупната дотурена дрвна маса;
писмено известува за било какви биотски и абиотски промени во
шумскостопанската единица, бесправни сечи и било какви нарушувања во
шумата од шумскостопанската единица;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА КОРИСТЕЊЕ, ЗАШТИТА НА ШУМИ И ЛОВ

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

организира и одговара за целокупниот процес на производство во
шумскостопанската единица;
организира и следи извршување на предвидени работи во посебната ловно
стопанска основа на ловиштето и годишни планови за стопанисување со
истите, како и програмите за развој на ловот;
изработува план-сметка со образложение во тековната за следната година,
годишен изведбен план, приемница за сеча со спецификација, приемница
за дотур со спецификација;
пополнува месечниот извештај;
означува за сеча сите видови сечи;
врши надзор и контрола на секачите во соборувањето и кроењето на
стеблата;
прима и класира изработени шумски сортименти од секачите;
прима дотурена дрвна маса;
одговорен е за изработката и квалитетот на шумските производи, за
спроведувањето на шумски ред, за количината и квалитетот на целата
посечена дрвна маса, дотурената количина дрвна маса, за пробивање на
нови шумски патишта и одржување на постојните шумски патишта;
обезбедува услови за работа (сеча, дотур и превоз) во шумскостопанската
единица, дотур на целокупната посечена дрвна маса, превоз на
целокупната дотурена дрвна маса;
писмено известува за било какви биотски и абиотски промени во
шумскостопанската единица, бесправни сечи и било какви нарушувања во
шумата од шумскостопанската единица
следи здравствена состојба на дивеч во ловиштето и организира лов на
дивеч во ловиштето;
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•

врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

5. ШЕФ ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИ И ЕКОЛОГИЈА

•
•

•
•

•
•
•

•

•

организира чување на шуми од бесправни сечи, шумски кражби и други
противправни дејствија во реонот на подружницата;
перманентно набљудува шуми во подрачјето со кое стопанисува
подружницата, ги регистрира појавите на разните оштетувања од штетни
инсекти, габни заболувања и други штети од биотски и абиотски фактори;
обезбедува навремено и квалитетно доставување на извештаите;
изработува и навремено доставува статистички листови за настанатите
пожари, односно го користи електронскиот систем за евиденција на шумски
пожари во состав на MKFFIS;
распоредува шумочувари по реони согласно, изработува и доставува
месечни извештаи за работата шумочуварското одделение;
соработува со шумската и редовната полиција во случаи кога има поголеми
нарушувања во шумите;
прибира податоци од шумочуварското одделение (пријави, записници) и ги
контролира барањата за прекршочна постапка и кривичните пријави пред
да бидат поднесени до надлежниот орган;
соработува со регионалните центри на ЦУК, односно доставува податоци и
информаци за соработка и координација на активностите на ниво на
подружница;
евидентира расположиви ресурси на подружница (вработени, објекти,
моторни возила, материјално технички средства, опрема и финансиски
средства со кои располага претпријатието во случај на криза) и соработува
со ЦУК за нивна употреба во кризна состојба

6.ШЕФ НА ЛОВИШТЕ

•
•
•

•
•
•

организира работа во ловиштето-та во подружницата;
изготвува годишен план за стопанисување со ловиштата, согласно
посебната ловностопанска основа на истите;
организира и следи извршување на предвидените работи во посебната
ловностопанска основа на ловиштето и годишни планови за стопанисување
со истите, како и програмите за развој на ловот;
следи здравствена состојба на дивеч во ловиштето и организира лов на
дивеч во ловиштето;
организира комерцијален лов според планот-програмата и ценовникот за
отстрел на дивечот и користење на неговите делови,
организира пребројување на дивечот во ловиштето;
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•
•
•
•

евидентира отстрелан дивеч, по вид, број и трофејна вредност во книгата
за евиденција и посебната ловностопанска основа;
учествува во работата на Комисијата за проценка на трофејната вредност
на трофеите;
евидентира ловци-туристи и ги пријавува истите во надлежните одделенија;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот;

7.РЕФЕРЕНТ ЗА ЛОВ
• учествува во изготвувањето и го следи извршувањето на годишниот план за
стопанисување со ловиштето;
• учествува при проектирање на огради за размножување, одгледување и
застрел на дивеч;
• учествува во изготвување на програми за развој на ловот, аклиматизација и
реаклиматизација на соодветните видови дивеч во ловиштето;
• предвидува внесување на соодветни видови дивеч во оградите за
размножување и одгледување на дивеч и подобрување на генофондот на
дивечот;
• анализира можности за развој на ловот,
• учествува во организирањето на комерцијален лов;
• врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.
8.РЕФЕРЕНТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМИ И ДОТУР

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

означува сеча за сите видови сечи;
врши надзор и контрола на секачите во соборување и кроење на стебла,
прима и класира изработени шумски сортименти од секачите
жигосува изработени шумски сортименти,
прима дотурена дрвна маса;
изработува годишен изведбен план, приемница за сеча со спецификација,
приемница за дотур со спецификација;
пополнува месечен извештај;
одговорен е за изработката и квалитетот на шумските производи,
спроведување на шумскиот ред, количината и квалитетот на целата
посечена дрвна маса, податоците во испратницата за превоз;
обезбедува услови за дотур на целокупната посечена дрвна маса, превоз
на целокупната дотурена дрвна маса;
издава испратници за превоз на шумски сортименти;
доставува писмено известување за било какви биотски и абиотски промени
во шумскостопанската единица и писмено го известува раководителот за
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•

бесправни сечи и било какви нарушувања во шумата од шумскостопанската
единица;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

9. РЕФЕРЕНТ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИ, ЕКОЛОГИЈА И ДРУГИ ШУМСКИ
ПРОИЗВОДИ

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

изготвува и го следи извршувањето на годишната програма од оваа област;
следи законски одредби од оваа област, се грижи за нивна правилна
примена и предлага можности за развој на работењето од оваа област на
ниво на подружница;
следи извршување на сите одгледни мерки предвидени со посебните
планови за стопанисување со шумите;
изготвува и доставува квартални и годишни прегледи за издвоени и
потрошени средства по вид на извршена работа од проста репродукција на
шумите;
изготвува и доставува извештај за извршените работи од програмата за
проширена репродукција на шумите;
континуирано ја прати појавата на растителни болести и штетници во
шумите, објекти за производство на саден материјал и предлага мерки за
сузбивање на истите на ниво на подружница;
се грижи за навремено и правилно извршување на превентивните мерки од
областа на заштитата на шумите на ниво на подружница;
обезбедува навремено и квалитетно доставување на извештаите;
изготвува оперативен план за заштита на шумите од пожари и се грижи за
спроведување на истиот;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

10.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА РАСАДНИЧКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА
СЕМЕ И ДОРАБОТКА НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ

•

•
•
•

изготвува и го следи извршувањето на краткорочните, среднорочните и
долгорочните планови и програми од областа на расадничкото
производство и семенарство;
превзема организациони мерки за квалитативно и квантитативно
расадничко производство и производство на семенски материјал;
се грижи за проширување на семенските бази за собирање и доработка на
шумско семе според стандардите;
ги одредува потребите од посадочен материјал, шумско семе, декоративен
саден материјал и го планира производството на истите на ниво на
подружница;
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•
•
•
•
•
•

планира развој на хортикултурните активности на ниво на подружница;
изготвува хортикултурни програми и нуди решенија за хортикултурно и
пејсажно уредување на објекти;
разработува можности и изготвува програми за плантажно производство на
други шумски производи;
организираа собирање на други шумски производи и производство во
хидродестилацијата и сушарата;
организира производство во хидродестилацијата и сушарата;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

11.РЕФЕРЕНТ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА – ДИСПЕЧЕР

•
•
•
•
•
•
•
•
•

изработува и предлага перспективни планови за развој на одделението;
планира, координира и дава распоред на механизацијата;
евидентира основни средства за работа и се грижи за нивната исправност;
евидентира потрошени материјали и резервни делови на возила;
одговорен е за регистрација на возилата;
изготвува извештаи за потрошеното гориво и мазиво по возило;
предлага набавка на резервни делови за возилата и механизацијата;
одговорен е за правилна употреба на средствата за ХТЗ;
издава налози за поправка, прием и пренесување на средствата како и
налози за работа на терен;
• врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.
12.РЕФЕРЕНТ ЗА РАСАДНИЧКО И ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ

•

•

•

•
•

изготвува и го следи извршувањето на краткорочните, среднорочните и
долгорочните планови и годишната програма од областа на расадничкото
производство и семенарство;
го следи работењето во делот на расадничкото производство и
семенарство и предлага можности за развој на истото на ниво на
подружница;
се грижи и дава стручни напатствија за доработка, чување и правилна
манипулација со семенскиот саден материјал, лабараториски и почвени
услови, доколку за тоа се создадат потребните услови и за истите ја
издадат потребната документација;
се грижи за проширување на семенските бази, за собирање и доработка на
шумско семе според стандардите;
благовремено врши известување на појавените болести и други штетници
во расадникот за стручно анализирање и преземање мерки за
отстранување на последиците настанати од нив;
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•
•
•
•

•

води евиденција на вработените во расадникот и ја организира нивната
работа;
ги одредува потребите од посадочен материјал и шумско семе и го планира
производството на истите на ниво на подружница;
ја прати состојбата на регистрираните семенски насади и предлог мерки за
нивно подобрување и извојување на нови;
организира производство на декоративен саден материјал и изготвува
хортикултурни програми и нуди решенија за хортикултурно и пејсажно
уредување на објекти;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

13. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИВАТНИ ШУМИ

• изработува предлог годишен план за вршење на стручни работи во
приватните шуми со физички обем, начин на извршување и финансиска
конструкција;
• дава предлог мислење на раководителот за ефикасно извршување на струч
ните работи во приватните шуми;
• организира процес на извршување на стручни работи во приватните шуми,
од поднесување на барање, разгледување на барањето, пополнување на
евидентните картони, утврдување на мерките на стопанисување,
одгледување и шумскокултурни работи, ознака за сеча и водење на
евиденција на извршената сеча и одгледувачки мерки на шумата, изработка
на извештаи, приемници за сеча, приемници за дотур и испратници за
превоз;
• означува сеча во приватни шуми, а по потреба и изработува и приемници и
во државни шуми;
• прима дотурена маса и изработува приемница за дотур;
• издава испратница за превоз на дрвна маса;
• чува целокупна документација за приватни шуми;
• го застапува претпријатието при разграничување на приватни и државни
шуми;
• изработува месечен, периодичен и годишен извештај за извршените работи
во приватни шуми;
• пријавува настаната штета на шумите од бесправна сеча до раководителот
на подружницата;
• врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.
14. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕВОЗ

• прима дотурена дрвна маса, организира превоз и изработува приемници
(работни цели);
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•
•
•
•
•
•
•
•

прима дотурена дрвна маса заедно со референтот за сеча и дотур;
жигосува изработени шумски сортименти;
изработува приемница за дотур со спецификација;
обезбедува услови за превоз на целокупната дотурена дрвна маса;
издава испратници за превоз на шумски сортименти;
одговара за податоците во испратницата за превоз;
пополнува месечниот извештај;
писмено го известува раководителот за бесправни сечи и било какви
нарушувања во шумата од шумскостопанската единица.

15. РЕФЕРЕНТ ЗА СЕЧА, ДОТУР И ПРЕВОЗ ВО ПРИВАТНИ ШУМИ
• прима дрвна маса од приватни шуми, изработува приемници, жигосува
дрвна маса;
• присуствува при вршење на ознака за сеча со цел да биде запознаен со
теренот за прием на дрвна маса;
• прима дрвна маса посечена од приватни шуми и изработува приемница за
сеча во приватни шуми;
• прима дотурена дрвна маса од приватни шуми и изработува приемница за
дотур во приватни шуми;
• жигосува посечена дрвна маса;
• издава испратница за превоз на дрвната маса од приватните шуми;
• раздолжува издадени испратници во претпријатието;
• се грижи за целокупниот процес при постапка за вршење стручни работи во
приватни шуми;
• пријавува настаната штета на шумите од бесправна сеча.
16. РЕФЕРЕНТ ЗА СЕЧА И ДОТУР
• контролира соборување и кроење на стебла, прием и класирање на шумски
сортименти;
• врши надзор и контрола на секачите во соборувањето и кроењето на
стеблата;
• одговорен е за изработката и квалитетот на шумските производи и
спроведување на шумски ред;
• прима и класира изработени шумски сортименти од секачите во
спецификација за прием и врши жигосување на изработените шумски
сортименти;
• одговорен е за количината и квалитетот на целата посечена дрвна маса;
• изработува приемница за сеча со спецификација и приемница за дотур со
спецификација и го пополнува месечниот извештај;
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• обезбедува услови за дотур на целокупната посечена дрвна маса и
обезбедува услови за превоз на целокупната дотурена дрвна маса;
• врши прием на дотурената дрвна маса во присуство на референтот за
превоз;
• издава испратници за превоз на шумски сортименти и одговара за
податоците во испратницата за превоз;
• писмено известува за бесправни сечи и било какви нарушувања во шумата
од шумскостопанската единица.
17. РЕФЕРЕНТ ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ ПАТИШТА
• распоредува механизација за изградба на патишта, контрола на терен,
изработка на месечни извештаи;
• распоредува механизација за изградба на патишта;
• контролира и доставува извештај за извршување на норма;
• контролира терен каде што се пробиваат патишта;
• снабдува машини и работници со потребен алат и опрема;
• задолжен е за експлозивниот материјал;
• издава и евидентира потрошен експлозивен материјал;
• прописно складира експлозивен материјал според законската регулатива;
• евидентира редовност на работници;
• пополнува месечен извештај за извршена работа.
18. ЧУВАР НА ШУМИ – ЛИЦЕНЦА
• го чува реонот од штети, води службена книга за бесправни дејствија
настанати во реонот;
• чува шумочуварски реон од бесправни сечи;
• прегледува средства со кои се пренесува или превезува дрво, дрвни
сортименти и други шумски производи во реонот и на контролни рампи на
шумски патишта во шумочуварскиот реон без оглед на споственоста;
• легитимира лица затечени во шума, а против лицата затечени на вршење
на бесправни активности поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка пред надлежен орган, исклучиво за познат сторител;
• обновува и чува гранични знаци од шумскостопанските единици, одделите и
другите тајни белези во шумочуварскиот реон од уништување и бесправно
користење, за што го известува правниот субјект кој стопанисува со шумите
и шумското земјиште;
• известува за појавени шумски пожари, растителни болести, шумски
штетници, како и други непогоди во шумочуварскиот реон, за што ги
известува надлежните органи во правните субјекти за стопанисување со
шумите и шумското земјиште;
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•

•
•
•

•

•

известува надлежни органи во правните субјекти за стопанисувањето со
шумите за противправното присвојување на шуми и шумско земјиште во
шумочуварскиот реон, а против прекршителите поднесува барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежен орган;
поднесува пријава за кривични дела извршени на територијата на
шумочуварскиот реон;
привремено одзема предмети и средства со кои е извршено кривично дело
или прекршок;
за приврмено одземените предмети и средства издава потврда за
привремено одземени предмети и средства како и приемница за сеча на
исеченото дрво и дрвни сортименти;
припадниците на шумочуварското одделение за својата работа водат
службена книга за бесправните дејствија и за утврдување на фактичката
состојба во шумочуварскиот реон;
врши и други работи и работни задачи по налог на претпоставениот.

19. ЛОВОЧУВАР

•
•
•
•
•
•
•
•

•

чува ловиште од бесправен лов и штетници, контролира движење низ
ловиштето, грижа за дивечот;
заштитува дивеч во ловиште од бесправен лов и други штетници;
прихранува и пребројува дивеч во ловиштата;
врши заштита и одржување на сите ловно – технички објекти;
спроведува забрана за движење на лица со пушка и други средства за лов
во ловиштето без дозвола;
утврдува идентитет на секое лице кое лови дивеч и се движи низ ловиштето
со средства за ловење;
го прегледува уловот и документација што го придружува; .
врши преглед на сите видови возила во ловиштето, со кои може да се
превезува уловот или трофеите, како и местата каде што може да се чуваат
истите;
привремено ги одзема средствата со кои е уловен дивечот како и уловениот
дивеч или нејзините делови ако ловењето или движењето е спротивно на
одредбите од законот за ловство.

1.4. Видови предвидени промени во шемите за вработување во подсектор
шумарство
Табела 17: Споредба на број на вработени по квалификација по години
во ЈП „Македонски шуми“
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Шумарска струка
Д-р
М-р
ВСС
ВШС
ССС
Вкупно

2014

2015

18
267
18
357
660

19
264

2016
1
18
259

383
666

393
671

Во табелата број 17 е прикажан вкупниот број на вработени–технички
кадар од шумарска струка во ЈП „Македонски шуми“ во перидот од 2014-2016
година, каде
бележи постојан пораст, што значи покажува на развој и
унапредување на шумарството во насока на обезбедување на стручен и
компетентен кадар.
Побарувачката на вработувања во секторот шумарство бележи пораст
после законските измени, каде согласно законот за шуми извршување на
шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска
намена во државна сопственост може да ги врши правно лице кое поседува
лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур
која ја издава органот на државната управа надлежен за работи од областа на
шумарството. За добивање на лиценца, правното лице мора да има вработено
најмалку едно стручно лице од областа на шумарството- дипломиран шумарски
инженер – насока шумарство со или без работно искуство или лице со завршена
стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години
работно искуство.
Според податоците од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство до моментот на изработка на оваа анализа издадени се 145
лиценци на правни лица за вршење на шумскокултурни работи за активностите
сеча и дотур.
Исто така, правните лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти и
имаат решенија за промет согласно законот за шуми, мора да имаат вработено
најмалку едно стручно лице од областа на шумарството дипломиран шумарски
инженер – насока шумарство со или без работно искуство или лице со завршена
стручна спрема од шумарска струка – шумарски техничар со минимум две години
работно искуство.
Во регистерот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни
сортименти до моментот на изработка на оваа анализа регистрирани се 225
складови.
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1.5 Меѓусебна врска помеѓу подружниците и секторите во дирекција
Дирекцијата на претпријатието обезбедува и врши единствено раководење
и организирање на процесот на работа од областа на производството, преносот и
прометот на шумски сортименти и производи, управување со развојот,
инвестициите, финансиските, комерцијалните, правните, кадровските и општите
работи согласно статутот на јавното претпријатие.
Дирекцијата е организирана во сектори:
-

Сектор за шумарство;
Сектор за одгледување, подигање на шуми, екологија и лов;
Сектор за заштита на шуми, надзор и внатрешна контрола;
Сектор за уредување на шуми, ловишта и проектирање;
Сектор за управување со шумско земјиште, шумска инфраструктура и
механизација;
Сектор за информатички и комуникациски технологии, развој и
инвестиции;
Сектор за комерцијални работи;
Сектор за правни, заеднички, општи работи и човечки ресурси;
Сектор за економско-финансиски работи;
Одделение за внатрешна ревизија.

Со секторите раководат помошници на директорот. Тие ја организираат,
раководат и ја координираат работата на секторот со работата на соодветните
служби во подружниците, кои ги извршуваат пред сѐ дејностите за кои е
регистрирано претпријатието.
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Клучна област 4: Клучни трендови, развој и двигатели на самиот сектор
4.1 Нови трендови во потсекторот за шумарство
Шумарскиот сектор е одговорен за одржливо управување, планирање,
стопанисување со шумите и чување на шумите и шумското земјиште на начин и во
обем со кој трајно се одржува и унапредува нивната производна способност,
биолошка разновидност, способност за обнова и виталност во интерес на
сегашниот и идниот развој на економските, еколошките и социјалните функции на
шумата, притоа да не се наруши екосистемот.
Токму затоа денешните трендови се во насока на трајно зачувување на
површините под шума, да се зголеми нивната вредност и да се обезбеди најголем
прираст според природните услови на место на растење.
4.2 Електронски систем за следење на дрвната маса
Воведен е нов електоронски систем за надзор и контрола на движење на
дрвната маса од: ознака за сеча; фаза сеча; фаза дотур; фаза превоз од шума до
склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски
шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја; од
склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски
шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја до
склад на правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти; и од
склад на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски
шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја и
правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни сортименти до крајниот
купувач; како и од шума или склад од Јавното претпријатие за стопанисување со
државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат
со заштитените подрачја и правни лица регистрирани за промет на дрво и дрвни
сортименти до пилана.
Потребно е техничкиот кадар во претпријатијата да се подготви за примена
на овој ситем, преку обука за користење на системот и работа со рачни уреди на
терен.
4.3 Нови производи и технологии
Шумската биомаса во Р.Македонија претставува голем енергетски
потенцијал. Таа се создава секоја година, природно е обновлива и ја има во
значителни количини.
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Една од најактуелните теми на денешницата е заштита на животната
средина, преку користење на производи од обновливи извори на енергија кои во
процесот на согорување испуштаат помалку штетни материи. Во таа насока е и
воведување на нови производи покрај огревното дрво како што се пелети, брикети
и дрвен чипс. Овие производи се апсолутно природни, сигурни и здрави енергенси
со поголема енергетска вредност во однос на огревното дрво.
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Клучна област 5. Можности за напредок и вообичаени патеки на развој на
кариера
Вообичаено како критериуми и патот за напредување во кариерата во
Секторот за шумарство и обработка на дрво се издвојуваат:
•
•
•
•

надоградување во образованието;
посетата на специјализирани курсеви и семинари;
учество во проекти и истражувања;
соодветното работно искуство итн.
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Клучна област 6. Работодавачи и други чинители
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за шумарство
Како клучни чинители за вклучување во анализата на потсекторот за шумарство
се:
Министерство за образование и наука
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за транспорт и врски
Министерство за економија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
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
Агенција за планирање на просторот
Агенција за катастар на недвижности
Дирекција за заштита и спасување
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
Центар за управување со кризи
ЈП Македонски шуми
ЈП Национални паркови
Приватен сектор – претпријатија за еколошки консалтинг
Инспекторат за шумарство и ловство
Шумска полиција
Претпријатија за користење на шумите
Шумски расадници
Комунални претпријатија за планирање и подигање на урбано зеленило и
паркови
31. Шумарски факултет
32. Средни стручни училишта
33. Провајдери за обука на возрасните
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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6.2. Работодавачи и други клучни чинители во потсекторот за обработка на
дрво
Со согледување на направената анализа во клучната област 2
потсекторот за обработка на дрво и анализите од клучна област 1 во делот
собирање на податоци се добива јасна слика за видовите и големината
организациите кои се работодавачи во потсекторот за примарна обработка
дрво низ цела Македонија

за
на
на
на

Чинители кои се заинтересирани за развојот на работната сила во потсекторот за
обработка на дрво се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Министерство за образование и наука
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за економија
Агенција за вработување на РМ
Стопанска комора на Македонија
Сојуз на стопански комори
Стопанска комора на Северозападна Македонија
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
Локална самоуправа
Шумарски факултет
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Преставници на работодавачи во примарната обработка на дрвото
Приватни пилани
Приватен сектор – претпријатија за производство на мебел и ентериер
Средни стручни училишта
Провајдери за обука на возрасните

6.3. Работодавачи и други клучни
производство на мебел и ентериер

чинители

во

потсекторот

Со согледување на направената анализа во клучната област 2 и
анализите од клучна област 1 во делот на собирање на податоци се добие јасна
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за

слика за видовите и големината на организациите кои се работодавачи во
потсекторот за производство на мебел и ентериер низ цела Македонија.
Од досегашните собрани анализи, а не се опфатени сите релевантни
чинители кои може да дадат реален придонес за секторската мапа во
промовирањето и равојот на потсекторот за производство на мебел и ентериер,
сите потребни информации се добиени на истражувачка база на соодветни
организации/работодавачи и сл.
Чинители што се заинтересирани за развојот на работната сила во потсекторот за
поизводство на мебел и ентериер се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Министерство за образование и наука
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за економија
Агенција за вработување на РМ
Стопанска комора на Македонија
Сојуз на стопански комори
Стопанска комора на Северозападна Македонија
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
Локална самоуправа
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Приватен сектор – претпријатија за производство на мебел и ентериер
Комора на овластени производители на мебел
Дрвноиндустриски кластер
Средни стручни училишта
Провајдери за обука на возрасните
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот за
шумарство и обработка на дрво
Родители, згрижувачи и
претставници од семејство:

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

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

- Занаетчиска комора на Република Македонија
- Дрвноиндустриски кластер

Синдикат и професионални
органи:
- Репрезентативен синдикат
за Секторот за шумарство и
обработка на дрво
- Репрезентативен синдикат
за образование

- Комора на овластени производители на мебел
- Работодавачи од сектор нашумарство и обработка на
дрво

Други чинители:
-

-

Шумарски факултет
Факултет за дизајн и технологии
на мебел и ентериер
Стручни училишта во кои се
образуваат ученици за
квалификации од областа на
шумарството и обработката на
дрво
Провајдери за обука на
возрасните

Чинители што се
заинтересирани за
развој на
работната сила во
Секторот за
шумарство и
обработка на дрво

Јавни органи што не се дел од министерствата:
-

Центар за стручно образование и обука
Центар за образование на возрасните
Државен просветен инспекторат
Државен испитен центар
Дирекција за заштита и спасување
Агенција за катастар на Р. Македонија

Стручен совет и
Секторски комисии за
НРК:
- Совет за стручно
образование и обука
- Секторска комисија за
Секторот за шумарство и
обработка на дрво

Владини органи:
- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална
политика
- Министерство за економија
- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
- Министерство за животна средина и
просторно планирање
- Министерство за транспорт и врски
- Агенција за вработување
- Биро за развој на образованието
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Функционална мапа на Секторот за шумарство и обработка на дрво
Клучна цел

Прво ниво на функционални области

А. Подигање, одгледување, заштита и
користење на шумите

Одржување на
биодиверзитетот,одмор и
релаксција, производство
на шумски производи и
обезбедување на
производи од дрво за
потребите на сегашните
и идните генерации

Б. Озеленување и унапредување на животната
средина

В. Преработка на дрво

Г. Дизајн и технологии на мебел и ентериер
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Функционална мапа на Секторот за шумарство и обработка на дрво
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции
А.1.1 Испитување на еродирани и други шумски земјишта за подигање
на шума со цел заштита на природата и животната средина

А.1 Подигање и одгледување на шумите

А.1.2 Произведување, вадење, класирање, пакување, садење и
одгледување на шумски саден материјал
А.1.3 Избор на техники (методи) и соодветна опрема и механизација
за пошумување
А.1.4 Избор и примена на соодветни методи и техники за
одгледување на шумските култури и насади

А.2 Запознавање со шумарска ентомологија и
шумарска фитопатологија и заштита на шумите од
други штетници

А. Подигање,
одгледување, заштита и
користење на шумите

А.2.1 Примена на мерки за заштита на растенијата и дрвјата од
инсекти и габи
А.2.2 Заштита на шумите од атморсферски влијанија, шумски пожари,
дивеч, домашни животни и луѓе (абиотски и биотски фактори)
А.3.1 Изработка на планови за стопанисување со шумите
А.3.2 Маркирање и сеча на стебла со моторна пила
А.3.3 Изработување на шумски сортименти

А.3 Уредување, користење на шумите и други шумски
производи

А.3.4 Начини на дотур на шумски сортименти (човечка сила,
анимална сила, жичари, трактори)
А.3.5 Ракување со машини и алати за привлекување на шумски
сортименти
А.3.6 Организирање и собирање на други шумски производи
(смоларење, шумски плодови, лековити билки, печурки и сл.)
А.4.1 Изградба и одржување на шумски комуникации

А.4 Вршење на шумски транспорт и користење на
механизација во шумарството

А.4.2 Користење на машини и алати за товарање, истоварање и
превоз на шумски сортименти
А.5.1 Изработка на планови за стопанисување со ловиштата

А.5 Систематизација на дивечот и спроведување на
ловно стопанство

А.5.2 Уредување на ловишта, начин на лов и ловење на дивеч
А.5.3 Стопанисување
користење)

со

дивечот

(одгледување,

заштита

и

Функционална мапа на Секторот за шумарство и обработка на дрво
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Б.1 Запознавање со урбаната дендрологија и
архитектура

Трето ниво на функции
Б.1.1 Запознавање со морфолошките карактеристики на поважните
домашни дендролошки видови, поважните егзотични видови и
цветните култури кои се одгледуваат кај нас
Б.1.2 Испитување на можностите за одгледување на поедини видови
растенија во зависност од климатските и земјените услови
Б.1.3 Познавање на хоризонталната и вертикалната поставеност на
зеленилото во пејзажната архитектура

Б.2.1 Концептуално решение на просторот за зелена површина
Б.2 Израбoтка на идеен проект на зелени површини

Б.2.2 Функционален простор, конструкција и архитектонско

обликување на просторот
Б.2.3 Познавање на градежните материјали за изработка на
градежни елементи (патеки, фонтани, скали, перголи, ѕидови и сл.)

Б. Озеленување и
унапредување на
животната средина
Б.3 Произведување на декоративен саден материјал

Б.3.1 Организирање на расадничарско производство на отворен
простор и во услови на затворен простор - расадници
Б.3.2 Примена на фазите во производството на саден материјал
Б.3.3 Генеративно и вегетативно размножување на дендролошки и
цветен материјал

Б.4 Подигнување и нега на зелени површини

Б.4.1 Класифицирање, функции и примена на композициони форми
на растителни видови на зелените површини
Б.4.2 Примена на мерки за нега на зелените површини

Функционална мапа на Секторот за шумарство и обработка на дрво
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции
В.1.1 Запознавање со технолошките процеси на складови за трупци
(истоварање, лупење, сортирање и чување на трупците)

В.1 Сортирање и лупење на трупците
В.1.2 Сортирање на трупците според намената
В.1.3 Подготовка на трупците за преработка (кратење, лупење и сл)
В.2.1 Примена на различни начини и техники на пилење на трупците
на примарни машини
В.2 Распилување на трупците и кроење на пиланските
сортименти

В.2.2 Запознавање со типовите на пилена граѓа и отпадоци
В.2.3 Кроење на пиланските сортименти на секундарни машини

В.3.1 Подготовка на гатерските, лентовидните и кружните пили

В. Преработка на дрво

В.3 Ракување со машини во примарната преработка на
дрвото

В.3.2 Ракување со гатерите, лентовидните и кружните пили
В.3.3 Користење на транспортните уреди на складовите, пиланските
хали и во халите за производството на паркети

В.4.1 Избор на трупци и производство на сечени и лупени фурнир
В.4.2 Хидротермичка обработка на трупците за изработка на фурнири
В.4 Произведување на фурнири и фурнирски плочи

В.4.3 Запознавање со слоевити дрвени производи и технологии на
изработка на фурнирски плочи и столарски плочи
В.4.4 Следење на технолошки процеси за производство на фурнири и
плочи

В.5.1 Запознавање со суровините и технолошкиот процес на
производство на плочи од дрвени иверки

В. Преработка на дрво

В.5 Произведување на плочи од дрвени иверки, плочи
од дрвни влакна и дрво-пластични маси

В.5.2 Запознавање со суровините и технолошкиот процес на
производство на плочи од дрвни влакна
В.5.3 Запознавање со техниките за облагородување на плочите

В.6 Произведување на амбалажа

В.6.1 Запознавање со суровините и технолошкиот процес на
производство на палети и подметачи

В.6.2 Запознавање со суровините и технолошкиот процес на
производство на гајби и колондези

В.6.1 Сушење на дрвото и видови на сушење (природно и вештачко)
В.7 Хидротермичка обработка и импрегнација на дрвото

В.6.2 Техники на сушење, парење и импрегнација на дрвото
В.6.3 Режими на сушење на дрвото

В.8.1 Подготовка на дрвото и технолошкиот процес на производство
на паркети и патоси
В.8 Произведување на подни облоги

В.8.2 Подготовка на суровините и запознавање со технолошкиот
процес на производство на други видови подни облоги

Функционална мапа на Секторот за шумарство и обработка на дрво
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции
Г.1.1 Функционално и естетско дизајнирање (проектирање) на
различни видови на мебел

Г.1 Дизајн (проектирање) на мебел и ентериер

Г.1.2 Примена на техничката култура во културата на живеење
Г.1.3 Анализа на проектите од конструктивен и технолошки аспект

Г.2.1 Изработка на план за решавање на конструкцијата на
производите од мебел и ентериер
Г.2 Конструирање на мебел и ентериер

Г.2.2 Примена на различни методи и начини на изработка на
конструктивните цртежи на производите
Г.2.3 Анализа на технолошката логичност на конструкциите

Г.3.1 Избор на работни операции при грубата и фината обработка на
елементите од дрво и плочи

Г. Дизајн и технологии на
мебел и ентериер

Г.3 Технолошки процес на обработка на дрвото и
плочите

Г.3.2 Користење на соодветни машини, алати и уреди во одредени
фази на обработката на дрвото и плочите
Г.3.3 Обезбедување на високо ниво на квалитет во обработката на
дрвото со максимално квантитативно и квалитативно искористување
на материјалот

Г.4.1 Избор на материјали за површинска обработка на дрвото со цел
заштита и разубавување на површините

Г.4 Површинска обработка на дрвото и монтажа на
производи од мебел и ентериер

Г.4.2 Избор на потребна опрема, уреди и средства за работа
Г.4.3 Површинска обработка при реставрација на мебелот
Г.4.4 Користење на соодветна опрема, уреди и средства за работа
при различни начини на монтажа на производите од дрво

Г.5.1 Примена на технолошки постапки и процеси во изработката на
тапетарските производи

Г. Дизајн и технологии на
мебел и ентериер

Г.5 Изработка на меки делови кај мебелот и внатрешна
декорација

Г.5.2 Користење на рачни алати и машини во изработката на меки
делови кај мебелот
Г.5.3 Познавање на историскиот развој на внатрешната декорација и
културата на живеење во современиот стан

Г.6.1 Запознавање со суровините, конструкцијата и технолошкиот
процес на производство на спортски реквизити од дрво
Г.6 Производство на специјални производи од дрво
Г.6.2 Запознавање со суровините, конструкцијата и технолошкиот
процес на производство на музички инструменти и други специјални
производи од дрво

Г.7.1 Утврдување на пазарна вредност на производите

Г.7 Истражување на пазарот за мебел и маркетинг
Г.7.2 Рекламирање на производите и пронаоѓање на потенцијални
потрошувачи преку различни техники на продажба (маркетинг)

ПРЕДЛОГ ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ СТАНДАРДИ
НА ЗАНИМАЊА И СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ШУМАРСТВО
И ОБРАБОТКА НА ДРВО
Сектор

Назив на

Предлози за стандарди на занимања со IV

квалификации

ниво на сложеност (кои ќе влезат во новите
квалификации, односно новите образовни
профили од техничкото образование)
Оператор за стопанисување со шумите

Шумарски техничар
Шумарство и

Оператор со механизација во шумарството

обработка на

Техничар за пејзажна

Оператор за подигање и уредување на зелени

дрво

архитектура

површини
Оператор за пиланска преработка на дрвото

Техничар за

Оператор со уреди за сушење и парење на

обработка на дрво

дрвото
Оператор за производство на дрвени плочи

Техничар за мебел и

Оператор за подготовка на производство

ентериер

Оператор со технолошките процеси за
обработка на дрвото и плочите
Оператор за изработка на меки делови кај
мебелот и внатрешна декорација
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