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Назив на СЗ Оператор за пошумување и заштита на шуми  
Код на СЗ 1410.40.01 
Сектор ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за пошумување и заштита на 
шуми, се дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции на ова 
занимање за извршување на работни активности во областа на 
шумарството. Операторот за пошумување и заштита на шуми ја планира 
и организира работата при производство на посадочен материјал за 
пошумување; собирање шумски репродуктивен материјал и споредни 
шумски производи; при доработка и чување на семето, земање и 
пикирање на резници. Учествува при испитување на квалитетот на 
семето. Раководи со екипите за припремни земјани работи, дотур на 
земја и материјал за ожилување, изнесување на шут и отпадоци, 
подготовка на површините за размножување. Ја следи здравствената 
состојба на садниот материјал, помага при сузбивање на растителни 
болести и штетници. Обезбедува транспорт на посадочниот материјал од 
расадник, учествува во испораката, доставува податоци до чуварската 
служба за безбедност, го следи управувањето и одржувањето на 
специјализираните машини за производство и заштита на посадочен 
материјал, го надгледува целокупниот процес на класично и контејнерско 
производство, како и сите подготвителни работи за пошумување и 
целокупниот процес на пошумување. Пресметува прием на семенски 
материјал и резници, ожилени и пресадени резници по видови, 
пополнува потребни извештаи, врши контрола на квалитет и надзор при 
пресадување на садници. Спроведува превентивни и репресивни мерки 
за заштита на поникот и садниците. Евидентира работен учинок за секој 
член од групата, учествува во обележување на надворешните и 
внатрешните граници на расадникот и леите за садење. Врши 
организациски работи во ловиштето, поврзани со одгледување на 
дивечот. Ја контролира состојбата на алатите и машините за работа. 
Контролира спроведување на мерки за заштита при работа, поднесува 
извештај во случај на несреќа.  
 

 
Бро
ј 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствени работни 
активности и работа 
на мали групи 
 
 

1. Анализира дневни активности, работни 
задачи и се подготвува за нивна 
реализација; 

2. Jа организира работата на мала група 
работници и го следи текот на работата; 

3. Презема работен налог и врз основа на тоа 
го одредува времето потребно за 
извршување на работните задачи; 

4. Подготвува работна документација; 
5. Организира сопствени дневни активности; 
6. Ги координира своите активности со 

активностите на соработниците; 
7. Користи ИКТ; 
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8. Проверува исправност на средствата за 
работа; 

9. Проверува остварена комуникација преку 
е-пошта и социјални мрежи. 
 

2.  Подготовка за 
работа  
 

Врши подготовки за 
спроведување нa 
работни задачи во 
процесот на 
расадничко 
производство и во 
процесот на 
пошумување 

1. Ја организира површината на расадникот, 
согласно планот за пошумување; 

2. Доделува работни задачи по претходен 
план и инструкции од надредените; 

3. Одбира соодветни материјали и алати за 
работа врз основа на работниот налог; 

4. Контролира исправност на задолжениот 
материјал и алат; 

5. Презема мерки за сигурна работа во 
согласност со прописите за хигиенско-
техничка заштита; 

6. Избира  материјали за работа согласно  
видот и потребните карактеристики;   

7. Разликува видови на шумски дрвја и 
грмушки по хабитус, лист, плод, цвет и 
семе; 

8. Подготвува оперативен план за дневни 
активности; 

9. Проверува остварена комуникација преку 
е-пошта и социјални мрежи; 

10. Селектира заболени садници.  
 

3. Оперативни 
активности  

Собира шумски 
репродуктивен 
материјал и 
споредни шумски 
производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Утврдува начин на берење и собирање на 
семето, начинот на земање резници и 
потребниот алат и заштитни средства; 

2. Организира и следи процес на берење и 
собирање семенски материјал од шумски 
дрвја и собирање на споредни шумски 
производи; 

3. Надгледува постапка на подготовка на 
семето за дозревање,  начините на 
сушење; и одвојување на семето од плодот 
(трушење и други постапки); 

4. Следи процес на сушење, испирање, 
стратификација; 

5. Визуелно испитува особености на семето 
(големина, боја, мирис, чистота и сл.); 

6. Утврдува време на  созревање, опаѓање  и 
собирање на шумското семе;  

7. Определува постапка на земање 
примероци семе; 

8. Избира начин на испитување на 
надворешни и внатрешни особености на 
шумското семе; 

9. Пополнува документација за семето 
(декларација, потекло на семето и сл.); 

10. Обезбедува услови и применува методи за 
собирање и доработка на семенски 
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материјал; 
11. Обезбедува услови за чување на семето; 
12. Учествува во претпосевно третирање на 

семето; 
13. Складира семе во посебни складишта  за 

чување; 
14. Утврдува здравствена исправност на 

резниците и семето;  
15. Зема резници и третира со фитохормони 
16. Обезбедува услови за вегетативно 

размножување на резници; 
17. Организира одржување на ред и хигиена 

во складиштата; 
18. Информира за одделни дефекти во 

одделот за чување  на семето - висока 
влажност, температура или мувла.  
 

Врши работни 
задачи во расадник 

 

1. Пресметува површина за расадничко 
производство во зависност од големината 
на предвиденото производство на 
посадочен материјал; 

2. Ја организира површината на расадникот 
во согласност со планот за пошумување; 

3. Избира место за расадник согласно 
утврдени критериуми; 

4. Организира формирање на леи и 
пластеници; 

5. Применува техники на производство на 
садници по генеративен и вегетативен пат; 

6. Следи процес на подготовка на површини 
за сеидба и садење; 

7. Надгледува техника на сеидба на семе и 
пикирање на резници; 

8. Организира и следи процес на сортирање 
и трапење на садници;  

9. Организира пакување на садниците и 
подготовка за транспорт; 

10. Следи и организира изведување на 
одгледувачки мерки (валање, разбивање 
на покорица, мулчирање, плевење, 
прашење, проредување, наводнување, 
засенчување, подрежување на корен); 

11. Пресадува и го следи пресадувањето на 
растителниот материјал; 

12. Идентификува болести на садниците и 
штетници во расадниците; 

13. Организира одржување на непроизводните 
површини - стази, огради, патеки; 

14. Калеми (оплеменување)  садници; 
15. Применува соодветна механичка и хемиска 

метода на заштита на садниците; 
16. Планира третирање на садниците од 

плевел-хемиски и механички; 
17. Се грижи за прихрана и заштита на 
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поникот; 
18. Организира дотур на супстрат- тресет, 

перлит; 
 

  Пошумува и 
негува шумски 
култури 

1. Задолжува саден материјал и средства за 
работа за пошумување и нега на шумски 
култури, согласно со претходно изработен 
план; 

2. Утврдува граници и распоредува луѓе и 
технички средства по површината на 
објектот за пошумување и нега на 
шумските култури; 

3. Предводи група работници при 
пошумување и нега на даден објект;  

4. Води евиденција за исполнување на 
нормата и потрошувачката на гориво и 
мазиво; 

5. Контролира квалитет и здравствената 
состојба на саден материјал; 

6. Врши надзор над квалитетот на работата 
на пошумување и нега на шумски култури 

7. Контролира примена на мерки за заштита 
на работа на сите непосредни извршители 
при пошумување и нега на шумските 
култури; 

8. Укажува прва помош при евентуална 
повреда на работа.  
 

  Врши заштита на   
шумите  

1. Идентификува и утврдува шумочуварски 
реони; 

2. Учествува во теренската контрола, 
евидентира и пријавува присуство на 
болести, штетници, како и оштетувања на 
шумата од абиотски фактори; 

3. Ја заштитува  шумата и пријавува 
бесправни сечи, испаша, копачење и други 
бесправни дејствија; 

4. Учествува во примената на превентивни и 
репресивни мерки за заштита на шумите; 

5. Учествува во изработката за планови за 
заштита на шумите од пожари; 

6. Формира тимови за интервенција при 
појава на шумски пожари; 

7. Учествува и раководи со група за борба со 
шумски пожари; 

8. Детерминира најважни видови инсекти кои 
предизвикуваат штети кај шумските дрвја; 

9. Утврдува оштетувања кај шумските дрвја 
предизвикани од различни чинители - 
плевели, гризачи, дивеч, добиток, човек и 
др.; 

10. Идентификува симптоми на најчести 
заболувања кај шумските видови дрвја; 
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11. Препознава штети кај шумските дрвја кои 
се предизвикани од неповолни абиотички 
фактори; 

12. Применува мерките за борба против 
различни видови предизвикувачи на штети 
кај шумските дрвја. 
 

  Организира 
работи во 
ловиштата  

1. Организира работи во ловиштата, 
поврзани со одгледување и грижа за 
дивечот 

2. Организира прихрана, заштита, 
одгледување и лов на дивечот; 

3. Идентификува најчести болести кај 
крупниот и ситниот дивеч и превзема 
мерки  за спречување на нивната појава; 

4. Разликува видовите на ловечки кучиња и 
нивните способности; 

5. Ракува со ловечко оружје и муниција; 
6. учествува во организацијата на ловиштето 

и потребните објекти во него; 
7. Утврдува постапка на транспорт на  жив 

ситен и крупен дивеч во транспортни 
средства. 
 

4. Комерцијални 
активности  
 
 
 

Набавува потребни 
материјали, 
изработува 
калкулации 

1. Нарачува потребни материјали и средства 
за работа; 

2. Ја следи потрошувачката на материјалот, 
согласно утврдени нормативи; 

3. Планира ангажирање на потребна работна 
сила, 

4. Проценува можни трошоци; 
5. Изработува калкулација на цени на 

сопствените производи; 
6. Врши продажба на материјал во расадник; 
7. организира транспорт на садници за 

внатрешни и надворешни потреби, 
8. Дистрибуира пропаганден материјал; 
9. Промовира понуди и услуги преку интернет 

и социјални мрежи.  
 

5. Администрати
вни активности  
 
 

Евидентира 
извршени работни 
налози и води 
евиденција 
 
 

1. Води евиденција за потрошен материјал 
(гориво, масло,земја, тресет, перлит, 
садници и сл.) 

2. Евидентира остварена норма и нормативи, 
извршени и произведени количини; 

3. Евидентира работни саати на секој член од 
групата; 

4. Пополнува производна документација; 
5. Подготвува извештај за задолжување; 
6. Прави нарачка на потребен материјал; 
7. Подготвува патна документација; 
8. Пополнува работни обрасци; 
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9. Води записник за контрола и квалитет на 
поник и садници; 

10. Води евиденција за евидентирано 
присуство на болести и штетници во 
шумите; 

11. Изготвува пријави за шумска штета; 
12. Изготвува записник за евиденција на 

шумски пожари; 
 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет  
 
 

Контролира 
квалитет во 
производствен 
процес во 
согласност со 
стандардите и 
нормативите на 
работа 
 
 
 
 
 
 

1. Контролира хигиена и исправност на 
садници,  алати, механизација и машини; 

2. Контролира пресадување на контејнерски 
садници; 

3. Контролира надворешни услови за 
производство; 

4. Контролира пикирање на материјал; 
5. Контролира квалитет на школувани 

садници; 
6. Проверува садници после вадење од 

почва; 
7. Контролира прием на семе и резници; 
8. Информира за појавени болести и други 

штетници; 
9. Врши безбедносна контрола на 

расадникот; 
10. Контролира квалитет на работите при 

подготовка ма земјиштето и садење на 
садници при подигање на шумски култури; 

11. Контролира квалитет на работите при 
чистење, прашење и плевење на садници; 

12. Работи во согласност со стандардите и 
прописи;  

13. Почитува кодекс и етика во работењето; 
14. Чува деловни тајни и лични податоци; 
15. Почитува рокови за реализација и обврски 

кон клиентите и деловните партнери. 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Евидентира 
исправност на 
средствата за 
работа 

1. Информира за одделни дефекти во 
одделот за одржување на механизацијата; 

2. Информира за потребен број на алат и 
прибор за работа; 

3. Одржува машини, уреди, средства и алати 
за работа; 

4. Ја следи исправноста и потребата од 
сервисирање на превозните средства; 

5. Воочува неправилности во работата и 
благовремено пријавува дефекти кои 
треба да се отстранат; 
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8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуницира со 
соработници, 
клиенти, деловни 
партнери 
 

1. Соработува со непосредните извршители 
во процесот на работа и со одговорните 
лица; 

2. Се прилагодува во производни тимови; 
3. Применува основна усна деловна 

комуникација во тимот; 
4. Комуницира со корисниците на услуги и 

производи; 
5. Прилагодува комуникациски стил согласно  

соговорникот при решавање на проблеми и  
6. и реализација на одредени налози; 
7. Користи однапред договорена визуелна и 

вербална комуникација на работно место; 
8. Применува уреди и направи за 

комуникација во работен процес; 
9. Применува стручна терминологија; 
10. Користи вербална и невербална 

комуникација. 
 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работата и 
животната 
средина 
 

Применува мерки за 
заштита  на личното 
здравје и заштита 
на пошироката 
животна средина 
 
 

1. Контролира користење на заштитна 
опрема и се грижи за безбедноста при 
работа; 

2. Контролира критични контролни точки во 
процесот на производство на саден 
материјал; 

3. Дава прва помош во случај на повреди; 
4. Работи на сигурен начин користејќи 

основни, посебни и признати правила на 
ЗНР; 

5. Се грижи за примена  на упатствата и 
обуките при заштита на работа 

6. Ги применува прописите на еколошка 
заштита, заштита на работа и против 
пожарна заштита 

7. Посочува за последиците од неадекватна и 
неблаговремена заштита. 
 

Складира и чува 
опасни материјали 

1. Соодветно ракува со опасни  хемиски 
материјали при употреба согласно 
прописите и упатствата, штитејќи ја својата 
потесна и поширока околина од 
загадување 

2. Складира и чува опасни материјали  
согласно прописите и упатства; 

3. Применува законите од областа на 
заштита на животната околина; 

4. Применува принципи на одржлив развој. 
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Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 
• Толкува нормативи за работа во шумарството и расадничкото производство; 
• Објаснува организација и економика на шумарство и ловно стопанство; 
• Применува законската регулатива од областа на шумарството и ловството; 
• Разликува етапи на производниот процес во расадничарската практика; 
• Применува стандарди за квалитет на шумско семе и садници; 
• Ги познава основните принципи на просторно – функционална поделба на просторот 
• Ги познава основните облици на природно обновување на шумите; 
• Анализира техники и технологии на подигање на шумски култури и плантажи 
• Користи информатичко – технолошки уреди; 
• Разликува видови на шумски дрвја и грмушки по хабитус, лист, плод, цвет и семе; 
• Објаснува за  систематиката на шумските дрвја и грмушки, ги знае нивните народни и 

латински имиња и распространетост (ареал); 
• Врши детерминација на најважните штетници и болести на шумските дрвја; 
• Идентификува симптоми на најчести заболувања на шумските дрвја; 
• Дискутира за пилотските штетни фактори; 
• Ги познава и применува методите за борба против сите видови на штетници во 

шумарството; 
• Ги познава основните типови на шумски пожари, како и основите на теоријата на 

горење; 
• Ги познава и применува супресивните и репресивните мерки за борба против шумски 

пожари.  
• Ги познава работите и нормативите за собирање на шумско семе, негово чување, 

третирање, сеење, пикирање, садење, чистење, прашење, плевење и други 
агротехнички мерки; 

• Го знае начинот на испорака на шумски садници, пополнува и потпишува соодветни 
документи – испратници; 

• Ја контролира целокупната работа на непосредните извршители во расадничкото 
производство, подготовка на почвата, садење, сеење, чистење, прашење, плевење на 
садници, води евиденција за исполнување на нормата и потрошувачката на гориво и 
мазиво; 

• Ги познава видовите дивеч кој е застапен во нашите шуми и ловишта; 
• Го познава начинот на прихрана, заштита, одгледување и лов на дивечот; 
• Ги познава најчестите болести на дивечот и начините на нивното спречување; 
• Ја познава организацијата на ловиштето и потребните објекти во него; 
• Препознава  здравствена исправност на семе; 
• Знае редослед на зреење на семе; 
• Распознава типови контејнери 
• Распознава култури за пошумување 
• Познава постапки за одржување на хигиената на алат и механизација, пред и после 

завршување на работата 
• Специфицира потребни материјали; 
• Познава процес на производство и школување садници; 
• Издава испратници за превоз на саден материјал 
• Презема мерки за заштита на расадникот од надворешни атмосферски влијанија; 
• Поседува техничка и јазична писменост; 
• Пресметува и евидентира потрошени заштитни средства  
• Познава постапки за контрола и одржување на хигиена во расадникот за да нема појава 

на плевел, болести и штетници; 
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• Познава параметри за правилно водење на растот за добивање на квалитетен и 
безбеден посадочен материјал. 

• Идентификува одделни дефекти кај машините и алатите; 
• Применува процедури за време на отстранување на дефекти; 
• Избира начини на изведба до отстранување на дефект 
• Воспоставува взаемен однос со надредени и подредени; 
• Поседува работна култура; 
• Познава и применува стручна техничко-технолошка терминологија 
• Предвидува можни повреди од неправилно ракување со алат и механизација; 
• Познава прописи за заштита на околината; 
• Познава прописи за прва помош; 
 

Вештини за занимањето: 
 
• Применува стандардни процедури за сеење на семе; 
• Произведува согласно дневен налог на работа; 
• Врши дневен преглед и здравствена исправност на садницата; 
• Контролира тек на растење; 
• Подготвува почвен супстрат, специфични за одреден производ од садници 
• Подготвува и додава тресет, согласно пропишани постапки и процедури во одреден 

сооднос; 
• Селектира и проверува алат пред употреба; 
• Превзема активности за прекин со работа  во итни случаи кои влијаат на безбедноста и 

здравјето при работа; 
• Контролира производни параметри; 
• Работи економично,продуктивно и тимски; 
• Создава позитивна атмосфера и хармонија на работа; 
• Управува со своето време; 
• Се справува со тешкотии и конфликти при работата; 
• Информира при појава на непредвидени застои и неправилности во тек на 

производниот процес ( застој на растот на садниците) 
• Врши контрола на процеси, пакување и транспорт на садници 
• Користи методи за машинска и рачна подготовка на почвата за пошумување 
• Применува различни методи на сетва на семе и садење на садници, нега на млади 

дрвца преку заштита, чистење од изданци и избојци, прашење, плевење, прихрана и сл. 
• Селектира дивеч според  нивната биономија, раст, развој, трофејна вредност 
• Се справува со шумски пожари и ги користи достапните методи во зависност од видот 

на пожарот и типот на горливиот материјал 
• Пополнува деловна документација 
• Применува упатства и методи за контрола на квалитет; 
• Следи инструкции и комуницира со непосредни производители, надредени и 

подредени; 
• Применува правила за работно комуницирање; 
• Соодветно реагира  во ситуации на опасност при работа, повреди и проблематични 

ситуации; 
• Дава прва помош во случај на повреди; 
• Комуницира на соодветен начин при решавање на проблеми, организација и работи во 

извршување на одделни задачи  
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Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и толкува различни концепти, 
размислувања, чувства, факти и ставови во усна и писмена форма и 
остварува јазична интеракција со претпоставените и членовите на 
работните групи 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба,способен е да го користи странскиот јазик со цел 
непречено разбирање со де ловни субјекти и компетентно да изврши 
спроведување на активности, како и да го следи напредокот во 
професијата и да го надградува сопственото знаење и вештини во 
сферата на семенарството и расадничарството  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата: 
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и вработените. 
Користи технолошки алатки и податоци потребни за извршување на 
задачите и собира податоци потребни за производство на саден 
материјал 
 
Дигитални компетенции: 
Користи основна ИК технологија со цел да ги следи сите новини во 
семенарството и расадничарството. 
 
Учење како се учи: 
Способен е да стекне, обработи и усвои нови знаења и вештини за 
личен развој, како и да ги примени истите за унапредување на 
производствениот процес. Истраен е во учењето за време на 
работата со соработниците во полето на семенарството и 
расадничарството.  
 
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, 
разбира различни гледишта, ставови и создава доверба.  
 
Чувство за иницијатива:  
Покажува иницијатива за реализирање на важни идеи и нивно 
спроведување во дело, согледува можности и предизвици за 
подобрување на различни ситуации, поддржува и вреднува 
иницијативи и иновации во рамките на службата, претпоставениот и  
членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и културно изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на членовите 
во тимот 
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Посебни услови 

Работни средини: Поголемиот дел од работата, операторот за 
пошумување и заштита на шуми  ги реализира на отворен простор, 
како што се: расадник, пластеник, помошни стоваришта, матичњаци, 
шума, ловишта и тн. Останатиот дел од работите ги врши во 
затворен простор, како што се: бараки, канцеларии,  стакленици, 
магацини, работилници итн. Работното опкружување е надворешен 
простор - расадник, отворени простори кои се проследени со 
екстремно ниски или екстремно високи температури. На отворениот 
простор операторот е изложен на сите климатски услови:ниски и 
високи температури, ветер, снег, влажност на воздухот, кои влијаат 
на сигурноста и здравјето. Работи на механизација со зголемена 
опасност (фрези, трактори, тримери, косилки, опасен рачен алат и 
тн). При работата е изложен на евентуални конфликтни ситуации со 
затекнати извршители на бесправни дејствија во шума. При 
справување со шумски пожари е изложен на зголемен ризик по 
здравјето поради изложеност на високи температури и опасност од 
вдишување на штетни гасови. Во својата работа мора да користи 
лични заштитни средства и направи.  
Работното време е регулирано, по правило работи во една смена. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за шуми 
• Закон за ловство 
• Закон за производство 
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна инспекција 
• Закон за пазарна инспекција 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Стандарди за пошумување според број на садници и површина 
• Стандарди во хортикултурата 
• Стандарди за транспорт на земја и саден материјал 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/25 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


