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Со стандардот на занимањето Геодет за инженерска геодезија се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за 
реализација на практични геодетски активности поврзани со  
пружање геодетски услуги за потребите на други сродни струки 
(градежништво, архитектура, рударство, енергетика и др.).  

Геодетот за инженерска геодезија, преку повеќе проблемски 
ситуации, ќе биде оспособен да применува геодетски постапки за 
разработка и пренесување на проектна документација на 
градилиште како и за следење на поместувања и деформации на 
објекти  со примена на различни методи на мерење и различни 
мерни инструменти. 

Занимањето Геодет за инженерска геодезија овозможува 
самостојно извршување на разновидни работи и задачи при 
читање на карти, планови  и проектно - техничка документација 
во аналогна и дигитална форма; пренесување на проектно - 
техничка документација на градилиште; примена на различни 
методи и инструменти за геодетски теренски работи; обработка 
на податоците за исколчување и податоци прибрани од терен; 
подготвување на геодетски елаборат во електронска и печатена 
форма; контролирање на исправност на геодетски мерни 
инструменти и точност на добиени податоци од мерење; примена 
на CAD техники при реализација на проекти; пресметковни 
операции со примена на програмски јазици или готови програми. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Примa, 
анализира, 
планира  и 
организира 
сопствени 
геодетски работи 
и работа во тим 
заради 
остварување на 
работна задача 
  
 

1. Врши увид во проектно - 
техничка документација за 
зададена работна задача 

2. Анализира зададена 
работна задача 

3. Планира редослед на 
теренски и канцелариски 
активности за реализација 
на работни задачи од 
инженерска геодезија  

4. Утврдува динамика и процес 
на извршување на работите 

5. Утврдува приоритетни 
активности  

6. Организира работа во тим 
според однапред доделени 
задолженија 

7. Координира работни задачи 
за членовите од тимот 

8. Прави распоред на 
активности со утврден рок на 
изведување 
 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува и 
проверува 
инструменти и 
прибор за мерење  

1. Избира метода на работа 
соодветна на зададена 
задача (активност)  и 
бараната точност 

2. Подготвува и проверува 
исправност на геодетските 
мерни инструменти 

3. Утврдува соодветност на 
инструментите и приборот 
на потребите на работната 
задача и бараната точност  

4. Врши испитување и 
ректификација на 
геодетските мерни 
инструменти 

5. Комплетира прибор за 
работа 

 
Подготвува 
потребни 
податоци  и 
документација за 
исколчување или 
следење на објект 

1. Утврдува постоење на 
соодветна геодетска мрежа 
како подлога за исколчување 
или следење на 
поместувања на објект  

2. Прибира потребни податоци 
за пронаоѓање на точки од 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

мрежата на терен (Т.О.27) 
3. Обезбедува податоци за 

исколчување  
  

3. Оперативни 
активности 

Чита карти, 
планови  и 
проектно - 
техничка 
документација во 
хартиена и 
дигитална форма 
 

1. Работи со координатни 
системи  

2. Користи размер и размерник 
за мерење од геодетски 
подлоги 

3. Очитува координати  и коти 
од аналогни и дигитални 
геодетски подлоги 

4. Врши линеарни и агловни 
мерења од аналогни и 
дигитални подлоги 

5. Визуализира  слика за 
теренот врз основа на 
изохипси  

6. Утврдува содржина на терен 
преку 
топографски/картографски 
знаци,  од аналогни и 
дигитални подлоги 

7. Користи техничко писмо 
 

Воспоставува  
геодетска основа 
за потребите на 
изградба и 
одржување на 
инженерски 
објекти 

1. Развива геодетски мрежи во 
хоризонтална и вертикална 
смисла (полигонска, линиска, 
нивелманска)  

2. Рекогносцира проектирана 
геодетска мрежа / работен 
полигон  

3. Стабилизира геодетски 
точки согласно правила за 
стабилизација зависно од 
намената на геодетската 
мрежа 

4. Врши мерења во мрежата за 
одредување на положбата 
на точките во државен или 
локален координатен систем 

5. Одредува координати и коти 
на точките од мрежите 

6. Користи современи методи и 
пристапи на пресметување 
на нумерички податоци во 
мрежите 

7. Користи ГПС за утврдување 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

на геодетска основа во 
различни области од 
инженерска геодезија 
 

Пренесува 
проектно - 
техничка 
документација на 
градилиште  

1. Утврдува елементи за 
геодетско обележување од 
проектно – техничка 
документација 

2. Одредува местоположба 
(позиција)  на  терен според  
проектирани координати  

3. Се ориентира на терен 
според скици од проект 

4. Користи рачен ГПС за 
одредување на приближна 
местоположба на терен 

5. Користи Т.О.27 при 
пронаоѓање на точки од 
геодетска основа на терен 

6. Користи постоечка геодетска 
мрежа стабилизирана на тој 
дел од теренот или 
поставува нова геодетска 
основа за снимање или 
обележување 

7. Пренесува нулта точка од 
основниот проект на терен 

8. Користи протокол за 
обележување со дадени 
координати на детални точки 
на објектот од основниот 
проект 

9. Врши основно и детално 
обележување/исколчување 
на објект според проектна 
документација 

10. Врши исколчување на 
хоризонтални и вертикални 
елементи од траса 

11. Користи методи на 
обележување со современи 
геодетски инструменти 
 

Применува 
методи и 
инструменти за 
геодетски 
теренски работи 

1. Користи соодветна 
методологија на мерење 
зависно од потребата 

2. Користи соодветни мерни 
инструменти  за работа 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Врши геодетски мерења во 
соодветни атмосферски 
услови во текот на денот 

4. Снима надолжни и попречни 
профили на пат 

5. Врши исколчување на 
објекти според аналитички 
податоци со соодветна 
геодетска методологија 

6. Врши исколчување на 
елементи од траса (на 
линиски објекти) 

7. Врши висинско 
обележување на траса (на 
линиски објекти) 

8. Снима изведена состојба 
9. Врши мерења за 

утврдување на поместувања 
и деформации на објект 
(брана, мост, тунел, 
насип,...) 

10. Врши следење на висина во 
однос на обележана нулта 
точка (катна, мост, насип, ...) 

11. Врши контролни мерење 
заради  проверка на 
пренесени нумерички 
податоци 
 

Врши потребни 
пресметувања и 
обработува  
податоци 
прибраните  од 
терен  

1. Пресметува елементи на 
траса во хоризонтална и 
вертикална смисла  

2. Пресметува стационажа на 
траса, кота на нивелета, 
кубатура на земјишни маси  

3. Врши пресметки врз основа 
на податоци добиени од 
мерењето (агли, должини, 
висински разлики) 

4. Користи калкулатор и Excel 
5. Применува геодетски и 

математички методи на 
пресметување 

6. Изработува програм за 
пресметување и обработка 
на мерени величини со 
користење на ф-ии од Excel  
(агловни и линеарни) 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Применува соодветни 
тригонометриски или 
нивелмански обрасци во 
дигитална и пишана форма 
 

4. Комерцијални 
активности 

/ /  

5. Административни 
активности 

Подготвува 
геодетски 
елаборат во 
електронска и 
печатена форма 

1. Изработува извештај 
2. Изработува скици од 

теренски мерења врз основа 
на податоци од мерењето 

3. Изготвува список на 
координати на снимени 
детални точки 

4. Користи соодветни 
тригонометриски обрасци 
согласно податоците од 
мерењето 

5. Архивира податоци во 
геодетски елаборат 

6. Складира и чува податоци 
во електронска и печатена 
форма 
 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Контролира 
исправност на 
геодетски мерни 
инструменти 

1. Редовно контролира 
состојба на инструменти и 
прибор за мерење 

2. Врши испитување на 
инструменти и прибор 

3. Користи опрема за мерење 
според насоките од 
произведувачот 
 

Контролира 
точност на 
податоци од 
мерење и 
пресметување 

1. Врши контролни мерења 
2. Врши контрола на 

пресметување 
3. Утврдува можни грешки 

настанати при мерење 
4. Врши анализа и оцена на 

точност на мерењето 
 

7. Одржување и 
поправка 

Ги чува, одржува 
и складира 
геодетските мерни 
инструменти 

1. Соодветно чува и складира 
геодетски мерни 
инструменти и прибор 

2. Чува подготвени резервни 
батерии за геодетски мерни 
инструменти 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. Комуникација Комуницира со 
клиенти и 
соработници 

1. Комуницира со членови во 
тимот во канцеларија и на 
терен 

2. Комуницира со 
претпоставени 

3. Комуницира со 
странки/клиенти во 
канцеларија и на терен 

4. Комуницира со институции 
кои вршат геодетски и 
градежни услуги 

5. Комуницира со приватни 
геодетски и градежни фирми  

6. Користи електронска база на 
податоци  

7. Комуницира со помош на 
ИКТ 

8. Комуницира вербално и 
пишано 

9. Користи професионален 
речник 

10. Применува стручно – 
техничка терминологија 
 

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

Стандарди за 
здравје и 
безбедност при 
работа 

1. Применува стандарди за 
работа на терен 

 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

- набројува и објаснува основни геодетски работи во инженерско техничките 
области поврзани со градежништво, архитектура, сообраќај, рударство, 
енергетика и други сродни области 

- разликува метода на работа за различни геодетски мерења  
- објаснува методи на геодетско обележување во хоризонтална и вертикална 

смисла  
- знае фази на проектирање и разликува идеен, главен и детален проект 
- познава мерни единици и пресметковни операции за различни податоци од 

мерењето (агли, должини и висински разлики) 
- ја познава постапката на работа со различни видови геодетски 

инструменти 
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- ги познава постапките за испитување и ректификација на геодетските 
мерни инструменти 

- разликува различни видови геодетски мрежи 
- разликува размер и размерник за мерење од геодетски подлоги 
- познава координати  и коти од геодетски подлоги 
- објаснува постапки за агловни мерења од геодетски подлоги 
- познава правила за визуализирање на слика за терен врз основа на 

изохипси 
- разликува линеарни и агловни мерења од дигитални подлоги 
- познава правила за очитување на координати и коти  од дигитални подлоги 
- препознава содржина на терен според топографските знаци 
- познава правила на техничко писмо 
- објаснува како се определува местоположба на терен според проектирани 

координати 
- разликува постоечка и нова геодетска основа за обележување 
- објаснува пренесување на нулта точка од основниот проект на терен 
- презентира протокол за обележување 
- разликува методи на обележување со современи геодетски инструменти 
- познава методи на мерење и инструменти за работа 
- познава мерење на објекти заради утврдување на нивната стабилност 
- презентира следење  на висина во однос на обележана нулта точка 
- знае за трасирање, елементи на траса, елементи на кривини, стационажа, 

нивелета, надолжен профил и попречни профили 
- извршува операции за пресметување врз основа на зададени или мерени 

податоци 
- познава содржина и начин на пополнување на тригонометриски или 

нивелмански обрасци во дигитална и пишана форма 
- објаснува постапки за изготвување на извештаи, скици од теренски мерења 

и списоци на координати на снимени детални точки 
- познава процедури за складирање и чување податоци во електронска и 

печатена форма 
 
Вештини за занимањето: 

- анализира методи на работа за извршување на геодетски мерења врз 
основа на зададени податоци и барана точност на мерење 

- пресметува потребни елементи во соодветна документација  
- (тригонометриски и нивелмански обрасци) 
- ракува со различни видови на геодетски инструменти 
- применува постапки за испитување и ректификација на геодетските мерни 

инструменти 
- избира соодветна геодетска мрежа за пренесување на објект 
- користи размер и размерник за мерење од геодетски подлоги 
- идентификува координати  и коти од геодетски подлоги 
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- применува правила за визуализирање на слика за терен врз основа на 
изохипси 

- применува линеарни и агловни мерења на аналогни и дигитални подлоги 
- очитува координати и коти  од аналогни и дигитални подлоги 
- определува содржина на терен преку топографски знаци, од аналогни  и 

дигитални подлоги 
- применува правила на техничко писмо 
- определува местоположба на терен според проектирани координати 
- избира постоечка или поставува нова геодетска основа за обележување 

или следење на објект 
- демонстрира пренесување на нулта точка од основниот проект на терен 
- демонстрира протокол за обележување со дадени координати на детални 

точки на објектот од основниот проект 
- применува различни методи на обележување со современи геодетски 

инструменти 
- избира соодветни методи на мерење и иснструменти за работа 
- мери објекти заради утврдување на поместувања и деформации 
- следи висина во однос на обележана нулта точка 
- врши пресметки врз основа на податоци добиени од мерењето 
- пополнува соодветни тригонометриски или нивелмански обрасци во 

дигитална и пишана форма 
- изготвува извештаи, скици од теренски мерења и списоци на координати на 

снимени детални точки 
- складира и чува податоци во електронска и печатена форма согласно 

пропишани процедури  
- рекогносцира проектирана геодетска мрежа / работен полигон  
- стабилизира геодетски точки согласно правила за стабилизација зависно 

од намената на геодетската мрежа 
- врши мерења во мрежата за одредување на положбата на точките во 

државен или локален координатен систем 
- одредува координати и коти на точките од мрежите 
- користи современи методи и пристапи на пресметување на нумерички 

податоци во мрежите 
- користи ГПС за утврдување на геодетска основа во различни области од 

инженерска геодезија 
- користи ИКТ 

  
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да објаснува постапки за изготвување на 
извештаи, скици од теренски мерења и списоци на 
координати на снимени детални точки, факти, барања и 
ставови во усна и во писмена форма, да остварува 
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јазична интеракција со останатите членови во тимот, 
претпоставените и со странки/клиенти, на соодветен и 
креативен начин во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да 
користи различни видови на документација, технички 
помагала при комуникација, да пребарува, собира и 
обработува информации и да користи професионален 
речник. 
 

Комуникација на странски јазик 
Способен е да разбере, факти и ставови во усна и во 
писмена форма. Да користи странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, со 
цел компетентно да го следи напредокот во професијата, 
способен е да го користи странскиот јазик и да го 
надградува своето знаење и вештина во сферата на 
стручната терминологија. 

 
Математичко-техничка и научна компетенција 
Во решавањето на задачи од инженерска геодезија 
користи соодветни  формули и пресметки врз основа на 
зададени податоци или податоци добиени од мерењето, 
пресметува потребни елементи во соодветна 
документација, применува нумеричко размислување и 
логичко поврзување на зададени, мерени и барани 
податоци, применува  знаење во извршување на работите 
со соодветен редослед во пресметувањето. Користи и 
работи со техничко-технолошки алатки и се снаоѓа во 
цртежи при утврдување на математичка зависност на 
елементите. Собира податоци потребни за 
самоунапредувањето во геодезијата. Користи калкулатор 
за реализација на пресметувањата.  

 
Дигитална компетенција 
Способен е да користи специфична ИТ технологија за 
прибирање на податоци со користење на современи 
дигитални геодетски инструменти.  Обработува податоци 
од мерење со користење на програмски пакети за 
специфични геодетски пресметки. Исцртува дигитални  
скици и планови. Користи готови дигитални планови и 
проекти. 
 
Учење да се учи. Способен е да стекне, обработи и усвои 
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ново знаење и вештини заради личен напредок и 
унапредување на работата. Способен е да управува со 
сопственото учење, кариерата и работните рутини и е 
истраен кон автономното учење. 

 
Општествена и граѓанска свесност 
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, 
да создава доверба, да  покажува флексибилност и 
адаптибилност за новонастанати ситуации и да е 
мотивиран за работа во сопствената област. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за подобрување на состојбите и 
нивно спроведување. Придонесува кон развој на 
културата која ги поддржува иницијативите и иновациите 
во рамките на геодетската дејност. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и 
искуства, поврзувајќи ги со самоподобрувањето на 
членовите на тимот. Ги приближува сопствените 
креативни ставови со размислувањата на другите членови 
на тимот, со што ќе се подобри ефикасноста во нивното 
работење. 
 

 

Посебни услови 

- Надвор во секакви временски услови при геодетски 
мерења и при снимање на изведена состојба 

- Работа на поголема надморска висина при геодетски 
мерења и мерења за утврдување на стабилност на 
објекти (брани, мостови, насипи и др.) 
 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

- Закон за работни односи 
- Закон за безбедност и здравје при работа 
- Закон за заштита на животна средина 
- Закон за урбанизам и просторно планирање 
- Закон за катастар на недвижности 
- Закон за градежно земјиште 
- Закон за нациoналната инфраструктура на просторните 

податоци на Р.М 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
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Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/14  
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