
 

 

Стандард на занимање 
 
Назив на СЗ Поставувач на рекреативно-планинарски патеки - маркацист 

Код на СЗ 1520.52.02 

Сектор СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

V (петто) 

Опис на 
занимањето 

 
 
Поставувачот на рекреативно-планинарски патеки – маркацист 
поставува и одржува планинарско-рекреативни патеки за поединци или 
групи во летни или зимски услови врз основа на светските стандарди за 
безбедно движење на планина. Маркацистот, врз основа на барањата и 
желбите на поединци или групи и врз основа на нивните можности, ги 
определува и поставува рекреативно-планинарските патеки, ја утврдува 
нивната состојба, ги обележува патеките, поставува нови табли со 
насоки за движење, го консолидира земјиштето поради ерозија на тлото 
и ги отстранува паднатите гранки од патеката поради безбедно и 
сигурно движење. Маркацистот дава инструкции за правилно користење 
на ознаките и патоказите, за правилно користење на опремата, за 
следење на временската состојба и го оценува квалитетот на 
поставените патеки.   
 
 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Анализа, 
планирање и 
организирање 
на активности 

Проучување и 
анализирање на 
поставеноста на 
постојните патеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ја  проучува и анализира поставеноста на 
постојните патеки 

2. Ја анализира состојбата на поставените 
патеки 

3. Го проучува теренот каде треба да се 
постват патеките 

4. Ги анализира барањата на поединци или 
групи 

5. Го анализира составот на групата 
 
 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Планирање и 
организирање на 
работата 

1.   Го планира изборот и поставувањето на 
рекреативно-планинарска патека 
1. Ја планира адаптацијата на постојните 

рекреативно-планинарски патеки 
2. Ја планира и организира сопствената работа 

и работата на групата 
3. Ја планира набавката на потребната опрема 
4. Ja планира, раководи, оценува и ревидира 

работата на тимот и употребата на ресурсите 
во рамки на функциите за поставување и 
одржување на планинарско-рекреативни 
патеки, за да осигури дека вистинските луѓе 
и алатки се на вистинско место во вистинско 
време 

5. Се прилагодува на промените во барањата 
на проектите за патеки, тимот или средината, 
реагирајќи во моменталната ситуација и 
имајќи предвид долгорочни решенија 

  Следење на 
тенденциите во 
планирањето, 
подготовката  и  
изведувањето 
работи на 
планинарско-
рекреативните 
патеки  
 

1. Присуствува на соодветни настани, 
семинари, обуки за да биде во чекор со  
иновациите за работа на планинарско –
рекреативните патеки 

2. Ги следи промените во пошироките 
општествени трендови, економската клима, 
прашањата околу животната средина, 
здравството и технолошкиот развој 

3. Експериментира со развојот на нови методи 
на работа на планинарско – рекреативните 
патеки 

4. Воведува нова опрема и го обучува 
персоналот за нивно користење 

2. Подготвка за 
работа 

Идентификување 
на потребите за 
работа на 
планинарско- 
рекреативните 
патеки 

1. Подготвува план за работа на патеката  
2. Ги планира предвидените активности на 

тимот на начин кој ги зголемува вештините 
на секој поединец и ја зголемува нивната 
продуктивност 

3. Изготвува  листа на приоритети за работа 
4. Го проучува теренот, местото и условите 

каде ќе се одвива работата на патеката 
5. Ја подготвува опремата потребна за работа 
6. Ја подготвува опремата за прва помош 
7. Ги следи временските услови заради 

безбедност на учесниците. 
8. Ги известува сите инволвирани работни тела 

во ФПСМ и други надворешни институции 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Идентификување 
и контрола на 
ресурсите 

1. Ги идентификува ресурсите потребни за 
работата на патеката и ги следи точните 
процедури за нивно добивање 

2. Решава проблеми во обезбедувањето на 
ресурси следејќи ги договорените процедури 
и ги информира соодветните луѓе 

3. Го проверува квалитетот, количината и 
соодветноста на ресурсите пред нивното 
користење 

4. Обезбедува услови опремата и материјалите 
да се правилно складирани и одржувани 

5. Обезбедува услови  ресурсите да се 
користат на ефективен и ефикасен начин и 
во согласност со организациските и 
законските барања 

6. Ја води, ажурира и чува евиденцијата на 
одредено место за потребните ресурси 

3. Оперативни 
активности  

Подготовка за 
реализација на  
активносите  

1. Изготвува конкретен временски план и 
редослед за спроведување на активностите 
на патеката 

2. Демонстрира новитети во опремата и начини 
на извршување на работата 

3. Ја подготвува опремата за работа 
4. Обезбедува потребен материјал за работа на 

патеката 
5. Развива систем за проверка на потребните 

работни материјали 
6. Го утврдува оштетувањето и недостатокот на 

потребните материјали и бара нивно 
надополнување 

7. Воспоставува мониторинг систем со цел да 
осигури дека постапувањето според планот 
на активностите се врши соодветно и 
безбедно  

8. Ги евидентира опремата и материјалите за 
работа и дава упатства за нивното чување и 
враќање 

9. Превзема мерки за безбедно движење на 
другите посетители на патеката и врши 
комплетно затворање на патеката за време 
на работата 

  Подготовка на 
тимот за 
реализација на 
активностите 
 
 
 
 
 
 

1. Воспоставува процедури за реализација на 
активностите 

2. Го формира тимот за спроведување на 
активностите 

3. Заедно со членовите на тимот го планира 
начинот на изведување на работите и 
постигнувањето на зацртаните цели 

4. Ги утврдува целите и задачите на секој член 
од тимот за работа на одделни делови од 
патеката 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 5. Делегира задачи до секој член од тимот и ја 
објаснува заедничката цел што треба да се 
постигне при поставувањето на патеката 

 
6. Им дава поединечни инструкции на 

членовите од тимот  и  ја организира нивната 
работа 

7. Го утврдува поседувањето на компетенциите 
(знаењето и вештините) на членовите на 
тимот потребни за реализирање на 
активностите 

8. Го запознава тимот со планот на 
активностите, теренот, условите за работа и 
за местото каде ќе се изведуваат 
активностите 

9. Проследува информации до тимот за 
културното наследство и природното 
богатство за регионот каде ќе се изведува 
работата 

10. Го информира локалното население и 
другите чинители за изведувањето на работи 
поврзани со поставувањето на патеката 

 
  Поставување на 

патека, 
надгледување и 
оценување 
работата  

1. Раководи со работата на тимот 
2. Ги интегрира активностите на сите членови 

во тимот 
3. Обезбедува соодветни услови, справи и 

помагала за непречено одвивање на 
работата 

4. Ја надгледува работата на членовите на 
тимот 

5. Ја следи динамиката и квалитетот на 
спроведување на активностите при 
поставувањето на патеката 

6. Ги мотивира членовите на тимот да ги 
совладуваат тешкотиите и да ги реализираат 
активностите 

7. Ги решава проблематичните ситуации, 
тешкотиите и разните предизвици 

8. Врши контрола на трошоците, обезбедува 
најдобро можно користење на достапните 
ресурси и изнаоѓа нови ресурси за поддршка 
кога ќе произлезе таква потреба 

9. Користи ефективни методи за прибирање на  
информации потребни за евиденција,  
извештај за работа и за поддршка на 
услугите во согласност со организациските 
процедури на Федерацијата на 
планинарскиот сојуз на Македонија 

10. Воспоставува ригорозен систем за 
управување со отпад во рамките на својата 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

област на одговорност, минимизирајќи го 
залудното трошење на ресурси (секогаш кога 
тоа е возможно) 

4. Комерцијални 
активности 
 

Изработка на 
проекти за 
поставување на  
планинарско-
рекретаивни 
патеки и 
проценка на 
истите 

1. Подготвува понуди за извршување на работи 
поврзани со поставување на патеки, врз 
основа на соодветни правилници и светски 
практики 

2. Изработкува   калкулации на цените на 
чинење на услугите 

3. Дава советодавно-консултативни услуги за 
условите за реализација на работата на 
патеката 

4. Ги следи и управува со приходите и 
трошоците 

5. Го следи распоредувањето на ресурсите 
6. Ја анализира, толкува и проценува 

продажбата на производите/услугите и/или 
податоците и информациите за 
продуктивноста 

7. Дава препораки за идно планирање 
поврзано со поставување на патеки и за 
користење на персоналот и на другите 
ресурси 

8. Предлага идеи и дава иницијативи за 
деловна соработка 
 

5. Административ
ни активности 

Пополнување на 
формулари и 
водење на 
пропишана 
документација 

1. Води евиденција за членовите на тимот кои 
учествувале во поставувањето на патеката 

2. Пополнува  документација за реализација на 
активностите 

3. Ја известува надлежната организација ( 
ФПСМ), преку соодветен формулар, за 
почеток на работата, со цел евиденција во 
базата со податоци на планинарски патеки 

4. Води евиденција за искористените ресурси 
5. Води евиденција за искористеноста на 

опремата за работа на патеката 
6. Води евиденција за напредокот на работата 
7. Изготвува извештаи за  циклусите на 

работниот процес 
8. Утврдува дека постојат воспоставени 

електронски системи и системи за 
пополнување на информации и дека истите 
се адекватни за правилно евидентирање на 
информациите 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет  

Оценување на 
квалитетот на 
работа на 
патеката, според 
утврдените 
правила и 
критериуми 

1. Го проценува и мери квалитетот на 
завршената работа и истиот го споредува со 
целите на бараните активности 

2. Го оценува индивидуалниот  напредок на 
членовите на тимот во рамките на работните 
активности  

3. Ги мотивира и вклучува членовите на тимот 
во планирањето и организирањето на 
работата 

4. Континуирано ги обновува своите знаења и 
вештини за техниките за поставувањето и 
работата на планинарско-рекреативни 
патеки и истото го пренесува на своите 
колеги приправници. 

5. Развива и имплементира планови за 
непредвидени ситуации на патеките, за да 
осигури дека ресурсите се соодветни за да 
обезбедат одржливи нивоа на услуга 
потребни за работата 

6. Редовно се информира за состојбата на 
патеките каде се изведува работата  

7. Врши тековна проверка на опремата и 
помагалата 

8. Врши финално вреднување на завршената 
работа 

9. Бара, анализира и евалуира повратни 
информации од посетителите и презема 
соодветни активности за да го подобри 
квалитетот на работата и корисничкото 
искуство 

10. Работи во согласност со програмата и 
пропишаните норми во рамките на  
организацијата на маркацисти на ФПСМ и во 
планинарските друштва/клубови 

11. Го почитува етичкиот кодекс на планинарите 
 

7.  Одржување и 
поправка на 
опрема 

Следење на 
техничката 
исправност и 
одржување на 
опремата за 
работа 

1. Правилно  ја користи опремата и помошните 
средства потребни за работа на патеките 

2. Ја следи техничката исправност на опремата 
и помошните средства потребни за работа 
на патеките 

3. Врши мали поправки и ги отстранува 
дефектите кај опремата и помошните 
средства потребни за работа на патеките 

4. Пријавува неправилности кај опремата и 
помошните средства потребни за работа на 
патеките 

5. Проверува дали одржувањето на опремата 
се врши според инструкциите на 
производителот, според инструкциите за 
здравје и безбедност и процедурите на 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

организацијата 
6. Осигурува прецизно комплетирање на сите 

потребни досиеја за користење на опремата 
8. Комуникација Комуницирање  и 

соработка со 
членовите на 
тимот и со 
останатите 
чинители 

1. Комуницира со членовите на тимот пред, за 
време и по завршување на работата, како и 
со останатите посетители  на патеката 

2. Јасно ги пренесува намерата и целите на 
активностите до сите членови на тимот  

3. Создава атмосфера на доверба и заемно 
почитување каде што нема авторитет, или 
споделен авторитет, со оние со кои работи 

4. Навремено ги известува колегите за било 
какви потешкотии или за проблеми поради 
кои не е можно да се  исполнат договорите 

5. Обезбедува повратна информација до 
колегите за нивната работа и бара повратна 
информација од колегите за неговата работа 
со цел да ги идентификува областите што 
треба да се подобрат 

6. Комуницира со заинтересираните кандидати 
за добивање на ова занимање 

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

Обезбедување 
услови за 
безбедност и 
зажита на 
здравјето на 
членовите на 
тимот и заштита 
на околината во 
која се изведува 
работата 

1. Го почитува Нормативот за простор каде се 
изведуваат работите и за правилно 
користење на опремата и ресурсите заради 
спроведување на соодветните процедури 

2. Обезбедува информации во врска со 
процедурите за здравје, хигиена, безбедност 
и сигурност што се во негова надлежност 

3. Ја следи состојбата на патеките и 
поширокото опкружување каде се одвива 
поставувањето и работата на планинарско-
рекреативната патека 

4. Соработува со Планинарските водичи во 
случај кога патеките се оштетени 

5. Ги организира работните активности и 
користењето на ресурсите што се во негова 
надлежност за тие да бидат ефикасни и 
ефективни (работи согласно законските 
барања и политиките на животната средина 
кои го намалуваат негативното, а го 
зголемуваат позитивното влијание врз 
животната средина) 

6. Го идентификува влијанието на работните 
активности врз животната средина и 
употребата на ресурсите во негова 
надлежност 

7. Води сметка за целовитоста на природното и 
културното наследство каде се врши 
поставувањето на планинарско-
рекреативната патека 

8. Ги алармира надлежните институции за 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

забележани проблеми и загрозувања на 
природното и културното наследство, како и 
животната средина 

9. Ги запознава поединците или групата за 
евентуалните опасности кои можат да 
настанат при движење во природа 

10. Применува соодветни мерки за заштита при 
движење во планина 

11. Правилно ги отстранува отпадоците на кои 
ќе наиде 

12. Утврдува  дека целокупниот персонал има 
редовна обука за постапување при можни 
повреди и за техниките на прва помош при 
итни случаи 

13. Бара совети од експерти кога тоа е потребно, 
било во или надвор од организацијата 

 
 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  

 
Знаење за занимањето: 

- Поседува теоретски и систематски усвоени стручни знаења за  содржината, принципите, 
стратегиите, техниките и пристапите за подготовка, поставувањето и одржување на 
планинарско-рекреативните патеки 

- Ги познава облиците и содржината на планинарењето 

- Ги познава методите на подготовка и спроведување на проекти за планинарски патеки 

- Поседува теоретски и стручни знаења за психо-физичкиот развој, здравјето на луѓето и 
заштитата на животната средина 

- Поседува теоретски и стручни знаења за начинот на исхрана и правилен избор на храна 

- Ги познава опремата и материјалите што се користат при работа на патеките  

- Ги познава процедурите и правилата за планирање, програмирање и организирање на 
работа на терен 

- Поседува стручни знаења за стандардите и методите за  оценување на квалитетот на 
работата според дадените критериуми на ФПСМ 

- Ги познава правилата за водење и пополнување на евиденција и документација за работа 
на планинарско-рекреативни патеки 

- Поседува знаење за подготвување програма за еднодневни и повеќедневни акции за 
работа во летни и зимски услови на планинарско-рекреативните патеки 



 

 

- Знае да планира, подготвува и организира работа на планинарско-рекреативните патеки 
за поединци и групи 

- Знае да користи соодветни информациски-комуникациски средства  

- Знае да води сметка за опремата која ја поседува и која се употребува при процесот на 
работа на планинарско-рекреативните патеки 

- Знае да води сметка за состојбата на маркираните патеки каде се извршува водењето во 
планина 

- Познава техники на водење во планина, во согласност со важечките светски стандарди 

- Има познавање од метеорологија и се грижи за навремено информирање за временските 
услови во соработка со надлежните институции 

- Има основни познавања од културното наследство на земјата каде изведува работа на 
планинарско-рекреативните патеки 

- Знае да прави проценка за квалитетот на извршената работа и услуги и одговара за нив 

- Знае да се грижи за животната средина, природното опкружување, како и флората и 
фауната на патеките и планините каде се изведува процесот на работа на планинарско-
рекреативните патеки 

- Го познава влијанието на одредени ресурси врз животната средина, здравјето и 
безбедноста на учесниците 

- Знае да укажува прва помош на учесниците во процесот на работа на планинарско-
рекреативните патеки 

- Знае како да ги елиминира или да ги сведе на минимум ризиците поврзани со здравјето, 
хигиената, безбедноста и сигурноста на работната средина 

- Знае да реагира во ситуација на итни случаеви при појава на пожар 

- Има познавање за техники на ориентација, читање на мапи и снаоѓање на терен во тешки 
услови  

- Има познавање од процедурите за безбедноста при работа на учесниците во процесот на 
работа на планинарско-рекреативните патеки 

- Знае да планира и имплементира насоки за планинарски водачи на ФПСМ, спасители на 
планина и младински планинарски лидери 

- Знае да се грижи на алатот, средство за лична безбедност и други помагала за работа на 
планинарските патеки и нивно соодветно одржување 

- Ги познава методите за мотивирање, поддршка и охрабрување на членовите на тимот и 
признавање на нивните достигнувања 

- Знае да идентификува и реши потешкотии и предизвици што можат да се појават, 
вклучувајќи проблеми со конфликт, разновидност и инклузија во рамките на тимот и 
начини како тие да се идентификуваат и надминат 



- Знае како се распределува и користи буџетот  

Вештини за занимањето: 
 
- Применува практични и креативни вештини за  планирање, дизајнирање и подготовка на 

планови и програми за поставување на планинарско-рекреативни патеки 

- Применува принципи, стратегии,  методи, техники и пристапи во поставување 
планинарско-рекреативни патеки 

- Ја  утврдува компетентноста на учесниците пред почетокот на поставувањето на 
планинарско-рекреативни патеки 

- Развива методи за планирање, подготовка и осигурување на квалитет во работата 

- Реализира план и води документација за користење алат, опрема и ресурси за работа 

- Го потенцира вербалното, писменото и визуелното разбирање 

- ги подготви учесниците за работа на планинарско-рекреативните патеки и ја проверува 
нивната подготвеност 

- Го развива критичкото размислување, расудување, одлучување и решавањето на 
проблеми 

- Изработува и користи инструменти за вреднување на извршената работа 

- Го  контролира квалитетот на завршената работа и постигнувањата на учесниците во 
поставување на планинарско-рекреативни патеки 

- Обрнува внимание на детали и знае да управува со време 

 

 

Клучни 
компетенции 

• Рационално го  планира и користи времето за планирање и 
подготовката, поставување и одржување на планинарско-
рекреативните патеки 

• Го контролира квалитетот на изведбата согласно со 
стандардите и нормативите 

• Ги применува прописите и другата регулатива од областа на 
заштитата на животна средина,  планинарскиот и рекреативен 
туризам, планинарскиот и рекреативен спорт, физичката и 
здравствената култура 

• Ја пополнува потребната работна документација 

• Користи соодветната стручна литература 

• Комуницира и соработува со поединците, групата и со 
колегите  

• Поттикнува работни навики и позитивни ставови кај 
учесниците во работата и посетата на планинарските патеки 



 

 

• Поттикнува упорност, посветеност, истрајност и желба за 
успех кај учесниците во работата на патеките 

• Поседува дигитални и социјални компетенции 

 

 

Посебни услови  

 
• Правилен избор и планирање на програмата за работа на 

патеките 
• Хигиена и безбедност при работата 
• Исправност на опремата и материјалите за работа 
• - Заштита од повреди 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и  
индустриски 
стандарди 

• Закон за планински патеки( Службен весник на РМ, бр.38 од 
24.02.2014 год.),  

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/4 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 
 
 


