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Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Диспечерот на Телекоманда е директен учесник во железничкиот 
сообраќај, претставува клучен дел во регулирањето на истиот и 
извршува работи и работни задачи од областа на сообраќајно – 
технички работи. 

Врши работни активности поврзани со организација и извршување на 
сообраќајот на делот од железничката мрежа, пруга која е под негова 
надлежност. Далечински, со помош на информатичка техника и 
технологија, обезбедува влез, излез и поминување на возовите во 
станиците,врши регулирање и надзор над движењето на возовите на 
делот од пругатапомеѓу соседните станици, ракува со сигнално-
сигурносните уреди,ја контролира работата на сигнално – 
сигурносните уреди во станицата, врши проверка на исправноста и 
функционирањето на свртниците и надворешните сигнално – 
сигурносни постројки,го прати движењето на возовите на пруга, врши 
информирање на возниот персонал за движењето и состојбата на 
возовите, ја регулира маневарска работа во станицата, организира 
сообраќај на возилата кои се наменети за одржување на 
инфраструктурата, ја организира работата во станиците со и без 
отправник на возови кога има потреба за тоа, согласно важечката 
регулатива. 

Поради сложеноста на работите, работата на Диспечерот на 
телекоманда е иклучително одговорна и покрај стручното знаење 
бара и изразени вештини на комуникација, снаодливост и способност 
на забележување и решавање на проблемите. Тој го регулира 
сообраќајот на возовите помеѓу службените местаспоред 
сообраќајно-техничките прописи кои се однесуваат на безбедноста, 
уредноста, економичноста и деловноста на превозот на железница. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. 
 

Планирање и 
организирање на 
активности 

Планирање,припр
ема и извршување 
на работни 
активности 

1. Се информира за активностите кои не се 
завршени или се во теки иститетребa да 
ги доврши; 

2. Планира распоред на активности; 
3. Определува приоритет на активности; 
4. Во договор и координација со 

останатите диспечери (сообраќаен и 
транспортен), планира отпрема на 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

сопствено и меѓустанично бруто на 
својот отсек; 

5. Го планира сообраќајот на возовите. 
2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвување и 
извршување на 
работата согласно 
планирани 
активности 

1. Комуницира со возниот 
персонал,отправниците на возови во 
поседнатите станици и останатиот 
персонал поврзан со сообраќајот на 
возовите и работата на уредите на 
телекоманда; 

2. Ги проверува условите за сообраќај на 
воз; 

3. Ги разгледуваможните непредвидени 
ситуации и соодветни активности за 
реализација на одредена работна 
задача и презема соодветни мерки; 

4. Ја контролира исправноста на уредите и 
опремата; 

5. Издава наредби за промена на 
сообраќајот на возовите. 

3. Оперативни 
активности 

Планирање и 
регулирање на 
сообраќајот на 
возовите во 
станица и 
помеѓусоседните 
службени места 
на 
пругисотелекоман
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разменува информации за сообраќајот 
на возовите со останатите диспечери на 
телекоманда и отправници на возови; 

2. Ракува со сигнално – сигурносните и 
телекомуникацискиуреди; 

3. Обезбедувапатишта за возење на 
возовите; 

4. Дава согласност за сообраќај на воз од 
станица и од приклучни пруги на ТК 
пруга; 

5. Издава наредби и врши надзор над 
маневра; 

6. Ја следи работата на прегледувачот на 
вагони и маневарскиот персонал. 

7. Го следи движењето на возовите како и 
го усогласува со возниот ред. 

8. Издава наредби ислужбени соопштенија 
на возниот персонал; 

9. Одредува и утврдува вкрстување, 
претекнување и разминување на 
возовите; 

10. Го известува станичниот, возниот и 
пружниот персонал за сите промени од 
возниот ред; 

11. По потреба пресметува и врши проверка 
на веќе пресметаната потребнакочна 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

маса на возот (ПКМ). 
12. Организира сообраќај на возовите и 

маневарските состави до одредено 
место на отворена пруга; 

13. Обезбедува услови за извршување 
нанајавените работи на отворена пруга; 

14. Обезбедува непреченодвижење на 
пружните возила; 

15. Обезбедува затвор на колосек во 
станица. 

4. Комерцијални 
активности //// //// 

 
5. Административни 

активности 
Водење на 
соодветна 
евиденција 
(пополнување на 
работна 
документација) 

1. Води евиденцијаза сообраќајот на 
возовите; 

2. Води евиденција за функционирањето и 
работа на опремата и уредите; 

3. Води евиденција за превоз на особени 
пратки; 

4. Води евиденција за затвор на колосек и 
исклучување на станичниот возен вод и 
напон во контактна мрежа(С-17); 

5. Води евиденција на бавни возења (С-
18); 

6. Поднесува извештај за одредени 
неправилности – Извештај на 
отправникот на возови занеправилности 
при работа (С-23); 

7. Води дневник за примени диспечерски 
наредби (С-47). 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Контрола на 
квалитет на 
работата во однос 
на прописите, 
нормативите и 
стандардите 
 
 
 

1. Забележува и решава одредени 
проблеми; 

2. Применува прописи, нормативи и 
стандарди на железницата; 

3. Ја објаснува работата на занимањата на 
другите работници во железницата; 

4. Се информира за сите дополнувања, 
измени, толкувања и известувања во 
врска со прописите. 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Контрола на 
параметри за  
правилна и 
безбедна работа 
при извршувањето 
на одредени 
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Врши контрола на нормативите и 
спроведувањето на прописите во 
станиците и при сообраќај на возовите; 

2. Чува деловни тајни; 
3. Издава наредби и води грижа за нивно 

извршување и спроведување; 
4. Издава наредби за обезбедување на 

возила од самораздвижување; 
5. Презема превентивни мерки во 

согласност со последиците од 
потенцијалните проблеми; 

6. Дава информации за извршување 
наредот на возење, сообраќајот на 
возовите и други известувања; 

7. Планира приоритети во сообраќајот на 
возовите во задоцнување, во насока на 
намалување на истото. 

7. Одржување и 
поправки 

Детектирање на 
пречки и дефекти 
на СС и ТК уредии 
постројки 
 
 
 

1. Идентификува СС и ТК уреди на кои е 
настаната пречка или дефект и 
проценува за каква пречка или дефект 
се работи; 

2. Ја пријавува настанатата пречка или 
дефект на СС и ТК-уредите и дава 
краток опис на настанатата пречка или 
дефект; 

3. Води евиденција за секоја пречка или 
дефект што влијае на нормалното 
ракување со уредот. 

8. Комуникација Комуницирање со 
тимот 
соработници, 
службите на 
железничкиот 
превозник и со 
други установи во 
текот на работата 
и под посебни 
услови на 
сообраќај на 
возовите 

1. Комуницира со тимот соработници; 
2. Соработува со работниците од 

соодветните сектори и служби; 
3. Комуницира со надредените и 

подредените; 
4. Развива и поддржува тимска хиерархија 

и решава конфликти; 
5. Комуницира со техничките служби на 

железничкиот превозник; 
6. Применува стручно-техничка 

терминологија; 
7. Предлага оптимални решенија на 

железничкиот превозник согласно 
нивните побарувања; 

8. Користи технички помагала во 
комуникацијата; 

9. Предлага решенија за унапредување на 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

работата; 
10. Разменува соодветни релевантни 

информации за поголема сигурност (во 
рамките наи меѓу претпријатијата); 

11. Применува култура на говор и 
однесување; 

12. Почитува основи на работна култура. 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Изведување на 
работи без 
сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците 
согласно 
законските 
регулативи 

1. Наведува и запазува мерки за 
обезбедување на местото на работа; 

2. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива; 

3. Почитува организациски процедури во 
случај на повреди, итен случај и 
евакуација; 

4. Запазува постапки во случај на пожар; 
5. Врши давање на прва помош во случај 

на настрадан соработник во текот на 
работата или на настрадан патник. 

Заштитување на 
потесната или 
пошироката 
животна средина 
од разни 
негативни 
влијанија 

1. Врши надзор на додржувањето на 
чистотата и редот во станицата. 

2. Ги следи постапките за безбедно 
ракување на работното место; 

3. Применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина. 

4. Да идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 
работната средина. 

5. Запазува уредност на работното место. 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
 

Знаење за занимањето: 

Општи : За занимањето треба да содржи систематски усвоени функционални знаења, 
релевантни психо-моторни способности, работни навики и вештини, развивање на 
умешност, прецизност, адаптирање на тимска работа, комуникативност и строга примена 
на прописите. 

Посебни: 

Теоретски: 

- ги познава сообраќајно-техничките и транспортно-комерцијалните прописи и 
упатства. 

- ги познава составните делови на горниот и долниот строј на пругата. 



 

 

Практични: 

- знае да ја организира работата во станицата и мрежата (пругата) која е под негов 
надзор и команда,  

- знае да управува со електронски уреди (компјутер и останата опрема),  
- знае да ги користи средствата за комуникација (ИП телефонија, електронска пошта, 

електронска размена на податоци и сл.), и  
- други уреди во сообраќајно-техничката и транспортно- комерцијална активност 

(факс уреди, и сл.). 
 
Вештини за занимањето: 
 

- Да покаже прибраност при носењето на важни одлуки (поради нивната исправност 
во нормални и вонредни услови). 

- Да покаже способност да сноси лична одговорност за извршување на редовните 
задачи, а посебно на задачите кои се од интерес на безбедноста на железничкиот 
сообраќај. 

- Да покаже познавање на вербална и невербална комуникација. 
- Да работи и користи персонален компјутер и современа информатичка опрема и 

технолигија. 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да се изразува, да споделува и протолкува концепти, 
размислувања, чувства, факти и ставови во усна и писмена 
форма, да користи електронска комуникација и да остварува 
јазична интеракција на соодветен и креативен начин во низа 
општествени и културолошки контексти. Зборува и пишува јасно и 
да остварува отворена комуникацијаи слободно да споделува 
информации со вработени, надворешни соработници и со 
странки/клиенти (корисници на услугата). Остварува сталожена и 
делотворна комуникација во проблематични ситуации, 
донесувајќи точни и соодветни заклучоци и решенија врз основа 
на добиени информации, објаснува постапки за изведување на 
маневарски работи во станица и на индустриски колосеци, 
изнаоѓа решенија за поефикасна изведба. Способен е да користи 
различни видови на документација, технички помагала при 
комуникација, да пребарува, собира и обработува информации, 
да користи професионален речник и одредени прописи и наредби 
ги пренеси на други лица. 

 

Комуникација на странски јазик 
Способен е да разбира и дава информации, да толкува концепти, 
да искажува размислувања, чувства, факти и ставови во усна и во 
писмена форма кога постои потреба да користи странски јазик,во 
специфичен општествен и културен контекст поврзан со работата. 
Способен е да го користи странскиот јазик со цел следење на 
напредокот во професијата и да го надградува своето знаење и 
вештина во сферата на стручната терминологија. 



 

 

Математички компетенции и основни компетенции во областа 
на природни науки и технологија 
Применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи и пресметки 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 во полето на планирањето, организацијата и 
следењето на транспортните задачи. 

 

Дигитални компетенции 
Способен е да користи основна информатичка технологија, 
применува софтверски програми при следење на транспортните 
задачи (office алатки, електронска пошта и сл.) и користиИП-
телефонија во извршување на своите работни задачи и 
комуникацијата со вработените, корисниците на транспортната 
услуга и останатите соработници, способен е да го следи одот на 
возовите и да го контролира и управува сообраќајот со помош на 
компјутер (телекоманда). Пребарува, собира и обработува 
податоци, дигитални информации и ги користи на критички и 
системски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и 
разбирање на комплексни информации во изведувањето на 
задачите. 

 

Учење да се учи 
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и 
вештинизаради личен напредок и да ги примени истите за 
унапредување на работата (секторот). Способен е да управува со 
сопственото учење, кариерата и работните рутини. Истраен е кон 
автономното учење, но и во учењето за време на работата со 
соработниците. Потврдува и учи од грешки на конструктивен 
начин. 

 

Oпштествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира 
лични, интерперсонални и интеркултурни компентенции за 
конструктивна комуникација со луѓе од различни профили, да 
покажува толерантност, да изразува и разбира различни 
гледишта, да создава доверба, дапокажува флексибилност и 
адаптибилност за новонастанати ситуации и да е мотивиран за 
работа во сопствената област.Висок степен на одговорност и 
позитивен однос према професионалните етички норми и 
вредности. 

 

Чувство за иницијатива и претприемништво 
Предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за 
нив. Покажува иницијатива за подобрување и реализирање на 
важни идеи, нивна изведба и нивно спроведување во дела со цел 
да се подобрат состојбите. Придонесува за правилен развојна 



 

 

динамиката на изведбата и развојот на културата која ги 
поддржува иницијативите и иновациите, способен е да ги 
препознае можностите и да иницира подобрување на состојбите 
во различни ситуации соиницијатива за примена наиновациите и 
ги препознава различните вештини на сите во рамките на 
службата. 

 

Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции на членовите на тимот и соодветно гиповрзува во контекст 
на позитивниот развој и самоподобрувањето. Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со размислувањата 
на другите членови на тимот, на нивните семејства и другите 
колеги и ги изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри 
нивната добросостојбаи ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови 

Објективни услови под кои работата се извршува 
Работата се одвива во смени, во затворен простор. 
 
Психофизички активности кои се вклучени воработата  
Работните места бараат максимална психофизичка активност во 
текот на целото работно време, добар вид и слух,психо- моторни 
вештини, психичка стабилност и способност да се комуницира 
правилно. 
 
Физички активности кои ги бара работата 
Работата се извршува во седечка положба. 
 
Средства за работа 
Персонален компјутер и периферна опрема (печатач, тастатура, 
глувче); 
ИП телефонска централа; 
Видео ѕид (пано); 
Пропишана униформа. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за железнички систем; 
• Закон за интероперабилност на железничкиот систем; 
• Законот за договорите за превоз во железничкиот 

сообраќај; 
• Закон за превоз на опасни материи во патниот и 

желеничкиот сообраќај; 
• Закон за животна средина; 
• Законот за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за градење; 
• Закон за просторно и урбанистичко планирање; 
• Законот за јавни набавки, итн. 



 

 

Сите подзаконски акти (правилници и упатства) кои произлегуваат 
од горенаведените закони.  

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/28 

Од 15.12.2017 година 
 

Датум на ревизија  

 


