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Опис на 
занимањето 

 Благајник во железничка станица врши работи и работни задачи од 
областа на транспортното сметководство и благајничкото работење 
во станиците, транспортните отпремништва и стојалишта. 
Благајникот врши сметководствено благајничко работење на 
станична благајна и сите останати подредени благајни (стокови, 
патнички, доплатни и др.), склучува договори за превоз на патници 
и стока, врши калкулација и наплата на превозни трошоци при 
склучување на договори за превоз на патници, багаж и стока, 
издава возни исправи при превоз на патници, продава возни карти, 
прима приходи од кондуктерите, доставува возни исправи на 
возопридружниот персонал,  порачува резерва на возни исправи, 
обрасци и контролни налепници, составува извештаи и заклучоци 
на благајна. 

 Во зависност од природата на работите во транспортното и 
сметковното благајничко работење и видот на превозот, благајникот 
може да ги извршува работите и работните задачи во: 

 1) станична благајна; 

 2) стокова благајна: 

- благајна за испраќање и пристигнување на предмети во 
внатрешен сообраќај, 

- благајна за испраќање и пристигнување на предметиво 
меѓународен сообраќај, 

- транзитна благајна; 

 3) патничка благајна; 

 4) доплатна благајна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Ја планира и 
организира 
работата во 
својата благајна 

1. Определува приоритет на активности; 
2. Адаптира прописи и нормативиод областа на 

железничкото благајничко работење како што 
се (COTIF, CIM, RIV, RIC, RID и сл.); 

3. Ги приспособува сите измени на прописи и 
нормативи според кои работи; 

4. Прибира, информации и документи кои се 
значајни за почнување на работата (презема 
документација, упатства за работа и сл.). 

2. 
 

Подготовка за 
работа  

Ја подготвува 
благајната за 
работа 

1. Применува кодекс на облекување и однесување; 
2. Проверува исправност на уредите и опремата со 

кои работи; 
3. Врши примопредавање на благаната со 

претходната работна смена преку соодветни 
евиденции; 

4. Се информира за состојбата на работните 
задачи во станицата со останатите вработени; 

5. Проверува залиха на возни исправи, обрасци, 
контролни налепници и паричен износ со кој е 
задолжена благајната. 

 

3. Оперативни 
активности 

Извршува 
работни 
активности во 
станична благајна 

1. Собира и презема транспортни приходи од сите 
благајни во станицата, подредените стојалишта 
и товаришта, како и од благајните на патничките 
агенции; 

2. Врши различни исплати - контролни забелешки 
во корист, исплати по налог, трошоци во готово 
и др.; 

3. Испраќа остаток од готовина и вредносни хартии 
на соодветна жиро сметка; 

4. Врши прием на финансиските средства и хартии 
од вредност, обединувајќи ги во својата благајна 
низ соодветни сметки и евиденции; 

5. Секојдневно ги уплатува собраните приходи на 
соодветна жиро сметка;  

6. Води евиденција на станичната благајна според 
Упатство 182 за транспортно сметководство и 
благајничко работење на железничи станици. 

Извршува 
работни 
активности во 
стокова  благајна 

1. Склучувадоговори за превоз во внатрешниот и 
меѓународниот сообраќај, при отпрема и 
пристигнување на пратки во станица; 

2. Врши калкулација и пресметка на превозни 
трошоци во CIM товарен лист на сите пратки во 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

отпрема и пристигнување од внатрешен и 
меѓународен сообраќај; 

3. Изготвува сметки и бележници за отпрема и 
пристигнување на пратки во внатрешниот и 
меѓународниот сообраќај; 

4. Врши наплата на CIM товарен лист; 
5. Ги заведува наплатените CIM товарни листови 

воБележникот за наплатени товарни листови; 
6. Изготвува ЦИТ образци. 

Извршува 
работни 
активности во 
транзитна 
благајна 

1. Врши калкулација и пресметка на превозни 
трошоци во CIM товарен лист на сите пратки за 
увоз, извоз и транзит; 

2. Испоставува пријава за превоз– К-210; 
3. Изготвува сметки за отпрема и пристигање за 

меѓународен стоков сообраќај; 
4. Врши наплата на ЦИМ товарниот лист; 
5. Ги заведува  наплатените ЦИМ товарни 

листови во Бележник за наплатени товарни 
листови; 

6. Изготвува ЦИТ образци; 
7. Испоставува извештај за особени пратки; 
8. Води посебни книги за комерцијални 

повластици; 
9. Води книга за спорни пратки; 
10. Врши исправка на сите Тарифи и Упатства; 
11. Картира вагонски пратки. 

Извршува 
работни 
активности во 
патничка благајна 

1. Работи во смени по однапред изготвен 
распоред; 

2. Издава возни исправи за превоз на патници за 
внатрешен и меѓународен сообраќај под 
директни или делни релации; 

3. Издава резервации и доплати на возни билети 
за превоз на патници и багаж; 

4. Извршуваработи предвидени за благајникот на 
билети; 

5. Врши порачување и прием на потребна 
количина на строго засметани, продажни и 
други обрасци неопходни за работата на 
благајната; 

6. Составува дневен, декаден и месечен заклучок 
на благајна; 

7. Секојдневно врши пресметка со станична 
благајна; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. Ги води сите евиденции и пресметки кои се 
предвидени со Упатство 182 во врска со 
неговата работа. 

Извршува 
работни 
активности во 
доплатна 
благајна 

1. Прима приход од кондуктерите од К – 6, К – 51а, 
К – 8, К – 23а; 

2. Составува дневен, декаден и месечен заклучок; 
3. Издава строго засметани обрасци на 

кондуктерите; 
4. Води евиденција за К – 92 во бележникК – 61,  
5. Ги известува должниците за роковите за 

плаќање; 
6. Дава предлози за тужби. 

4. Комерцијални 
активности  

Врши работи на 
сметкополагач 

1. Врши работи на сметкополагач; 
2. Води сметководствени и благајнички работи за 

благајната за која е задолжен; 
3. Ја проверува исправноста на благајничкото 

работење преку составување на десетодневен, 
дваесетодневен и месечен заклучок на 
благајната; 

4. Обезбедува потребни резерви од возни исправи 
односно обрасци; 

5. Ги врши работите на благајникот; 
6. Пресметува и наплатува износи кои треба да се 

наплатат, односно исплатат на корисниците на 
превоз; 

7. Врши дневен заклучок на благајната и 
примопредавање на приходот со станичната 
благајна; 

8. Споредува состојба на благајната и ги 
отстранува евентуалните неправилности. 

5. Административни 
активности 

Подготвува и 
води евиденција и 
документација 

1. Подготвува извешти за работа; 
2. Архивира документи; 
3. Води и ажурира евиденција; 
4. Води евиденција на контролните забелешки и 

се грижи за нивна наплата и средување. 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет  

Работи согласно 
законите, 
подзаконските 
акти, стандардите 
и нормативите во 
работењето. 

1. Користи опрема во согласност со упатствата на 
производителот; 

2. Ја проверува опремата пред нејзино 
користење; 

3. Работи во согласност со пропишаното 
законодавство; 

4. Обезбедува заштита на деловни тајни и лични 
податоци; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Исправно ракува со благајната со која е 
задолжен; 

6. Врши надзор на работата на другите 
работници. 

7.  Одржување и 
поправање 
опрема 

Ги одржува 
средствата и 
опремата во 
исправна состојба 

1. Редовно ја одржува опремата за работа; 
2. Извршува помали поправки на опремата за 

работа; 
3. Ги известува надлежните служби за воочените 

грешки и дефекти. 
8. Комуникација Комуницира со 

соработници и 
корисници на 
превоз 

1. Комуницира со соработниците и надлежните 
служби; 

2. Комуницира со корисниците на превоз. 
 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 

Применува мерки 
за лична заштита 
и заштита на 
животната 
средина 

1. Обезбедува лична заштита; 
2. Ја извршува работата во согласност со 

прописите за заштита на здравјето при работа; 
3. Сортирање на технолошки отпадоци на 

соодветен начин; 
4. Почитува организациски процедури во случај на 

повреди, итен случај и евакуација; 
5. Запазува постапки во случај на пожар; 
6. Врши давање на прва помош во случај на 

настрадан соработник во текот на работата; 
7. Ги следи постапките за безбедно ракување на 

работното место; 
8. Применува прописи и мерки за заштита на 

животната средина; 
9. Да идентификува работни практики кои можат 

да предизвикаат штета врз работната средина; 
10. Запазува уредност на работното место. 

 
 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 

Занимањето благајник во железничка станица, содржи систематски усвоени функционални 
знаења од транспортно комерцијално ранотење, работни навики и вештини, развивање на 
умешност, прецизност, адаптирање на тимска работа, комуникативност и строга примена на 
прописите. Покрај тоа потребно е поседување на посебни теориски знаења како што се 
познавања од транспортно-комерцијалните и патничко-комерцијалните прописи и упатства. 

 
 



 
Знаење за занимањето: 

• Толкува закони, правила и прописи од областа на превоз на патници и стока со 
железница; 

• Разликува возни исправи, обрасци, контролни налепници и паричен износ; 
• Споредува различни видови на превоз на патници и стока со железница; 
• Согласно законите, подзаконските акти, стандардите и нормативите во работењето ги 

анализира работните активности на станична, стокова, транзитна, патничка и доплатна 
благајна; 

• Објаснува начин на водење на евиденции и документации во благајните; 
• Објаснува начин на одржување на опремата во исправна состојба; 
• Ја истакнува постапката за обезбедување сервис односно поправка на уредите и 

средствата што ги користи во работата. 
 
Вештини за занимањето: 

• Планира и организира сопствена работа во согласност со прописите од благајничкото 
работење, односно прописите од областа на превоз на патници и стока со железница; 

• Се подготвува за работа во благајна; 
• Извршува работни активности во станична, стокова, транзитна, патничка и доплатна 

благајна согласно законите, подзаконските акти, стандардите и нормативите во 
работењето; 

• Врши пресметки; 
• Издава возни исправи; 
• Применува вештини на комуникација со клиентите, соработниците и надредените; 
• Применува кодекс на деловно однесување; 
• Води евиденција и документација; 
• Применува мерки на лична заштита и заштита на животната средина; 
• Одржува средства и опрема во исправна состојба. 

 
 

Клучни компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во усна и во писмена форма, и да остварува 
јазична интеракција на соодветен и креативен начин во низа 
општествени и културолошки контексти. Зборува и пишува јасно и 
остварува отворена комуникација и слободно споделува информации со 
возачите, соработниците и корисниците на услугата. Остварува 
сталожена и делотворна комуникација во проблематични ситуации, 
донесувајќи точни и соодветни заклучоци врз основа на добиени 
информации. 
 
Комуникација на странски јазици:  
кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 



разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти и 
ставови и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел да го следи напредокот во професијата и да го 
надградува сопственото знаење и вештини во сферата на сообраќајот.  
 
Математички компетенции и основни компетенции по природни 
науки и технологија:  
применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа со 
опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. Врши 
собирање на податоци потребни за самоунапредување на полето на 
планирањето, организацијата и следењето на транспортните задачи 
 
Дигитална компетенција: 
користи основна информатичка технологија во извршување на своите 
работни задачи и применува софтверски програми office алатки, 
електронска пошта и сл. при следењето на транспортните задачи и 
комуникацијата со корисниците на транспортната услуга и останатите 
соработници. Пребарува, собира и обработува дигитални информации и 
ги користи на критички и систематски начин. Користи алатки за 
подготовка, презентирање и разбирање на комплексни информации. 

 
Учење како се учи:  
способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и 
вештини за цели на личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на секторот. Способен е да управува со сопственото 
учење, кариера и работни рутини. Истраен е во автономното учење. 
Потврдува и учи од грешки на конструктивен начин. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, покажува толерантност, 
изразува и разбира различни гледишта, и создава доверба.  

 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за 
нив.Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е да 
ги препознае можностите и да иницира подобрување на состојбите во 
различни ситуации. Придонесува кон развојот на култура која ги 
поддржува иницијативите и иновациите и ги препознава различните 
вештини на сите во рамките на службата. 
 



Културолошка свест и изразување:  
го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции и 
соодветно ги поврзува со самоподобрувањето. Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со размислувањата на 
другите членови во тимот, на нивните семејства и другите колеги и ги 
изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри нивната 
добросостојба. 

 

Посебни услови 

Услови на работно место: 
Работата се одвива во смени, недели и државни празници. При 
работата претежно е во седечка положба, па затоа движењата му се 
ограничени. Изложен е на психичко оптоварување – непрекинато 
следење и комуникација со клиенти 
 
Барања за работно место: 
Соодветна здравствена способност.  

 

Законска 
регулатива, прописи 
и индустриски 
стандарди 

• КОТИФ Конвенција за меѓународни превози со железница 
• ЦИМ Единствени правила за договори во меѓународниот 

железнички превоз на стока  
• РИВ Меѓународни прописи за взаемно користење ва товарни 

вагони 
• АВВ Општ договор за користење на товарни вагони 
• РИД Правилник кој се однесува на меѓународен железнички 

превоз на опасни стоки 
• ЦИМ Товарен лист образец за склучување на договор за превоз 

во меѓународен и внатрешен превоз на стока 
• РИЦ Правилник кој се однесува на меѓународен железнички 

превоз на патници 
• НХМ Кратенка за усогласена (харнонизирана номенклатура) на 

стока 
• ЦИВ Единствени правила во врска со договорот за меѓународен 

превоз на патници и багаж 
• Општи меѓународни тарифи кои ги донесува УИЦ и ЦИТ  и се 

применуваат како правила за сите меѓународни превози на стока. 
• Сојузни тарифи- Тарифна унија на билатерални и 

мултилатерални договори со држави членки на унијата.  
• Транзитни тарифи- се повластени тарифи со кои се стимулира 

превоз на стока од една земја преку друга, во некоја трета земја. 
• Интерни тарифи- за одредени станици со кои се стимулираат 

корисниците на превоз.  
• Исклучителни тарифи кои имаат ограничен рок на траење, а се 

донесуваат во посебни ситуации како што се големи елементарни 
непогоди: поплави, земјотреси и пожари со кои се нудат 
повластени или минимални тарифски ставови за доставување на 
хуманитарна помош, градежен материјал и др. 

• Конвенцијата за меѓународен железнички превоз КОТИФ се 



состои од: 
• Единствени правила кои се однесуваат на меѓународен патнички 

превоз со железница ЦИВ- додаток А на конвенцијата; 
• Единствени правила кои се однесуваат на договорот за 

меѓународен железнички превоз на стока ЦИМ- додаток Б на 
конвенцијата; 

• Правилник за меѓународен превоз на опасни материи со 
железница РИД- додаток Ц на конвенцијата. 

• Единствени правила за користење возила во меѓународен 
железнички превоз ЦУВ- додаток Д на конвенцијата 

• Единствени правила кои се однесуваат на договорот за 
користење на инфрастуктура во меѓународниот железнички 
сообраќај ЦУИ- додаток Е на конвенцијата. 

• Единствени правила кои се однесуваат на техничките стандарди 
и единствените технички прописи кои се применуваат за 
превозните средства  наменети за користење во меѓународниот 
превоз  АПТУ- додаток Ф на конвенцијата. 

• Единствени правила за технички одобрувања за примање на 
превозните средства  наменети за користење во меѓународниот 
железнички сообраќај АТМФ- додаток Г на конвенцијата. 

• Правилникот за меѓународен превоз на опасни материи со 
железница РИД  се применува за превоз на опасни стоки на 
територија на државите членки. 

• Упатство 182 за транспортно сметководство и благајничко 
работење на железничи станици. 

• Правилник 160 - Правилник за организација на превоз на патници 
и багаж 

• Упатство 161 - Упатство за постапка при превоз на патници и 
багаж 

• Упатство 162 - Упатство за манипулација при превоз на пратки 
• Упатство 164 - Упатство за царинска постапка во железничкиот 

сообраќај 
• Упатство 182 - Упатство за транспортно сметководство и 

благајничко работење на железничките станици 
• Упатство ЕПР 180 - Упатство за пополнување на превозните 

документи, собирање и електронска обработка на податоци за 
превоз на патници и стока на МЖ 

• ТТИ - Тарифно - транспортен иформатор 
• ПТ - Патничка тарифа за превоз на патници, багаж и експресна 

стока на пругите на МЖ 
• ТС - Тарифи за превоз на стока на пругите на МЖ 
• Единствените правила за користење возила во меѓународен 

железнички превоз ЦУВ се применуваат на билатерални или 
мултилатерални договори кои се однесуваат на користењето на 
железнички возила како превозно средство за вршење превози 
според единствени правила ЦИВ и единствени правила ЦИМ. 

• Сојузната тарифа- ТЕА 9291 составена од следниве отсеци: 
• Дел 1- Тарифски одредби 

- Отсек 1- Специјални дополнителни одредби за превоз кон ЦИМ 



- Отсек 2- Општи одредби на тарифата 
- Отсек 3- Посебни одредби на тарифата 

• Дел 2 
- Отсек 1- Класификација на стоките 
- Отсек 2- Азбучен список на стоките 
- Отсек 3-Список на РИД стоки 

• Дел 3 
- Отсек 1- Список на станици и растојанија 
- Отсек 2- Таблици со цени за увоз и извоз 
- Отсек 3- Таблици со цени за транзит 
- Отсек 4- Таблица со надоместоци за споредни услуги 

• Дел 4 
- Отсек 1 и 2- Специјална тарифа за перевоз на УТИ 

• Дел 5-Тарифни попусти 
• ДИУМ МК- Единствен далечинар во меѓународниот стоков 

сообраќај- список на станици за отпрема и прием на стока. 
• Внатрешна тарифа за превоз на стока е донесена врз основа на 

Член 3 од Законот за договорите за превоз во железничкиот 
сообраќај, (Сл. Весник бр. 55 од 04.05.2007 година) и Член 19 
Точка 3 од Статутот на АД за транспорт МЖТ (Сл. Весник  бр. 58 
од 11.05.2007 година), утврдена од Управен одбор на МЖТ на ден 
20.08.2007 година.  
- СТ 31   Дел 1 - Услови за превоз и пресметување на 

превознина; 
- СТ 32   Дел 2 - Класификација на стоките 
- СТ 33   Дел 3 – Именик на железнички станици на пругите во 

РМ 
- СТ 34   Дел 4 -  Далечинар за превоз на стоки по пругите во 

РМ 
- СТ 35   Дел 5 -  Патоказ (немаме изготвено) 
- СТ 36   Дел 6- Ценовник на железнички услуги 
- СТ 37 Дел 6а- Надоместоци за досатвување или извлекување 

на вагони на посебни и индустриски колосеци на пругите во 
РМ  

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/26 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


