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Назив на СЗ Оператор за шумско производство 
Код на СЗ 1410.40.04 
Сектор ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за шумско производство, се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции на ова занимање за 
извршување на работни активности во областа на шумарството. Операторот 
за шумско производство учествува во планирањето и организирањето на 
работата при одгледување, заштита, искористување на шумата, одржување 
на шумските комуникации, врши надзор при подготовка на површината за 
посејување, одгледување, преземање и чување на садниот материјал, 
пошумување, одржување на шумските култури, ја следи здравствената 
состојба на шумите, помага при спречување на шумските болести и штетници. 
Раководи со екипите за сечење, дотур, изнесување, извлекување, изработка 
на дрвото и дрвните сортименти. Обезбедува транспорт на дрвните 
сортименти, учествува во испораката, доставува податоци до шумочуварската 
служба, го следи управувањето и одржувањето на специјализирани шумски 
машини за сеча, изработка и превоз на дрвните сортименти. Врши прием и 
пресметка на дрвна маса, евидентира подготвена и предадена дрвна маса по 
видови, сортименти, оддели, пододдели, пополнува потребни извештаи, врши 
клупирање на насад, површинска ознака за чиста сеча. Спроведува 
превентивни и репресивни мерки за заштита на шумата од пожар. Учествува 
при контрола на бесправната сеча и испаша на стока, како и при ревизија и 
контрола на сеча во приватни шуми.  Евидентира работен учинок за секој член 
од групата, учествува во обележување на надворешните и внатрешните 
граници на шумите и шумското земјиште. Контролира спроведување на мерки 
за заштита при работа, укажува прва помош при повреда на работа, 
поднесува извештај во случај на несреќа, учествува во технички прием на 
пошумувањетo. 
 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира, 
организира и 
анализира 
сопствена работа и 
работа на помала 
група и изработува 
работна 
документација 

1. Изработува работна документација (план, нацрт, 
технички опис, шаблон); 

2. Чита скици, топографски карти, планoви, 
3. Организира работно место, во согласност со 

организацијата на претпријатието;  
4. Анализира дневни работни задачи и врши 

подготовка за нивна реализација; 
5. Изработува план за распределба на работници 

по работни места; 
6. Пополнува и пресметува техничка документација 

за квалитетот на сортиментите, дрвниот вид и 
нивната количина; 

7. Подготвува план за сеча и шумско културни 
работи 
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8. Пресметува потребно време и учинок на секој 
работник; 

9. Води евиденција за учинокот на секој работник; 
10. Селектира алати, опрема и механизација 

потребни за одгледување, заштита, 
искористување на шумата, изградба и 
одржување на шумските комуникации; 

11. Реагира на одредени проблеми и барања од 
страна на вработените. 
 

2.  Подготовка за 
работа  
 

Планира, 
организира, следи 
и контролира 
работа: 
 
• Во процесот на 

производство 

1. Распределува и организира транспорт по 
работни места; 

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

3. Дава упатства за работа и примена на средства 
во производство; 

4. Контролира целокупен процес на шумско 
производство; 

5. Идентификува проблеми и недостатоци и дава 
соодветни решенија; 

6. Контролира начин на садење; 
7. Проверува квалитет и навременост на 

извршените работи; 
8. Се грижи за примена на средствата за лична 

заштита како и за заштита на околината; 
9. Се грижи за безбедноста при работа согласно 

законската регулатива. 
 

• При подготовка и 
уредување на 
шумски 
работилишта  

 

1. Планира изработка на патишта и организира 
непречен пристап до работилиште; 

2. Сместува машини, уреди, алати и опасни 
работни средства на работилиште во согласност 
со позитивни прописи; 

3. Организира изградба на времени објекти за 
сместување во случај на елементарни непогоди; 

4. Утврдува и обележува опасни зони и поставува 
соодветни знаци; 

5. Планира чистење и одржување канали и мали 
водотеци; 

6. Обезбедува дрвни материјали од елементарни 
непогоди; 

7. Трасира сечно-извозни линии и патишта; 
8. Подготвува и уредува привремено помошно 

шумско стовариште. 
 

3. Оперативни 
активности  

Одгледува шуми 
 

1. Ги спроведува основните одгледувачки методи и 
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начини на искористување на шумите; 
2. Спроведува постапка на преведување на 

деградирани шуми во повисоки облици на 
одгледување преку конверзија, реконструкција и 
супституција;  

3. Спроведува техника и технологија на подигање 
на шумски култури и плантажи; 
 

  Врши просторно – 
функционална 
поделба на 
шумата 

1. Поставува ознаки на карта и во шума, согласно 
познавањата на поимите Шумско–стопанско 
подрачје, Шумско–стопанска единица, оддели и 
пододдели, начинот на нивно обележување на 
карта и на терен, како и основните принципи на 
простор но–функционална поделба на 
просторот; 

2. Се ориентира со помош на бусола и карта и 
одредува азимут; 

3. Користи GPS уреди и други современи уреди за 
премер на површини и наклон на теренот, како и 
информатичко – технолошки уреди; 

4. Изработува прегледни карти; 
5. Се грижи за целосно извршување на 

активностите предвидени во одредени работни 
упатства и во согласност со претходно 
пропишани инструкции. 
 

  Врши премер на 
шумите и утврдува 
месторастење на 
насадите 
 

1. Самостојно врши премер на стоечки стебла; 
2. Вади извртоци со Преслеров сврдел; 
3. Одредува волумен, прираст, старост и 

сортиментна структура на стоечки стебла; 
4. Одредува елементи на структурата на насадите 

(број на стебла, темелница, волумен, прираст и 
други елементи); 

5. Користи стандардни мерни инструменти во 
шумарството; 

6. Пополнува обрасци за прибирање на податоци 
за инвентура на шумите; 

7. Одредува длабочина и механички состав на 
почва; 

8. Одредува експозиција и наклон на терен; 
9. Дефинира доминантни шумски заедници и 

нивно-  хоризонтално и вертикално 
расчленување; 

10. Распознава видови на шумски дрвја и грмушки 
по хабитус, лист, плод, цвет; 

11. Селектира соодветен начин на изработка на 
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фитоценолошка снимка; 
12. Одредува склоп, обраст и бонитет на насад.  

 
  • Учествува во 

изработка на 
проектно – 
планска 
документација 

 

1. Учествува во изработка на: Посебни планови за 
стопанисување со шуми; Годишни изведбени 
планови; Евиденциски картони за приватни 
шуми; Проекти за изградба на шумски патишта и 
слично; 

2. Води административни работи поврзани со 
изработка на проектно–планска документација; 

3. Учествува во изработка на прегледни карти; 
4. Пренесува проект на подлога; 
5. Разработува детали; 
6. Ги применува начелата на проектирање и 

видовите на цели на стопанисувањето, како и 
мерките за остварување на тие цели. 
 

  Врши заштита на 
шумите 
 

1. Врши детерминација на најважните штетници и 
болести на шумските дрвја; 

2. Препознава симптоми на најчести заболувања 
на шумските дрвја; 

3. Препознава абиотски штетни фактори; 
4. Применува методи за борба против сите видови 

на штетници во шумарството; 
5. Врши контрола од бесправни сечи и други 

бесправни дејствија во шума; 
6. Поднесува соодветни пријави до надлежните 

органи против сторителите на бесправни 
дејствија во шума; 

7. Применува супресивни и репресивни мерки за 
борба против шумски пожари. 
 

 

Планира и 
организира 
искористување на 
шумите 
 

1. Организира сеча на стебла, одредува правец на 
соборување на стеблата, врши надзор при 
кроење на стеблата со цел на изработка на што 
повредни шумски сортименти; 

2. Избира алат и механизација при искористување 
на шумите и работа со нив; 

3. Врши надзор на примената на нормативите на 
сеча, изработка, привлекување, дотур и 
транспорт на шумските сортименти; 

4. Класира сортименти по важечки стандарди; 
5. Утврдува грешки на дрвото; 
6. Врши премер и одредува волумен на шумските 

сортименти; 
7. Примопредава шумски сортименти од фазите 
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сеча и дотур; 
8. Пополнува и потпишува соодветни обрасци – 

приемници; 
9. Врши надзор на изработка на шумски влаки; 
10. испорачува шумски сортименти, пополнува и 

потпишува соодветни документи – испратници; 
11. Ја контролира целокупната работа на 

непосредните извршители во фазите сеча, дотур 
и превоз на дрвна маса; 

12. Евидентира исполнетост на нормата и 
потрошувачката на гориво и мазиво; 

13. Воспоставува шумски ред во сечиштето преку 
собирање и раситнување на шумските остатоци 
и нивно складирање на однапред одредени 
места; 

14. Отстранува препреки кои го оневозможуваат 
развојот на младите фиданки. 

15. Ја контролира примената на мерките за заштита 
на работа на сите непосредни извршители во 
фазите сеча, дотур и превоз на дрвна маса; 

16. Укажува прва помош при евентуална повреда на 
работа во фазите сеча, дотур и превоз; 

17. Учествува во организацијата и контролата на 
користење на недрвни шумски производи. 
 

4. Комерцијални 
активности  
  
 
 

Подготвува 
елементи за 
калкулација 

1. Порачува потребни материјални средства; 
2. Почитува  нормативи на потрошувачка на 

материјал; 
3. Планира ангажирање на потребна работна сила; 
4. Проценува можни трошоци; 
5. Подготвува параметри и по потреба изработува 

калкулација. 
 

5. Администрати
вни 
активности  
 
 
 

Евидентира 
извршени работни 
налози и води 
евиденција 

1. Евидентира потрошен материјал (гориво, 
масло); 

2. Води евиденција за остварена норма и 
нормативи, извршени и произведени количини; 

3. Пополнува документи за примопредавање на 
изработените шумски сортименти; 

4. Води евиденција за работни часови на секој 
член од групата; 

5. Изготвува налог за исплата на плата за секој 
работник поодделно; 

6. Изготвува месечни и периодични извештаи. 
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6. Активности  
за 
обезбедувањ
е на квалитет 
 
 
 
 

Контролира 
квалитет во 
производствен 
процес и на готов 
производ 
 
 
 
 
 

1. Контролира исправност на алат и механизација; 
2. Користи средства за работа и материјали во 

согласност со упатствата на произведувачот; 
3. Набљудува соборување и кроење на стебла; 
4. Следи прием на дотурена дрвна маса; 
5. Известува за појавените болести и други 

штетници; 
6. Контролира технички работи при изградба на 

шумски патиштата. 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема  
 

Информира за 
евентуални 
дефекти 

1. Се грижи за уредно одржување на средствата за 
работа; 

2. Пријавува настанати дефекти кај техничките 
средства; 

3. Информира за потребен број на алат и прибор 
за работа. 
 

8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуницира со 
други лица на 
работа или на 
работилиште и 
работа во тим 
 

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

2. Употребува стручна терминологија; 
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 работилиште; 
8. Применува уреди и направи за комуникација во 

работен процес; 
 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 
 
 
 
 
 

Применува мерки 
за заштита на 
здравјето 
 
 

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

2. Контролира критични контролни точки во 
процесот на соборување на стеблa; 

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 за 

заштита на работа. 
Пакува и складира 
опасен отпад 

1. Ракува со опасни експлозивни и хемиски 
материјали и истите ги употребува согласно 
прописите и упатствата; 

2. Организира складирање и чување на опасни 
материјали согласно прописите и упатствата. 
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Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето: 

• Разликува нормативи за работа во шумарството; 
• Познава организација и економика на шумско производство; 
• Идентификува алат и механизација која се користи во шумарството; 
• Почитува законска регулатива од областа на шумарството; 
• Применува стандарди за квалитет на шумските производи; 
• Познава регулативите од областа на заштита при работа. 
• Познава поими шума, насад, нивните основни карактеристики, како и целта на негата 

на шумите; 
• Разликува основни принципи на просторно–функционална поделба на просторот; 
• Споредува основни облици на природно обновување на шумите; 
• Идентификува основни одгледувачки методи и начини на искористување на шумите; 
• Селектира методи на преведување на деградирани шуми во повисоки облици на 

одгледување преку конверзија, реконструкција и супституција; 
• Познава техника и технологија на подигање на шумски култури и плантажи; 
• Познава основни принципи на просторно – функционална поделба на просторот; 
• Познава принцип на работа на бусола и карта и одредува азимут; 
• Знае да користи GPS уреди и други современи уреди за премер на површини и наклон 

на теренот, како и информатичко – технолошки уреди; 
• Познава примена на прегледни карти; 
• Познава техники за одредување волумен, прираст, старост и сортиментна структура 

на стоечки стебла;  
• Знае елементи на структурата на насадите (број на стебла, темелница, волумен, 

прираст и други елементи); 
• Познава принцип на работа на стандардни мерни инструменти во шумарството; 
• Разликува обрасци за прибирање на податоци за инвентура на шумите и начинот на 

нивно пополнување; 
• Анализира  доминантни шумски заедници и нивно хоризонтално и вертикално 

расчленување; 
• Споредува различни  видови на шумски дрвја и грмушки по хабитус, лист, плод, цвет; 
• Ја познава систематиката на шумските дрвја и грмушки, ги знае нивните народни и 

латински имиња и распространетост (ареал); 
• Познава начин на изработка на фитоценолошка снимка; 
• Одредува склоп, обраст и бонитет на насадот; 
• Објаснува поими: ендемит, реликт, екотип, биотип, како и поимот и значењето на 

сукцесијата. 
•  Ги разликува видовите, содржината и постапката на изработка на проектно – плански 

документи; 
• Дефинира поими на возрасни класи, стопански класи и слично; 
• Ги познава методите на утврдување на приносот; 
• Разликува видови и начини на утврдување на етатот; 
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• Ги познава основните функции на шумата и начинот на нивно ускладување 
• Објаснува начела на проектирање и видовите на цели на стопанисувањето, како и 

мерките за остварување на тие цели; 
• Идентификува најважни штетници и болести на шумските дрвја; 
• Препознава симптоми на најчести заболувања на шумските дрвја; 
• Препознава абиотските штетни фактори; 
• Ги познава работите и нормативите на сеча, изработка, привлекување, дотур и 

транспорт на шумските сортименти; 
• Класира сортиментите по важечки стандарди; 
• Утврдува грешки на дрвото; 
• Знае да направи премер и одредува волумен на шумските сортименти; 
• Утврдува постапки на примопредавање на шумски сортименти од фазите сеча и 

дотур, пополнува и потпишува соодветни обрасци – приемници; 
• Ги познава видовите и начинот на изработка на шумски влаки;  
• Ја контролира целокупната работа на непосредните извршители во фазите сеча, 

дотур и превоз на дрвна маса, води евиденција за исполнување на нормата и 
потрошувачката на гориво и мазиво; 

• Ги познава прописите за шумски ред во сечиштето преку собирање и раситнување на 
шумските остатоци и нивно складирање на однапред одредени места; 

• Знае да укаже прва помош при евентуална повреда на работа во фазите сеча, дотур и 
превоз; 

• Ги познава работните норми во шумарството; 
• Ги познава стандардите за квалитет во своето занимање. 
• Идентификува одделни дефекти кај машините и алатите; 
• Применува процедури за време на отстранување на дефекти; 
• Ги познава основните правила за одржување на средствата за работа. 
• Воспоставува взаемен однос со надредени и подредени; 
• Поседува работна култура; 
• Применува стручна техничко-технолошка терминологија 
• Познава правила за работно комуницирање; 
• Предвидува можни повреди од неправилно ракување со алат и механизација; 
• Детектира критични контролни точки во процесот на производство; 
• Применува прописи за заштита при работа; 
• Познава прописи за заштита на околината; 
• Познава прописи за прва помош; 
• разликува видови, содржина и постапка на изработка на проектно – плански 

документи; 
• познава поими за видови на зрелост на насади, опходња, опходњица и слично; 
• познава поими на возрасни класи, стопански класи и слично; 
• применува методи на утврдување на приносот; 
• познава поим, вид и начин на утврдување на етат; 
• познава основни функции на шумата и начинот на нивно ускладување 
• ги применува начелата на проектирање и видовите на цели на стопанисувањето, како 

и мерките за остварување на тие цели. 
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Вештини за занимањето: 
 

• Применува стандардни процедури за сеење на семе; 
• Планира производство согласно дневен налог на работа; 
• Извршува 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; 
• Реагира при појава на непредвидени застои и неправилности во тек на производниот 

процес 
• Пополнува деловна документација 
• Врши избор на методи за контрола на квалитет; 
• Комуницира со непосредни производители, стопанственици и индивидуални лица; 
• 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 
 
 

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 
компетентно да го следи напредокот во професијата и да го 
надградува сопственото знаење и вештини во сферата на 
шумарството. 
 
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 
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задачите и собира податоци потребни за пошумување, чување, 
одгледување и искористување на шумите. 
 
Дигитални компетенции:  
Користи основна ИК технологија со цел следење на новините во 
областа на шумарството. 
 
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 
шумарството. Истраен е во учењето за време на работата со 
соработниците во полето на шумарството.  
 
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 и претприемништво:  
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 

 

Посебни услови 

Работни средини: Поголемиот дел од работата, операторот за 
шумско производство ги реализира на отворен простор, како што се: 
шума, шумско работилиште, сечиште, расадник, полигон, привремени 
помошни стоваришта, шумски патишта, шумски градежни објекти, 
паркови и т.н. Останатиот дел од работите ги врши во затворен 
простор, како што се: згради, складишта, работилници итн. Работното 
окружување на специјалистот е шумата и шумското тло, отворени 
простори кои често се покриени со снег, кал, закрчени шумски 
израстоци, лизгави, камени и стрмни патишта. На отворениот простор 
специјалистот е изложен на сите климатски услови: ниски и високи 
температури, летна горештина која често пати влијае на сигурноста и 
здравјето и т.н. Работи на механизација со зголемена опасност 
(моторни пили, шумски зглобни трактори, дигалки ,жичари, приклучни 
машини, косилки и др.). Во својата работа мора да користи лични 
заштитни средства и направи.  
Работното време е регулирано, по правило работи во една смена. 
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Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за шуми со сите подзаконски акти и правилници  
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна 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 шумски сортименти 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/22 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


