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Опис на 
занимањето 

Во исполнувањето на ветувањата на производителите кон своите 
клиенти и задоволување на барањата на клиентите за навремена 
достава на материјалните добра, клучна улога има операторот за 
транспортна логистика. Неговата задача е управување и 
координација на сите процеси преку кои се реализира промената на 
местото на материјалните добра од местото на добивање, 
производство до крајниот потрошувач, односно доставата на 
материјалните добра. Ова вклучува: 
• Управување со текот на производите почнувајќи од 

производство па се до ставање на располагање на клиентот; 
• Развивање деловни односи со добавувачи и клиенти; 
• Дизајнирање стратегии и предлагање мерки за намалување на 

трошоците и времето потребно за транспорт на материјалните 
добра. 

Во најширока смисла, логистиката претставува систем на активности 
кои се однесуваат на планирање, обликување, проектирање, 
контрола и управување со сите процеси и системи кои овозможуваат 
проток на материјали, луѓе, енергија и информации. Улогата на 
операторот за транспортна логистиката е да извршува многубројни 
функции, кои се меѓусебно поврзани и зависни, при тоа 
извршителите на тие функции треба да соработуваат со цел 
рационализација на транспортниот синџир. 
Логистиката ги поврзува сите процеси, од моментот на набавка на 
суровините до доставување на готовите производи до купувачот. 
Управувањето со транспортниот синџир претставува најважен 
фактор за подобурвање на ефикасноста и конкурентоста на 
претпријатијата во денешната глобална економија. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
работа, 
самостојно и во 
тим 

1. Разгледува релевантни информации 
потребни за планирање на логистичката 
услуга; 

2. Планира логистичка услуга; 
3. Соработува со колегите и клиентите на 

ефективен начин и создава пријателски 
работен однос; 

4. Дава информации на колегите и 
клиентите во согласност со барањата од 
договорот; 

5. Обезбедува информации за сообраќајни 
услови кои може да влијаат на времето 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

на отпрема и допрема на стоката; 
6. Обезбедува информации за условите на 

патот кои можат да влијаат на времето на 
отпрема и допрема на стоката; 

7. Ги утврдува условите на локацијата каде 
се наоѓа клиентот, што може да влијае на 
времето на отпрема и допрема; 

8. Одржува доверливост на бизнисот и на 
клиентите во секое време. 

2. 
 

Подготовка за 
работа  

Се подготвува 
на работно 
место 

1. Презема налози и диспозиции од 
клиенти; 

2. Ја подготвува целосната документација 
потребна за извршување на услугата; 

3. Собира други информации и ги 
координира документите за транспорт и 
царинење на пратки, за инспекциски 
органи, фитосанитетски и ветеринарни 
документи; 

4. Толкува сообраќајни закони и прописи 
за превоз на стока во внатрешен и 
меѓународен сообраќај; 

5. Изготвува понуди за цени на превоз, 
складишни трошоци и услуги за 
царинење. 

3. Оперативни 
активности 

Го организира 
текот на 
производите од 
производство до 
крајниот 
потрошувач 

1. Ги идентификува стоките кои треба да 
се транспортираат; 

2. Презема потребни активности за 
организација на транспортниот процес 
на принцип „од врата до врата“ со 
високо ниво на ефиксаност; 

3. Управува со логистичките подсистеми 
за реализација на нарачка, резерви, 
складирање, пакување и транспорт; 

4. Го организаира меѓусебното 
поврзување на различните транспортни 
средства од повеќе сообраќајни гранки 
со користење на оптимален 
поединечен товар; 

5. Организира дистрибуција на готови 
производи до малопродажни објекти, 
односно крајни потрошувачи – 
микрологистика; 

6. Ги идентификува сите опасности кои 
можат да настанат во текот на 
транспортот или манипулирањето-
ракувањето со стоката и презема 
соодветни мерки за намалување на 
опасностите; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Користи соодветни методи за правилно 
и безбедно ракување со стоката; 

8. Правилно ги сместува стоките на 
бараната локација на начин на кој може 
да биде лесно достапна; 

9. Ги идентификува сите проблеми со 
стоката во која било фаза и презема 
соодветни мерки за решавање на 
проблемот; 

10. Ги почитува процедурите на 
организацијата и сите релевантни 
правни, безбедносни и оперативни 
барања кои се однесуваат на 
транспортот и ракувањето со стоката. 

Управува  со 
информативниот 
систем за 
следење на 
текот на стоката 

1. Обезбедува информации за пратката 
добиени според документите за 
испорака; 

2. Обезбедува информации за пратката, 
за клиентот и по потреба истите ги 
внесува во систем на база на податоци; 

3. Креира датотека за работа на 
компанијата; 

4. Управува со базата на податоци на 
клиентите согласно барањата; 

5. Ги внесува и управува со податоците на 
клиентите согласно претпријатијата; 

6. Го ажурира профилот на клиентот 
според форматот даден од 
претпријатието за системот на базата 
на податоци; 

7. Управува со податоците на клиентите 
согласно регулаторните барања; 

8. Селектира информации и ги внесува во 
базата на податоци; 

9. Испраќа ажурирани податоци за 
транспортот; 

10. Управува со системот на база на 
податоци и информации; 

11. Користи системи за следење на 
превозни средства и пратки; 

12. Дава информација за пратката. 
4. Комерцијални 

активности  
Склучува 
договор и 
извршува 
пресметка на 
услугата 

1. Обезбедува почитување на условите за 
наплата од клиенти; 

2. Бара нови клиенти; 
3. Воспоставува и одржува добар однос со 

клиентите; 
4. Ги препознава и проширува можностите 

со тековните и новите клиенти за идна 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

соработка; 
5. Ги истражува и идентификува новите 

пазарни можности и индустриската 
напредна технологија и соработка со 
други претпријатија. 

6. Преговара за условите на работа, 
вклучувајќи ги сите варијации на цената, 
транспортот и спецификациите, како и 
склучување на договорот за продажба 
на услугата; 

7. Изготвува пресметка за услугата; 
8. Следи активностите на конкуренцијата. 

5. Административни 
активности 

Води евиденција 
и подготвува 
извештаи за 
работа 

1. Споредува транспортни документи со 
списокот на документи за работа; 

2. Средува документација; 
3. Евидентира работа согласно 

процедурите на организација; 
4. Евидентира информации поврзани со 

сообраќајни и патни услови согласно 
барањата за договор; 

5. Води евиденција за својата работа 
според организациските процедури. 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет  

Го подобрува 
извршувањето 
на логистичките 
операции 
 
 
 

1. Обезбедува валидни и веродостојни 
информации за извршување на 
логистичките операции 

2. Идентификува потенцијални области за 
подобрување на логистичките операции 
и соработува со колегите за таквото 
подобрување; 

3. Предлага соодветни методи за 
подобрување на извршувањето на 
логистички операции; 

4. Следи ефекти од примена на методите 
за подобрување во одреден временски 
период; 

5. Го оценува ефектот врз квалитетот на 
примената на методите за 
подобрување. 

7.  Одржување и 
поправка на 
опрема  

Проверува, 
прилагодува и 
одржува опрема, 
уреди и 
средства кои се 
користат во 
работата 

1. Проверува дали опремата која е 
потребна за извршување на услугата е 
достапна, исправна и безбедна за 
користење; 

2. Ја подготвува, поставува и прилагодува 
опремата согласно барањата за работа, 
безбедност и дадените упатства; 

3. Го следи одржувањето на опремата за 
безбедно работење и ги евидентира 
сите дефекти и оштетувања на 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

опремата; 
4. Ја обезбедува опремата согласно 

процедурите во организацијата; 
5. Ги идентификува проблемите со 

користењето на опремата во која било 
фаза и презема соодветни мерки за 
нивно отстранување; 

6. Применува процедури за организација 
како и безбедносни и оперативни 
барања кои се однесуваат на 
работењето на опремата. 

8. Комуникација Комуницира со 
клиенти и колеги 
поврзани со 
давање на 
логистички 
услуги 

1. Избира и користи соодветен метод на 
комуникација; 

2. Јасно комуницира со клиентите и 
колегите; 

3. Дава информации на клиентите или 
колегите согласно политиката за 
организација или барањата од 
договорот; 

4. Известува за какви било проблеми кои 
настанале на патот до крајниот 
потрошувач;  

5. Одржува доверливост кон клиентите во 
секое време. 

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

Одржува здравје 
и безбедност 
при извршување 
на логистичките 
операции 

1. Ги следи правилата, прописите и 
процедурите за организација, здравје и 
безбедност при работа; 

2. Обезбедува поддршка на колегите за да 
провери дали се следат постапките за 
здравје и безбедност при работа; 

3. Правилно ја користи личната заштитна 
опрема; 

4. Ги идентификува сите опасности и 
проблеми за здравјето и безбедноста 
при работа; 

5. Презема мерки за спречување на 
повреда, кражба или оштетување; 

6. Дава приоритет на заштитата на луѓето 
во однос на организациските операции; 

7. Реагира на инциденти кои влијаат врз 
здравјето и безбедноста со користење 
на соодветна заштитна опрема и 
процедурите за безбедност утврдени од 
организацијата; 

8. Идентификува кога е неопходно да се 
евакуира работното место;  

9. Ги применува процедурите на 
организацијата и сите релевантни 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

правни, безбедносни и оперативни 
барања кои се однесуваат на здравјето 
и безбедноста. 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Толкува законска регулатива од областа на превоз на пратки со сите сообраќајни 
гранки; 

• Набројува видови на логистички услуги; 
• Анализира логистички информативни системи за следење на пратките и 

превозните средства; 
• Набројува карактеристики на современа дистрибуција на производи; 
• Го објаснува влијанието на логистиката врз развојот на стопанството; 
• Набројува безбедносни ризици. 

 
Вештини за занимањето: 

• Ефикасно решавање на комплексни проблеми и предизвици; 
• Критичко мислење; 
• Просудување и носење одлуки; 
• Планирање на работата со примена на современи логистички концепти и системми; 
• Организација на транспортот, со примена на законска регулатива од соодветната 

област; 
• Применува соодветни методи за комуникација со клиентите и колегите; 
• Пресметува висина на трошоци; 
• Гради добар однос со колегите и клиентите; 
• Применува мерки за одржување на опремата и уредите со кои работи; 
• Води евиденција и подготвува извештаи за работа; 
• Презема соодветни мерки при настанување на безбедносни ризици.  

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
способен е да споделува и толкува 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 при 
следењето на транспортните задачи и комуникацијата со возачите, 
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 струката. 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  

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

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

железничкиот сообраќај; 
• Законот за договорите за превоз во железничкиот  сообраќај; 
• Закон за облигационите и стварно правните односи во 

воздушниот сообраќај; 
• Закон за воздухопловство; 
• Закон за поштенски услуги; 
• Царински закон; 
• Закон за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за заштита на  животната средина; 
• Закон за работни односи; 

 
Меѓународна регулатива: 

• Конвенција за договор за меѓународен патен превоз на стока 
(ЦМР); 

• Европска спогодба за меѓународен патен транспорт на 
опасни материи (АДР) 

• ТИР конвенција 
• АТА конвенција 
• Единствени правила за договор за меѓународен железнички 

превоз на стока (CIM) 
• Прописи за меѓународен железнички превоз на опасни стоки 

(RID) 
• Меѓународни правила за взаемна употреба на товарни вагони 

во меѓународниот промет (RIV) 
• Меѓународни прописи во воздушниот сообраќај (Варшавска 

конвенција, Римска конвенција, Чикашка конвенција, 
Конвенција за меѓународно признавање на правото на 
воздухопловот, Хашки протокол, Париски договор, Бриселска 
конвенција, Гвадалахарска конвенција, Токиска конвенција, 
Хашка конвенција, Гватамалски протокол, Монтреалска 
конвенција, Монтреалски протокол); 

• Меѓународни прописи во поштенскиот сообраќај. 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 
Датум на 
одобрување 

Решение бр.08-8964/16 
Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија  

 


