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1. Име и код на Стандардот на занимање  
Ракувач  на  виљушкар 

 
2. Ниво на сложеност 

III (трето) 
 

3. Стручни компетенции 

- Ја  планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот; 
- Врши контрола на исправноста на виљушкарот; 
- Управува со гасните, моторните  и со електричните виљушкари; 
- Ја преместува стоката од едно до друго место; 
- Манипулира со опасните материи; 
- Ги одржува во исправна состојба виљушкарите; 
- Ги познава својствата на материјалите што ги транспортира; 
- Ги познава ознаките на амбалажата на стоката; 
- Ги почитува правилата за заштита при работа; 
- Ги почитува правилата и прописите во внатрешниот транспорт; 
- Комуницира со соработниците и претпоставените; 
- Ги користи компјутерската опрема и програмските алатки; 
- Ги заштитува работната и животната средина. 

 

4. Опис на Стандардот на занимање 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 

(КЛУЧНИ) 

РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Ја организира 
својата работа во 
соработка со 
претпоставените. 

- Ја планира и ја подготвува сопствената 
работа; 

- Ја организира сопствената работа и 
работи во тим; 

- Го анализира и го  организира  планот за 
работа; 

- Ги собира релевантните информации; 
-   Ја чита техничката документација. 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Ги прегледува 
условите за работа 
и ја подготвува 
соодветната 
работна опрема. 
 

- Го презема работниот налог; 
- Избира соодветни работни машини и 

механизација врз основа на: тежината, 
големината и обемот на стоката, 
видовите на манипулативните единици, 
складиштата; 

- Ги познава карактеристиките на стоката 
што се транспортира; 

- Ги врши сите потребни подесувања за 
оптимално ергономско управување на 
виљушкарот (седиштето, воланот, 
ретровизорите,сигурносните појаси и 
другите подесливи елементи); 



 

 

- Го познава технолошкиот процес на 
транспорт; 

- Ги познава прописите за заштита при 
работа. 

Оперативни 
работи 
 

Управува со 
гасните, моторните  
и со електричните 
виљушкари. 

- Ги почитува упатствата и 
предупредувањата од работните машини 
и механизацијата врз основа на 
дозволената тежина и висина на 
дигањето на товарот; 

- Внимава на тежината на стоката и 
спецификите на превозното средство при 
товарење; 

- Управува со гасните, моторните  и 
електричните виљушкари; 

- Ги познава предупредувањата и 
упатствата  за употреба на виљушкарите 
и механизацијата согласно со  општите 
правила за безбедност во работата при 
управување со виљушкарот; 

- Ги познава упатствата на 
производителите на виљушкари за 
безбедна и правилна работа; 

- Ги применува соодветните средства за 
осветлување при намалена видливост;  

- Ги применува соодветните средства при 
неповолни временски услови; 

- Ја познава транспортната механизација; 
- Ги познава различните видови  

приклучоци за пренос  на товар. 

Преместување на 
стоката со 
употреба на 
виљушкар. 
 

- Ја презема и ја преместува стоката од 
превозното средство; 

- Ги познава современите комуникациски 
системи за управување со складиштата; 

- Ги проверува   ознаките на амбалажата; 
- Според  потреба, ја чисти добиената 

стока; 
- Ја складира веќе преземената стока врз 

основа на документацијата; 
- Ја  подредува стоката на товарни 

единици за безбеден зафат на товарот 
со виљушката; 

- Ја  преместува стоката во складиштето; 
- Врши меѓускладишна манипулација; 
- Ја поместува, подига или ја спушта 

стоката како дел од технолошкиот 
процес; 

- Ги поместува, дига или ги спушта 
деловите  на конструкциите при монтажа; 

- Одвезува и  товари стока на превозните  
средства; 



 

 

- Соработува со возачот при товарењето; 
- Ја вози  и ја растоварува стоката на 

простор за уништување на стоката; 
- Врши визуелна контрола на стоката;  
- Ги бележи оштетувањата на 

преземената стока; 
- Соодветно ја растоварува стоката, 

ракува со неа и ја складира; 
- Ги познава правилата за преземање и 

преместување на стоката од превозните 
средства од крајот на производствениот 
технолошки процес или по завршеното 
препакување; 

- Ги бележи оштетувањата настанати во  
меѓутранспортот или при манипулацијата 
со стоката; 

- Ги  чита содржините на налозите за 
издавање на стоката; 

- Ја разликува отпадната стока и ја 
одвезува на соодветен простор за 
уништување. 
 

Административн
и работи 

Ја пополнува 
работната 
документација. 

- Води евиденција за преземеното 
количество  стока; 

- Води евиденција за местото на 
складирање на стоката; 

- Ги забележува сите оштетувања на 
стоката настанати меѓу транспортот или 
при растоварувањето на стоката и е 
должен истото да го пријави кај 
одговорното лице; 

- Води евиденција за количеството на 
складираната стока; 

- Прима налози за издавање на стоката; 
- Води евиденција за количеството на 

уништената стока. 
 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитетот 

Визулена контрола 
на состојбата на 
виљушкарот и на 
стоката при 
преземање и при 
издавање. 

- Работата ја врши согласно со системите 
за квалитет; 

- Врши визуелна контрола на состојбата 
на виљушкарот; 

- Визуелно ја контролира состојбата на 
стоката; 

- Ги забележува сите оштетувања при 
преземањето на стоката; 

- Информира за  забележаните  
оштетувања и евентуалните  
неисправности; 

- Го следи развојот на средствата за 
работа и стручно се усовршува. 



 

 

Одржување и 
поправка  

Одржување на 
виљушкарот и 
приклучната 
механизација. 

- Ја контролира функцијата на гасните, 
моторните и електричните виљушкари и 
приклучната механизација; 

- Го одржува  и го чисти виљушкарот; 
- Врши  мали поправки и подмачкување на 

виљушкарот; 
- Ги пријавува поголемите неправилности  

на претпоставениот. 

Комуникација Комуницира со 
саработниците и 
со клиентите. 

- Соработува со возачите на превозните 
средства при товарење и истоварување  
на стоката; 

- Соработува  со корисниците на услугите. 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Ги заштитува 
работната и 
животната средина 
од материјалите 
што ги 
транспортира. 

- Ги почитува упатствата за брзината на 
движење и употребата на заштитните 
средства;  

- Ги применува опомените и упатствата  за 
употреба на виљушкарите и 
механизацијата согласно со  општите 
правила за безбедност во работата при 
управување со виљушкарот; 

- Ги сортира отпадоците и отпадната 
амбалажа; 

- Го почитува уредувањето на 
внатрешниот транспорт; 

- Ги почитува патно – сообраќајните 
прописи; 

- Ги познава спецификите на превозните 
средства врз основа на заштитата при 
работа; 

- Ги познава правилата за ракување со 
опасните  материи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    Стандардот на занимање 
  
 
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
 
5.2. Институција - носител на изработката: Центар за стручно образование и 

обука - Скопје 
 
 
5.3. Состав на работната група: 
 

1. Азра Тутиќ, наставник, дипл. сооб. инж., СУГС „Владо Тасевски“ Скопје 

2. Николче Спасовски, наставник, дипл. сооб. инж., АСУЦ „Боро 

Петрушевски“ Скопје 

3. м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., Македонски Железници Транспорт 

АД Скопје 

4. Никола Николовски, дипл. маш. инж., Фершпед АД Скопје 

5. Координатор: Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., Центар за стручно 

образование и обука - Скопје  

6. Координатор: Клемент Дрофеник, ЦПИ - Љубљана 

 
 
 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Ракувач  на  виљушкар го донесе Министерството 
за труд и социјална политика со решение бр. 08 – 420/1 од 16. 01. 2015 година.  
 
 


