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ВОВЕД
Човечките ресурси, односно образованието и обуката кои го одредуваат
квалитетот на човечките ресурси, се наоѓаат во основата на пирамидата на
конкурентноста. Заедно со други фактори за конкурентност (бизнис средината,
економската и финансиската политика, претприемништвото и развојот на
претпријатието, иновациите и креативноста) и развојот на човечките ресурси влијаат
на продуктивноста, зголемувањето на извозот, инвестициите и намалувањето на
трошоците и цените и зголемување на конкурентноста во дејноста.
Реформата на образованието во Република Македонија го децентрализира
образовниот систем во согласност со европските искуства и современите пазарни
економии. Цели на децентрализацијата и на реформите беа: еднакви права на
образование, откривање на потенцијалите на учениците, воведување на европски
стандарди, продолжување на образованието во флексибилни системи кои им
овозможуваат на учениците вертикална и хоризонтална мобилност.
Сообраќајот, во својот теориски и практичен аспект, е еден од основните
фактори на стопанството на секоја држава. Сè поефикасниот стопански раст и развој,
во голем дел зависи од сообраќајната политика и севкупниот развој на сообраќајот.
На сообраќајната политика во Република Македонија, како и во другите
транзициски држави, сè уште не се посветува доволно теоретско внимание, ниту пак
практично се применуваат сите релевантни фактори кои влијаат на развојот на
сообраќајот и транспортот. Поради позитивното влијание кое развиениот транспортен
систем може да го има на стопанството на една држава, потребно е да се истражува
која е улогата на сообраќајната политика во стопанството на Република Македонија.
Постоењето на пазарното стопанство неминовно го следи развиениот
сообраќаен систем. Неопходноста за вклучување на Република Македонија во
европските сообраќајни текови, како и нејзиниот интерес за поврзување со
Европската Унија, е императив кој е поставен пред Владата на Република Македонија
и на сите нејзини граѓани. За унапредувањето на меѓусебната стопанска соработка со
либерализацијата на тековите на стоки и услуги, како и создавањето на услови за
проток на капитал, треба да претходи конзистентна сообраќајна политика. Аналогно
на тоа, развиената сообраќајна политика, како и подобрата организација на
сообраќајниот систем, можно е да ги зголеми постоечките и да создаде нови стоковни
текови кои сигурно би имале ефект врз увозно-извозниот биланс.
Анализата на Секторот за сообраќај, транспорт и складирање се фокусира на
собирање информации од релевантни организации/здруженија на работодавачи. Со
цел да се обезбедат повеќе потребни информации за 6-те клучни области за
изготвувањето на секторската мапа за секторот земени се реални податоци од МЖ
Транспорт АД Скопје како и Боми 10 Логистик – компанија за транспорт и шпедиција.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И
ГЕОГРАФСКАТА ЛОКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И
РАБОТНИЦИТЕ
1.1 Анализа на работна сила во Секторот за сообраќај, транспорт и складирање
Современиот развој на општеството и стопанството на секоја држава, па така и
на Република Македонија тесно е поврзан со развојот на нејзините сообраќајни
текови. Осовременувањето на сообраќајните текови се наметнува како неизбежно
барање на времето и потреба на иднината. Во разгледувањето на важноста на
сообраќајниот сектор може да се идентифицираат две нивоа на влијание: врз
квалитетот на животот на граѓаните, како и врз вкупниот стопански развој на земјата.
Сообраќајот има директно влијание на животот на луѓето, од една страна, во поглед
на индувидуалната мобилност и достапност на потесни и пошироки подрачја, а од
друга, во поглед на рационално користење на времето и во најопшта смисла врз
квалитетот на живеење. Сообраќајната политика значително детерминира во која
мерка влијанието на сообраќајот ќе биде позитивно, или негативно. Квалитетната
сообраќајна инфрастуктура придонесува за поактивно користење на стопанските
потенцијали. Како таков, сообраќајот и неговото влијание врз имплементацијата на
стратегиските цели на некоја држава или подрачје мора да се проучува во науката и
практиката. Модернизацијата во сообраќајот ќе се постигне со прифаќање на нови
технологии во транспортот, а соодветно на тоа и адекватно работење на сите
учесници во транспортот. Со цел побрзо вклучување на Република Македонија во
европските сообраќајни текови, потребно е оправдано и темелно научно да се
истражуваат сите фактори на сообраќајната поврзаност, а воедно и можноста за
проучување на сообраќајната политика во функција на одржливиот развој на
стопанството во Република Македонија.
Македонските претпријатија чија примарна или споредна дејност е во областа
на сообраќајот, транспортот и складирањето во својата долгогодишна традиција на
работење, имаат постигнато висок степен на кадровска и технички-технолошка
екипираност, и тоа во областа на превоз на патници, стока, багаж и информации.
Нивниот превоз, односно пренос, во нашата земја се реализира со помош на
ангажирање на претпријатија кои делуваат во доменот на:
Сообраќајот и транспортот и тоа во:
 патниот сообраќај и транспорт;
 железничкиот сообраќај и транспорт;
 воздушниот сообраќај и транспорт;
 поштенскиот сообраќај;
 езерскиот сообраќај;
шпедицијата;
логистиката и складирањето.
Согласно тоа, анализата на Секторот за сообраќај, транспорт и складирање, ќе
ја вршиме преку анализа на горенаведените „потсектори“, во поглед на 6-те клучни
области опфатени со Методологијата за развивање на стандарди за сектори.

4

Според податоците од Државен завод за статистика на Република Македонија1,
бројот на активни деловни претпријатија по сектори на дејност според национална
класификација на дејноста, во областа на транспорт и складирање прикажани се на
следната табела за 2014 и 2015 година.
Табела 1: Бројот на активни деловни претпријатија во областа на транспорт и
складирање
Сектор на дејност2
Транспорт и скланирање

2014г.
5919

2015г.
5820

Графикон 1: Деловни претпријатија во областа на транспорт и складирање
Од прикажаното може да се види деке бројот на активни деловни претпријатија
од областа на транспортот и складирањето бележи мало опаѓање во 2015 година во
однос на 2014 година.
Табела 2: Бројот на активни деловни претпријатија во областа на транспорт и
складирање и според број на вработени
Сектор на дејност2
Транспорт и скланирање

0

1-9

10 - 19

20 - 49

50 - 249

250 +

360

4976

297

127

53
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Графикон 2: Деловни претпријатија во областа на транспорт и складирање според
бројот на вработени
1
2

Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015 година
Државен завод за статистика на Република Македонија
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1.2 Ангажираност на сообраќајот во земјата
Развојот на сообраќајниот систем се согледува низ усогласеност на развојот на
поедини сообраќајни гранки според нивните улоги во вкупната функција на
сообраќајниот систем, а внатрешната усогласеност на поедините елементи на секој
потсистем, односно сообраќајна гранка (инфраструктура, возила, организација на
човечкиот потенцијал, количина и структура на транспортните супстрати,
институцинални рамки, гравитациски зони, итн.).
Анализата на сообраќајниот систем ќе се изврши преку анализа на успешноста
на поединечните сообраќајни гранки.
1.2.1 Патен сообраќај и транспорт
Патниот сообраќај и транспорт е најразвиениот вид на сообраќај во Република
Македонија, но сепак иститот не е развиен на нивото на земјите од Европската Унија.
Патниот сообраќај ќе го анализираме преку остварениот превоз на патници и стока и
остварените патнички и товарни километри за периодот од 2011 до 2015 година.
Анализата е орикажана преку табеларен и графички приказ.
Табела 33: Патнички и товарен транспорт во Република Македонија

Превезени патници, во илјади
Патнички километри, во милиони
Превезена стока, во илјади тони
Тонски километри, во милиони

2011г
15 644
1 640
32 537
5 381

Патнички и товарен транспорт
2012г
2013г
2014г
15 595
16 052
8 115
1 403
1 395
1 208
31 340
31 346
31 587
5 802
5 145
7 399

2015г
8 074
1 248
36 513
6 759

Графикон 33: Патнички и товарен транспорт во Република Македонија
1.2.2. Железнички сообраќај и транспорт
Железницата во Македонија во 1990-те години доживува огромен пад, пред сè
заради прекинувањето на коридорот север – југ, но и поради некои други наследени
состојби, пред сé огромните финансиски загуби и застарената инфраструктура и
возен парк. Македонските железници обавуваат помалку од една третина сообраќај
која ја имале во 90-те години на претходниот век. Квалитетот на услуга е
3
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нeзaдоволителен речиси на целото подрачје на постоечката мрежа. Транспортните
брзини што се постигнуваат со овој вид превоз се далеку под оние кои се
постигнуваат во земјите од Европската Унија. Остварената работа, во поглед на
превезени тони стока и превезен број на патници, се дадени преку табеларниот и
графички преглед во продолжение, за периодот од 2014 до 2016 година:
Превезена стока товарен сообраќај
Година
Превезени
тони
2014
2376544
2015
1565775
2016
1356000
Табела 4. 4Превезена стока – товарен
сообраќај по години (тони)

Графикон 44: Превезена стока – товарен
сообраќај по години (тони)

Превезени патници патнички сообраќај
Година
Број на
патници
2014
803101
2015
1022274
2016
663000
Табела 5 4: Превезени патници по
години (број на патници)

Графикон 54: Превезени патници
по години (број на патници)

1.2.3. Езерски сообраќај
На територијата на Република Македонија има три поголеми природни езера,
Охридското, Преспанското и Дојранското езеро. Охридското езеро е најголемо во
Македонија и зафаќа површина од 349 км2, од кои 118,9 км2 и припаѓаат на Република
Албанија. За одреден езерски линиски сообраќај може да се зборува по површината
на Охридското езеро, и тоа во текот на летните месеци кога туристичката сезона е во
полн ек. Инаку, градот Охрид е престолнина на македонската историја и просветна и
духовна култура, полн со културно - историски споменици, цркви и манастири, град
заштитен од организацијата UNESCO, и токму тука езерскиот превоз би задоволил
голем дел од потребите од патувања. Главно, денес овој вид на превоз се користи за
туристички намени, за разгледување на културните знаменитости во Охрид и
околината.
Табела 6 4: Остварена работа во езерски сообраќај
Езерски транспорт / Lake transport
2011
2012
2013
2014
2015
Превезени патници
28 440
17 690
31 660
36 620
38 685
Патнички км, во илјади
850
899
608
741
875

4

Државен завод за статистика на Република Македонија МАКСТАТ база на податоци
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Графикон 65: Остварена работа во езерски сообраќај
1.2.4. Поштенски и телекомуникациски сообраќај
Во овие години на самостојност на Република Македонија, поштенско –
телекомуникацискиот сообраќај достигна високо ниво на услуга. Во 1997 година од
претпријатието за поштенско – телекомуникациски сообраќај „Македонија“ – Скопје,
произлегоа две јавни претпријатија, и тоа: „Македонски телекомуникации“ и
„Македонски пошти“. Со заеднички договор е договорено делот од услугите од
областа на телекомуникациите да се врши на шалтерите на „Македонски пошти“, како
што се приемот на телеграми и телефонски разговори преку кабински посредници на
местата каде нема покриеност од „Македонски телекомуникации“ (кај помалите
поштенски единици).
Табела 75: Остварена работа во поштенскиот сообраќај
Поштенски сообраќај
Писмоносни пратки - вкупно
Национален промет - испратени
Нерегистрирани
Писма

2010
44 848
42 189
36 819
33 569

2011
53 024
50 284
44 674
41 585

2012
50 842
48 594
43 102
40 539

2013
47 948
45 546
39 964
37 256

2014
46 589
43 910
38 657
36 184

2015
44 442
41 794
36 975
35 349

Графикон 7: Остварена работа во поштенскиот сообраќај
5

Државен завод за статистика на Република Македонија МАКСТАТ база на податоци
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1.2.5. Воздушен сообраќај и транспорт
Во Република Македонија, за сега, постојат две меѓународни воздухопловни
пристаништа – аеродроми Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во
Охрид. Аеродромите се наменети за одвивање на јавен воздушен сообраќај, односно
за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта во
евромедитеранскиот воздушен простор. Аеродромот Александар Велики – Скопје
претставува главно воздухопловно пристаниште за влез во Република Македонија
(gateway), затоа што се наоѓа на 17 km југоисточно од главниот град Скопје.
Остварената работа на аеродромите во Скопје и Охрид е прикажана преку следниов
преглед:
Т.86: Превезени патници

Г.86: Превезени патници со воздушен сообраќај

Број на превезени
патници
Година Скопје
Охрид
2005 525 983
53930
2006 547 198
50366
2007 630 180
45115
2008 658 367
44413
2009 602 298
36652
2010 684 905
44392
2011 763 920
74345
2012 835 527
78040
2013 984 407
83060
2014
1 210
67834
509
2015 1 456 387 103994
2016 1 651 826 142550

Т.96: Превезена стока
Превезена стока во
килограми
Година Скопје
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6

2,305,410
2,293,780
2,550,750
2,777,060
2,414,440
2,278,170
2,585,810
2,469,760
2,686,670
3,580,520

Г.96: Превезена стока со воздушен сообраќај

Охрид
18480
14080
15370
7100
810
1040
4470
1060
14800
8740

Официјална информација од ТАВ до медиуми
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1.3. Анализа на образовниот систем во Секторот за сообраќај, транспорт и
складирање
Република Македонија има национален систем за образование кое опфаќа
формално и неформално образование и има разработени постапки за верификување
на програми и институции за обезбедување на образование на возрасните.
Формалното и неформалното образование опфаќаат:
високо образование,
средно образование - општо средно и средно стручно образование и
основно и предшколско образование и воспитување.
Од значење за анализата за потребите од Модернизација на техничкото
образование во Република Македонија фокусот е ставен на средното техничко
образование.
Неформалното образование на возрасните се спроведува главно во согласност
на одредбите на Законот за образование на возрасните на Република Македонија.
Како понудувачи на услуги за образование на возрасните може да се јават јавните и
приватните установи за образование на возрасните, институциите за образование на
возрасните, центрите за усовршување, работодавачите и социјалните партнери,
здруженијата на граѓани или индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите
пропишани со Законот.
Средствата за финансирање и развој на образованието на возрасните се
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на заединиците на
локалната самоуправа, од учесниците во процесот на образованието на возрасните и
од други извори.
Средно стручно образование
Приоритети во стручното образование се развој и примена на нови или
ревидирани стандарди на занимања и образовни програми во согласност со
барањата на пазарот на труд. Потребно е да се спроведе анализа за потребите од
рационализација и преструктуирање на мрежата на стручни училишта со цел да се
добие функционално образование.
Структурата на средното стручно образование во Република Македонија е
следна:
• Стручно образование во траење од две години;
• Средно стручно образование во траење од три години;
• Средно стручно образование во траење од четири години;
• Постсредно образование.
Стручното образование во областа на сообраќајот, транспортот складирањето е
застапено преку сообраќајниот сектор кој ги опфаќа квалификациите дадени во
табела број 10.
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Табела 10: Квалификации во сообраќајниот сектор
Назив на
секторот

Сообраќај

Активни квалификации застапени во струката
Квалификации со тригодишно траење на образованието
- Ракувач со машини за пренос на материјал
Квалификации со четиригодишно траење на образованието
- Техничар за патен сообраќај
- Техничар за железнички сообраќај
- Техничар за транспорт и шпедиција
- Машиновозач за дизел и електрични влечни возила
- Техничар за логистика и осигурување
Квалификации со специјалистичко образование
- Специјалист за сообраќај и транспорт
- Возач – инструктор (реформиран)
- Техничар за ПТТ сообраќај-специјалист
- Сообраќаен патен оператор
- Возач во патниот сообраќај - специјалист
- Возач на автобус

Согласно конкурсот за запишување на ученици во средни стручни училишта во
Република Македонија за учебна 2016-2017, сообраќајниот сектор застапен е во 11
училишта, во 10 градови.
Бројот на паралелки по градови за три и четири годишни програми на
македонски и албански наставен јазик и за поодделните квалифиакции, прикажан е на
следната табела
Табела 11. Број на паралелки во сообраќајниот сектор
Град

Училиште

Битола

СОУ „Таки Даскало“

Богданци
Велес
Виница
Кочани
Охрид

ОСУ „Богданци“
ССОУ „Коле Неделковски“
СОУ „Ванчо Прке“
СОУ „Гошо Викентиев“
ОЕМУЦ „Св. Наум
Охридски“
СОУ „Ристе Ристески –
Ричко“
СУГС „Владо Тасевски“
АСУЦ „Боро Петрушевски“

Прилеп

Скопје

Струмица

СОУ „Никола Карев“
СОСУ „Моша Пијаде“

Тетово

Квалификација
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за патен сообраќај
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за логистика и осигурување
Машиновозач за дизел и електрични
влечни возила
Ракувач со машини за пренос на
материјал
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Техничар за патен сообраќај
Техничар за транспорт и шпедиција
Ракувач со машини за пренос на
материјал

Години
на
учење
4
4
4
4
4
4
4

Мак.
Наст.
Јазик
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

1
1
1
2
1
1

3

2

4
4
4
4
3

1
1
1
1
1

Алб.
Наст.
Јазик

1

1
2
1

2
1
1
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА СЕКТОРОТ И
ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ШЕМИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
2.1. Општо за железничкиот систем во Република Македонија
Железничкиот систем во Република Македонија, се темели врз начелото на
одвојување на железничкиот превоз од железничката инфраструктура.
Врз основа на Законот за трансформација на Јавното претпријатие Македонски
железници Ц.О. – Скопје, од 08.08.2007 година, извршена е поделба на две
претпријатија и тоа: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје како управител на инфраструктурата и Македонски железници
транспорт АД Скопје, како железнички превозник.
Железничка инфраструктура е единствен техничко-технолошки систем од
железнички пруги со горен и долен строј, колосеци, ранжирни станици, објекти на
пругите, железнички станици, објекти на електрична влеча на возови, сигналносигурносни системи, комуникациски и информатички системи во железничкиот
сообраќај, згради, депоа и други градежни објекти на железничките станици кои се во
функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на
инфраструктурата, земјиштето кое функционално и припаѓа на пругата, службените
места и објектите.
Железнички превозник е претпријатие кое врши транспортни услуги како и
функции од јавен интерес во железничкиот сообраќај каде што главно занимање е
давање на превозни услуги, превоз на стока и/или патници со железница. Превозот
може да биде организиран како: меѓународен железнички превоз на патници и/или на
стока, внатрешен железнички превоз на патници и/или стока, меѓународен
комбиниран превоз на стока и внатрешен комбиниран превоз на стока.
2.2. Анализа на работната сила во железничкиот систем
Македонските железници имаат долгогодишна традиција на работење и во
текот на годините имаат постигнато висок степен на кадровска и технички-технолошка
екипираност во самата организација и реализација на превозот на стока и патници на
територијата на Република Македонија. Во оваа анализа ќе бидат прикажани реални
податоци за работна сила во Македонски железници транспорт АД Скопје, преку
прегледот во продолжение прикажан со табели и графикони.
Табела 12. Број на вработени во МЖ транспорт АД Скопје
Број на вработени во 2015 година 1146, од кои во:
Дирекција

236

Вкупно - подружници

910

Подружници за сообраќај

362

-

патнички сообраќај

139

-

товарен сообраќај

223

Подружница за влеча на возови

548
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Табела 13. Структура на вработени во
МЖ транспорт АД Скопје според
степен на образование

Графикон 10. Структура на вработени во
МЖ транспорт АД Скопје според
степен на образование

Структура на вработени според степен
на образование во 2016 година
Степен на
образование
I
I-1
II
III
IV
V
V-1
VI
VII
VII-1
VII-2
VIII
Вкупно

Школска
подготовка
ОО
ОО+курс
Занимање
ССО
СТО
ПС
ПС+курс
ВШС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

Број на
вработени
3
46
88
307
445
112
1
26
2
74
8
2
1114

Табела 14. Структура на вработени во МЖ транспорт АД Скопје според стручна
квалификација
Структура на вработени според стручна квалификација во 2016 година
сообраќајна

машинска

градежна

електро техничка

економска

останати

494

241

2

95

19

263

Графикон 11. Структура на вработени во МЖ транспорт АД Скопје според стручна
квалификација

Табела 15. Старосна структура на вработени во МЖ транспорт АД Скопје
ОПИС

ВКУПНО

Број на вработени
состојба на 31.12.
2015 година

ГОДИНИ НА СТАРОСТ
до 25

26-40

41-50

51-55

56-60

над 60

вкупно

1146

15

115

322

327

274

93

1146

Графикон 12. Старосна структура на вработени во МЖ транспорт АД Скопје
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Графикон 13. Полова структура на вработени во МЖ транспорт АД Скопје во 2015
година

2.2.1. Стручни квалификации од областа на железничкиот сообраќај
Во железничкиот сектор работи кадар од областа на сообраќајот, со висока и
виша стручна спрема, средна стручна спрема и сл. Видовите занимања од областа на
сообраќајот се поделени според степенот на завршено образование. Во компанијата
работат стручни кадри со завршено четиригодишно стручно образование, со диплома
за сообраќаен техничар, сообраќајно транспортен техничар, сообраќајно транспортен
комерцијалист, машински техничар, електро техничар и градежен техничар. Овие
квалификации се на IV ниво според Националната рамка на квалификации.
Табела 16. Кадар според степен на образование и струка
ИНЖЕНЕРИ

ТЕХНИЧАРИ

РАБОТНИЦИ
Висико
квалификувани
работници

ДРУГИ СТРУКИ

Сообраќајни инженери

Сообраќајно
транспортни техничари

Maшински инженери

Сообраќајно
транспортни
комерцијалисти

Квалификувани
работници

Економисти

Електро инженери

Машински техничари

Полуквалификува
ни работници

Безбедност и
здравје при
работа

Градежни инженери

Градежни техничари

Неквалификувани
работници

Човечки ресурси

Правници

Сообраќајни техничари
(Машиновозачи)
Електро техничари
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Табела 17. Работни места во железничкиот сектор на техничко ниво поврзани со со
организација и реализација на сообраќајот

Референт за тарифи

IV

Референт за возен ред и организација

IV

Референт за следење на возови и патнички сообраќај

IV

Референт за организација на сообраќајот, вонредни превози и
техничка припрема

IV

Диспечер за управување и следење на патничкиот сообраќај

IV

Референт за пресметка на патнички вагони (RIC)

IV

Референт за обука и тренинг (училишен инструктор)
Референт за изработка и примена на тарифи во меѓународен
и национален сообраќај

IV

Референт за вонтарифски повластици

IV

Референт за диригација и пратење на коли
Транспортен диспечер
Референт за пресметки РИВ
Референт за водење на ИКП и ТО
Референт за анализа на колска денгубнина и задржување на
странски коли
Референт за пресметка и калкулација на контејнерски превози
и анализа на контејнерски превози

IV
IV
IV
IV

Струка и
стручна
подготовка
Сообраќајна
Сообраќајна
Економска
СообраќајнаОпшта
СообраќајнаОпшта
СообраќајнаОпшта
СообраќајнаОпшта
Сообраќајна
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Ошта
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна

IV

Сообраќајна

Референт за контејнерски превоз

IV

Назив на работно место

Оперативен помошник по сообраќајни и транспортно
комерцијални работи
Благајник (станичен, доплатна благајна, благајна на билети во
внатрешен и меѓунатроден сообраќај)

Степен на
стручна
подготовка

IV

IV

IV
IV

Работник на информации

IV

Кондуктер

IV

Манипулант

IV

Возоводител
Пописен возоводител

IV
IV

Колски евидентичар

IV

Ракувач на маневра
Маневрист

IV
IV

Магационер – економ

IV

Домаќин во спални коли

IV

Домаќин во бифе и други коли

IV

Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Економска
Општа
Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
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Царински посредник

IV

Транзитер - оператор на терминал

IV

Главен надзорник

III/IV

Надзорник распореден

III/IV

Надзорник надворешен

III/IV

Машиновозач

IV/V

Помошник машиновозач

IV/V

Машиновозач на маневра

IV/V

Свртничар маневрист

III

Оперативен техничар

IV

Курир
Свртничар
Оперативен техничар за општи работи и одговорен за возен
парк
Возач
Референти:
- за контрола на приходи
- за сметковни документи
- за ревизија на благајни
- за централна пресметка и контрола на на товарни
листови, договори, испоставени фактури, задолженија и
одобренија по испоставени фактури
- референт-сметководител
Контролор за организација, состав на возови, и безбедност во
сообраќајот
Контролор на експлоатација на влечните и влечените средства
Отправник на возови
Отправник на возови-диспечер на ТК
Главен диспечер
Сообраќаен диспечер
Прегледувач на вагони

III/IV
III
IV
III/IV

Сообраќајна
Економска
Сообраќајна
Економска
Машинска
Електро
Сообраќајна
Машинска
Електро
Сообраќајна
Машинска
Електро
Сообраќајна
СообраќајнаМашиновозач
СообраќајнаМашиновозач
СообраќајнаМашиновозач
Сообраќаен
транспортен
работник
Машинска
Електро
Сообраќајна
Машинска
Електро
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Општа
Сообраќајна
Општа

IV

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

IV

Сообраќајна

IV
IV
IV
IV
IV

Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Сообраќајна
Машинска

IV
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2.3. Видови занимања во Боми 10 Логистик Скопје
Главна дејност на компанијата Боми 10 Логистик – Скопје е организација на
патен транспорт, складирање на царински и домашни стоки и царинско застапување.
Во компанијата, работи кадар со висока и средна стручна подготовка. Видовите
занимања се поделени според степенот на завршеното образование, односно
степенот на стручна подготовка. Во компанијата работат стручни кадри со завршено
четиригодишно стручно образование со диплома техничар за транспорт и
шпедиција и техничар за патен сообраќај. Според Националната рамка на
квалификации, овие квалификации се на IV ниво. Во компанијата работат и стручни
кадри со завршено високо образование со диплома царински менаџер, менаџер за
бизнис и логистика, економисти, правници и инженери од областа на техничките
науки.
Согласно систематизацијата за работни места, пропишани се следните
работни места:
➢
Управител на компанијата;
➢ Директор за шпедиција;
➢ Референт за увоз извоз;
➢ Раководител на возен парк;
➢ Шпедитерски техичар;
➢ Шпедитерски царински декларант;
➢ Магационер;
➢ Ракувач на виљушкар;
➢ Транспортен работник;
➢ Сметководител;
➢ Советник за правни прашања.
Според систематизацијата на работните места на компанијата, постојат
сектор за транспорт и сектор за складирање, во прегледот подолу ќе бидат прикажани
работните места за овие сектори.
Видови занимања во секторот транспорт
Во актот за систематизација на работни места во Боми 10 Логистик Скопје, од областа
на транспортот, пропишани се работните места референт за увоз и извоз и
раководител на возен парк. Нивните должности пропишани со овој акт се прикажани
во табелата која следи.
Табела 18. Работни места во секторот транспорт
Ред.
број
1

Назив на
работно место
Референт за
увоз и извоз

2

Раководител на
возен парк

Должности за работното место според систематизација
▪ организирање доставување, испраќање и складирање на стока во
меѓународниот промет;
▪ вршење царински формалности во увозот, извозот и помагање на
увозно-извозните компании при склучување купопродажни договори;
▪ осигурување на стоката по барање на коминтентите;
▪ вршење посебни и други работи за коминтентите.
▪ организирање на возачите задолжени за возилата;
▪ следење на евиденцијата на возилата кои се наменети за транспорт
на стоки;
▪ проверка на возилата и изготвување на извештаи;
▪ издавање на патни налози, проверка и вчитување на патните налози и
сметки по завршените транспортни операции;
▪ организирање на сервис на возилата и комуникација со сервисите;
▪ организирање на обуки за возачите и потребни дозволи за превоз при
одреден вид на стоки.
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Видови занимања во секторот шпедиција

Во актот за систематизација на работни места во Боми 10 Логистик Скопје, од областа
на шпедицијата пропишани се работните места шпедитерски техничар,
шпедитерско царински декларант, магационер и ракувач на виљушкар.
Нивните должности, пропишани со систематизацијата на работни места прикажани се
во табелата подолу.
Табела 19. Работни места во секторот шпедиција
Реден Назив на работно
број
место

1

Шпедитерски
техничар

2

Шпедитерско
царински
декларант

3

Магационер

Должности според систематизација (oпис на работното
место)
▪ собира и обработува документација за прием, царинење и
пренесување на стоката;
▪ извршува царински формалности при увоз, извоз, транзит и
сместување стока под царински надзор во царинско
складиште;
▪ извршува стручно-оперативни работи во шпедицијата;
▪ пресметува цена на давачки, изготвува предкалкулација и
го советува клиентот;
▪ внесува податоци во системот за транзит на стоки;
▪ комуницира со царинските службеници, вработените,
клиентите и царината;
▪ употребува информатичко-компјутерска технологија и
програмски пакети.
Задолжително треба да поседува лиценца за царинско
застапување издадена од Царинска управа на Република
Македонија
▪ собира, контролира, обработува и подготвува
документација за извршување на царинска постапка,
царинско складирање, привремен увоз, извоз,
пуштање на стока во слободен промет и транзитна
постапка, за работи во врска со царинење, прием и
отпрема на стоката и за испитување на квалитет на
стока, шпедитерски работи, складишни услуги;
▪ зема мостри од стока при царинење;
▪ пресметува превозни трошоци, царински давачки и други
надоместоци врз основа на тарифа;
▪ применува царинска тарифа и царинска легислатива;
▪ спроведува транзитна постапка, врз основа на важечки
царински прописи;
▪ подготвува потребни документи за спроведување на
царинска постапка при увоз и извоз и ја предава на
царински орган;
▪ подготвува, прима и врши контрола на диспозицијата за
царинење и детално ја спроведува при тоа ги подготвува
и контролира сите потребни документи (транспортни,
транзитни, царински, шпедитерски, складишни), склучува
договори (транспортни, за осигурување, складишни) во
името на комитентот;
▪ пресметува царинска вредност, даночна основа, царинска
основа, царински износ и други царински давачки кои ја
товарат стоката како и дополнителни пресметки, наплати,
царински исплати и други увозни давачки;
▪ посредува при: CARGO осигурување (склучува договор за
транспортно осигурување), рекламации.
▪ прима, чува и испорачува стока;
▪ води евиденција (изработува и архивира) за примени
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
4

Ракувач на
виљушкар

▪
▪
▪
▪

стоки, за залиха на стоки, проверка на издадената стока,
известување за состојбата на залихите и за испорачани;
организира и контролира прием и испраќање на стоки;
применува царински прописи согласно одобренијата кои
ги поседува компанијата за царинско складирање и
чување на стока;
присуствува при преглед на царинската стока заедно со
царинските службеници, комитентите и шпедитерските
техничари.
планира и подготвува манипулација на стока со
виљушкар;
контролира исправност и го одржува во исправна состојба
виљушкарот;
управува со гасните, моторните и со електричните
виљушкари, со цел манипулација со стоки вклучително и
опасни материи;
познава својства и чита ознаки на амбалажата на
материјалите кои се предмет на транспорт;
почитува правилата за заштита при работа;
почитува правилата и прописите во внатрешниот
транспорт;
ги заштитува работната и животната средина.

2.3.1 Анализа на сегашните и идните потреби од вештини
Изминатите години покажаа дека во секојдневното работење се потребни
надградувања во делот на вештините и знањата кои ги бара едно занимање, согласно
развојот на новите технологии и начини на работа кои се применуваат.
Погледнато наназад, во изминатиот период можеше и се прифаќаше некое
пониско ниво на знаење во делот на електронската комуникација на занимањата во
овој сектор. Тоа е од причини што одредени процеси и технологии се развиваа и
имплементираа многу поспоро во овој дел од земјите на западен Балкан. За да може
да се држи чекор со компаниите со кои постои соработка со земјите во Европа и
пошироко, потребна е примена на многу новини во овој сектор во последните години.
Примената на безхартиена околина во секојдневното работење има големо
влијание на вештините кои треба да ги поседуваат вработените во идниот период.
Вештините и знаењата кои треба да ги поседуваат вработените за непречено вршење
на нивните работни задачи се прикажани преку табела 20, во продолжение:
Табела 20. Вештините и знаењата кои треба да ги поседуваат вработените за
непречено вршење на нивните работни задачи
Занимање
- магационер
- ракувач на виљушкар

- шпедитерски царински
декларант

Неопходни услови за работно место
- електронско следење на евиденцијата, влезот, излез на
стоките на залиха, доставување на извод од евиденцијата за
стоките до комитентите;
- пошироко познавање на царинските прописи и документацијата
која се применува;
- познавање на царинските програми заради следење на
информациите кои се во процесот на вскладиштување и
искладиштување на стоки;
- познавање на странски јазици заради полесна комуникација со
комитентите.
- поседување царинска лиценца за примена и приклучување кон
електронскиот систем на царинска управа на подрачјето на цела
држава;
- знаење за електронски пристап до сите институции затоа што
издавањето на документите е во електронска форма.
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Сите овие работи се поврзани со увозот и извозот на стоки, на граничните и
внатрешните терминали, како и за транспортнинте дозволи.
Комункацијата со сите надлежни институции бара примена на безхартиена
комуникација. Тоа подразбира да секој вработен има одлично познавање на MS Office
пакетите, познавање на апликацииите за поднесување на барања за издавање на
правни акти од институциите, доброто познавање на странски јазици е битно заради
препознавање на меѓународните документи кои се во примена, како и непречена
комуникација со претставници од странски компании во зависност од природата на
делокругот на работата.
Отварањето на новите рабтони места во технолошко индустриските развојни
зони покажа дека странските компании имаат голема потреба од занимања од
областа на сообраќај, транспорт и складирање, но би требало знаењата, вештините и
компетенциите, споменати погоре да бидат добро усвоени и развиени кај учениците
кои по завршување на своето образование се јавуваат на пазарот на труд.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ ЗА СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И
СКЛАДИРАЊЕ И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ
3.1 Врската помеѓу Секторот за сообраќај, транспорт и складирање и другите
сектори
Активностите во Секторот за сообраќај, транспорт и складирање се насочени кон
организација на функционален, безбеден, економичен и одржлив транспотрен систем со цел
превоз на патници и информации од едно до друго место и пренос на материјални добра од
местото на нивното настанување до местото на нивната потрошувачка, односно до местото
на нивното уништување. На сликата подолу е прикажано движењето на материјалниот тек,
како предмет на транспортната работа, и фазите низ кои поминува на патот од местото на
негово настанување до местото на неговата потрошувачка.

Дистрибуција на
суровини и
полупроизводи

Место на
настанување
на материјални
добра

Транспорт на
суровини и
полупроизводи

Производство

Дистрибуција на
готови производи

Транспорт на готови
производи

Место на
потрошувачка
– краен
потрошувач

Транспорт, логистика и складирање
Слика 1. Движење на материјалниот тек.
Имајќи во предвид дека како предмет на превоз (материјален тек) можат да се
јават предмети од сите останати економски сектори, слободно можеме да кажеме
дека сообраќајот, односно транспортот, претставува врска помеѓу сите фази на
општествената репродукција. Можеме да заклучиме дека без нормално
функционирање на сообраќајот, како дејност, ниту останатите области на
производството не можат да бидат ефикасни ниту целисходни. Од тука
произлегува меѓусебната условеност на развојот на сообраќајот и другите области на
производството. Развојот на структурата на стопанството, на секој степен на неговиот
развој, побарува соодветен систем на транспорт и соодветна структура на
транспортни средства, исто како што и развојот на сообраќајот повратно делува на
развој на стопанството.
Оваа меѓузависност, од почетната фаза на процесот на индустријализација,
постојано делува на развојот на техниката, технологијата и структурата на
сообраќајниот систем.
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3.1.1 Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој во
примарниот сектор
Примарниот сектор го опфаќа земјоделството, рударството, шумарството и
риболовот.
Компаративните предности кои поедини национални стопанства ги имаат
благодарејќи им на нивните природни ресурси, би биле незамисливи без модерно
развиени транспортни и сообраќајни системи.
Модерните транспортни и сообраќајни системи овозможуваат широка примена
на современите техники и технологии како влезови во примарниот сектор, со што се
создаваат темелни претпоставки за нивно поврзување со останатите стопански
сектори, но и значително реструктуирање на примарниот сектор со сè помало
ангажирање на работната сила и поголема улога на интелектуалниот капитал.
Согласно тоа, нашата земја, би требало да посвети посебно внимание на изградба
и организирање на директен транспортен и сообраќаен систем кој би бил во
функција на националното призводство, манипулирање и дистрибуирање на
примарните производи.
3.1.2 Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој во
секундарниот сектор
Секундарниот сектор ги опфаќа преработувачките дејности како што се
преработувачка индустрија, градежништво, производство и дистрибуција на
електрична енергија и производно занаетчиство.
Важноста и вредноста на транспортот и сообраќајот во секундарниот сектор се
мултиплицира, ако производството на таквите услуги се темели врз начелата на
одржливиот развој. Одржливиот развој на транспортот и сообраќајот позитивно влијае
врз одржливиот развој на повеќето дејности од секундарниот сектор7.
3.1.3 Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој во
терцијарниот сектор
Терцијарниот сектор ги опфаќа традиционалните стопански услуги како што се
трговија на големо и мало, сообраќај, транспорт и складирање, осигурување,
туризам, угостителство и друи логистички активности.
Транспортните и сообраќајните услуги во системот на терцијарните дејности
имаат посебна важност, бидејќи тие овозможуваат функционирање на тој систем. Без
транспортни и сообраќајни услуги не би имало трговија, туризам, угостителство и
бројни логистички активности во терцијарниот сектор.
Зависно од структурата на глобалниот макро и микро систем на терцијарните
дејности, поедини видови транспортни и сообраќајни услуги во него имаат поголема
важност.
Ако се имаат во предвид сите специфичности на сите дејности од терцијарниот
сектор, може да се утврди дека меѓу терцијарните дејности транспортните и
сообраќајните услуги постои цврста интеракциска врска, компатибилност и
комплементарност, од кои директно зависи успешноста, ефективноста,
профитабилноста, растот и развојот на дејностите.
Конкурентноста на терцијарните производи на пазарите на сите стопански
сектори, директно зависи од висината на трошоците на производство на
транспортните и сообраќајните услуги, врз основа на кои се пресметува продажната
Предлог стратегија за приближување на Република Македонија кон Европската Унија,
http://www.vlada.mk/assets/NSEI.pdf (22.10.2004)
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цена на таквите услуги. Уделот на интерните и екстерните манипулациски
транспортни, сообраќајни и логистички трошоци во врска со транспортот и
сообраќајот, во продажната цена на терцијарните производи во просек изнесува околу
30%. Релативно високиот удел на таквите трошоци значително го намалува фактот
дека транспортните и сообраќајните услуги, во најширока смисла на зборот ја
зголемуваат употребната вредност на терцијарните производи над три пати.
3.1.4 Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој во
кварталниот сектор
Кварталниот сектор ги опфаќа благородните дејности како што се
здравствената и социјалната заштита, образованието, науката, културата и друго.
Кварталниот сектор, во однос на примарниот, секундарниот и терцијарниот
сектор, е многу помал загадувач на околината, освен здравствените дејности, бидејќи
болниците можат да бидат многу големи загадувачи на флората и фауната.
Транспортот и сообраќајот во кварталниот сектор сигурно е значаен загадувач на
околината. Тоа секако значи дека во овој сектор, сите активни учесници, а најпрво
сите болници и транспортни компании, би морале на сите нивоа (микро, макро и
глобално ниво) постојано да преземаат правни, економски, еколошки и др. мерки и
активности со цел одржлив развој на својот сектор, а за подобар, поздрав, похуман
живот на сите живи суштества на планетата Земја.
Од гледиште на важноста на транспортот и сообраќајот, посебно значење има
подрачјето на здравствената заштита и социјалното осигурување.
3.1.5 Меѓуоднос на сообраќајната политика и одржливиот развој во
квинталниот сектор
Квинталниот сектор опфаќа финансиско посредување како што е бизнис со
недвижности, јавна управа, задолжително социјално осигурување и друго.
Квинталниот сектор во однос на другите стопански сектори е најмал загадувач
на околината, бидејќи се работи за префинети услужни дејности. Меѓутоа,
транспортот и сообраќајот во тој сектор сигурно е голем загадувач на околината.
Затоа во овој сектор сите активни учесници, а пред сè транспортните компании, би
морале на сите нивоа (микро, макро и глобално) постојано да преземаат правни,
економски, еколошки и други мерки и активности за подобар, поздрав и похуман
живот на сите живи суштества на планетата Земја.
Сообраќајната политика треба да биде насочена кон остварување на целите на
дејностите од квинталниот сектор, при тоа задоволувајќи ги принципите и начелата на
одржливиот развој.
3.2 Врската помеѓу Секторот за сообраќај, транспорт и складирање со другите
сектори согласно Националната класификација на занимања
Во Националната класификација на занимања8 - НКЗ, занимањата се поделени во
групи според видот и сложеноста на работата и работните задачи, струката и
степенот на сложеноста, односно нивото на образование. Главните групи на
занимања се највисокото хиерархиско ниво на занимања и се означени со
едноцифрени броеви. Во класификацијата постојат 10 главни групи на занимања и се
означени со броевите од 0 до 9.

Национална класификација на занимањата – Скопје 2015: Државен завод за статистика на Републока
Македонија, ISSN 1409-7044
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Занимањата од Секторот за сообраќај, транспорт и складирање, според НКЗ,
прикажани се во табела 21.
Табела 21. Занимања од секторот - според НКЗ
Шифра

Назив на занимање

Шифра

Назив на занимање

Главна група 1: членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни
државни службеници, дипломати и директори
1324.17 Директор на аеродром
1324.13 Директор на железнички сообраќај
1324.08 Директор на мало складиште
1324.02 Директор на меѓународен патнички
сообраќај во претпријатијата
1324.03 Директор на меѓународен товарен
1324.04 Директор на превоз на опасни материи
сообраќај во претпријатијата
во претпријатието
1324.16 Директор на претпријатие за
1324.19 Директор на претпријатие за други
вооздушен сообраќај
услуги во сообраќајот
1324.14 Директор на претпријатие за патен
1324.10 Директор на претпријатие за шпедиција
сообраќај
1324.07 Директор на складиште
1324.01 Директор на шпедитерско претпријатие
1324.17 Директор на аеродром
1324.13 Директор на железнички сообраќај
1324.08 Директор на мало складиште
1324.02 Директор на меѓународен патнички
сообраќај во претпријатијата
1324.03 Директор на меѓународен товарен
1324.04 Директор на превоз на опасни материи
сообраќај во претпријатијата
во претпријатието
1324.16 Директор на претпријатие за
1324.19 Директор на претпријатие за други
вооздушен сообраќај
услуги во сообраќајот
1324.14 Директор на претпријатие за патен
1324.10 Директор на претпријатие за шпедиција
сообраќај
1324.07 Директор на складиште
1324.01 Директор на шпедитерско претпријатие
1324.17 Директор на аеродром
1324.13 Директор на железнички сообраќај
1324.08 Директор на мало складиште
1324.02 Директор на меѓународен патнички
сообраќај во претпријатијата
1324.03 Директор на меѓународен товарен
1324.04 Директор на превоз на опасни материи
сообраќај во претпријатијата
во претпријатието
1324.16 Директор на претпријатие за
1324.19 Директор на претпријатие за други
вооздушен сообраќај
услуги во сообраќајот
1324.15 Директор на автобуска станица
1330.03 Раководител на пошта
Главна група 2: стручњаци и научници
2164.02
2164.05
2164.04
2320.79
2330.72
2330.68
2330.77
2330.71
2320.80
2359.07

Инженер за железнички сообраќај
Инженер за речен и езерски сообраќај
Инженер за воздушен сообраќај
Предавач по сообраќај
Професор за внатрешен сообраќај
Професор за железнички сообраќај
Професор за практична настава
Професор за ТТ сообраќај
Универзитетски асистент по сообраќај
Инструктор по практична обука во
стручно училиште

2164.03
2152.17
2164.06
2164.10
2330.69
2330.67
2330.70
2164.11
2142.22

Инженер за патен сообраќај
Инженер за сигнално-сигурносни уреди
Инженер за транспорт
Инспектор за патен сообраќај
Професор за воздушен сообраќај
Професор за патен сообраќај
Професор за речен сообраќај
Сообраќен истражувач
Урбанистички инспектор

Главна група 3: техничари и сродни занимања
3332.09

Агент за логистика

3331.05

3151.01
3131.12

3153.02
3321.01

3154.06

Бродски инженер
Диспечер на транспортен гасен
систем, специјализиран
Инспектор за контрола на летањето

3154.01

Контролор за авионски утовар

3154.02

3152.11

Агент за транспорт, шпедиција и
логистика
Воздухопловен навигатор
Застапник за осигурување
Командант на брод на внатрешна
пловидба
Контролор за авиосообраќај
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3153.01
3154.04
3153.05
3321.07
3152.18
3153.03
3131.08
3134.01
3354.03
3119.22
3522.04
3522.03
3115.02
3322.12
3331.02

Капетан на авион
Контролор на испраќање на патници
со авион
Копилот на авион
Манипулант за осигурување на
сообраќај
Наутичар за внатрешна пловидба
Пилот на авион

3154.05
3154.03

Контролор на полетување и слетување
Контролор на летање на кула

3153.08
3152.17

Координатор на воздушен сообраќај
Наутичар

3153.06
3131.07

Ракувач со мотор со внатрешно
согорување, специјализиран
Ракувач со постројки за транспорт на
гас
Референт за регистрации на возачи на
моторни возила
Сообраќаен техничар
Техничар за телекомуникации во
бродскиот сообраќај
Техничар за телекомуникации во
железничкиот сообраќај
Техничар конструктор на шински
возила
Шеф на складишно работење
Шпедитерски царински декларант

3134.02

Пилот на хеликоптер
Ракувач со мотор со внатрешно
согорување
Ракувач со транспортен гасен систем,
специјализиран
Ракувач со цевоводни-транспортни
уреди
Сообраќајно-транспортен техничар

3134.03
3119.23

3113.19

Техничар за телекомуникации
Техничар за телекомуникации во
воздушниот сообраќај
Техничар за телекомуникациски уреди и
мрежи
Технички контролор за патнички возила

3331.01
3322.17

Шпедитерски техничар
Раководител на возен парк

3522.05
3155.04
3522.01

Главна група 4: службеници
4323.04 Авиосообраќаен диспечер
4321.02 Главен магационер
4323.02 Диспечер во патен сообраќај
4323.10 Испраќач во градскиот сообраќај
4323.03 Железнички диспечер
4323.09 Испраќач на возови
4323.08 Испраќач на автобуси
4323.11 Контролор за безбедност во сообраќајот
4323.05 Контролор на автобуски сообраќај
4323.06 Контролор на железница
4321.06 Магацински службеник
4321.03 Магационер
4321.04 Магационер за алат
4321.08 Магационер за гориво и мазиво
4321.05 Магационер за издавање на алат
4321.09 Магационер за резервни делови
4323.01 Маневарски диспечер
4412.04 Поштар
4211.06 Поштенски службеник на шалтер
4221.02 Продавач на автобуски карти
4321.01 Работоводител на магацин
4221.03 Продавач на патнички карти
4131.05 Телеграфист
4223.03 Телефонист на телефонска централа
4131.06 Телепринтерист
4131.07 Телефаксист
4223.01 Телефонист
4223.02 Телефонист за меѓународни врски
Главна група 5: работници во услужни дејности и продажба
5112.02
5112.01
5230.08
5245.04
5111.06
5412.04

Железнички кондуктер
Кондуктер
Наплатувач на патарина
Помошник на пристаниште
Придружник при патување
Сообраќаен полицаец

5165.01
5112.03
5230.07
5230.06
5414.10
5419.03

Инструктор за возење
Кондуктер во автобус
Наплатувач на паркинг
Продавач на билети
Работник на паркинг
Рендгенски прегледувач на лица, багаж
и поштенски пратки
Главна група 8: ракувачи и составувачи на машини и постројки

8350.03
8350.12

Водач на палуба
Водител на машина во внатрешна
пловидба
Водител на палуба на платформа
Возач на камион
Возач на земјоделски машини
Возач на комбибус
Возач на контејнерски пренесувач
Возач на лесни доставни возила

8350.06
8331.01

Водач на палуба на внатрешна палуба
Возач на автобус

8344.02
8344.03
8332.13
8322.05
8332.09
8332.06

Возач на електрични палетни колички
Возач на камион со дигалка
Возач на камион за ѓубре
Возач на комби
Возач на контејнер
Возач на ладилник

8350.18
8332.12
8341.03
8331.06
8344.04
8322.04
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8342.08

Возач на машина за асфалтирање

8342.06

Возач на машина за вградување на
бетонски рабови
Возач на машина за забивање пилоти

8342.03

8342.01

Возач на машина за ископ

8342.02

8342.09

Возач на машина за работа во земја

8342.04

8342.30

8342.29

8311.02

Возач на машина за чистење на
канализација
Возач на минибус
Возач на мотоцикл
Возач на патнички автомобили
Возач на посебни товарни возила
Возач на скеле
Возач на такси на вода
Возач на тешки трактори
Возач на товарно возило
Возач на трамвај
Возач на тролејбус
Возач на цистерна
Возач на шлепер
Кочничар
Маневрист
Машиновозач за маневар на
електрични влечни возила
Машиновозач на дизел влечни возила

Возач на машина за дупчење и
разбивање
Возач на машина за набивање на
земјиште
Возач на машина за стабилизација на
земјиште
Возач на машина за чистење на
сообраќајници
Возач на моторни пружни возила
Возач на опасни материи
Возач на подвижна дигалка
Возач на рачна количка
Возач на такси
Возач на тешка шумска механизација
Возач на товарен вилушкар
Возач на товарно возило со приколка
Возач на трицикл
Возач на фургон
Возач на шинобус
Возач на шлепер со полуприколка
Возен манипулант
Ложач на парна локомотива
Одјавувач

8311.06

Машиновозач на парна локомотива

8311.04

8342.07

8331.02
8321.01
8322.01
8332.05
8350.22
8350.17
8332.10
8332.01
8331.03
8331.05
8332.07
8332.03
8312.02
8312.01
8311.03

Придружувач на локомотиви
Ракувач со машина за миење на
вагони
8189.06 Ракувач со машина за означување на
патишта
8343.14 Ракувач со механизација на
пристаниште
8113.20 Ракувач со самодвижечка дупчалка
8343.06 Ракувач со транспортна лента
8312.15 Чувар на свртници
Главна група 9: елементарни занимања
9333.06 Аеродромски транспортен работник
9333.07 Железнички транспортен работник
9333.11 Работник за сортирање на багаж
8312.07
8189.09

9333.03
9629.01

Транспортен работник
Обиколувач, дистрибутер
(малопродажба)

8311.07
8332.11
8343.01
9331.01
8322.03
8341.04
8344.01
8332.02
8321.02
8332.08
8331.04
8332.04
8312.06
8311.05
8312.05

8311.08
8343.03

Машиновозач за маневар на дизел
влечни возила
Машиновозач на електрични влечни
возила
Прегледувач на вагони
Ракувач со кран

8343.16

Ракувач со машина за миење на коли

8342.28

Ракувач со машина за пружни работи

8343.12
8312.04
8312.11

Ракувач со овални дигалки
Чувар на патен премин
Чувар на пруга

9333.13
9333.04
9333.01

Магационерски работник
Работник за складирање
Работник на едноставни транспортни
работи
Работник на пруга

8311.01

9312.05

Како најзначајни заеднички занимања помеѓу Секторот за сообраќај, транспорт
и складирање и другите сектори се: генерални и извршни директори, раководители,
инженери, предавачи, универзитетски асистенти, универзитетски професори,
професори, техничари, дистрибутери, ракувачи со машини и постројки, возачи и
општи работници.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ ВО
СЕКТОРОТ СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ
Еден од првите чекори во управувањето со системот на сообраќајот и
транспортот е нивно прецизното дефинирање, заедно со елементите кои ги
сочинуваат. Од досега изнесеното може да се согледаат некои моменти во
досегашното истражување и следење на постапката за значењето на сообраќајот и
транспортот, како на пр:
• Сообраќајот е крвоток на секоја земја, така и во Република Македонија;
• Сообраќајот доживува експанзија во развојот во последните децении, со
тенденција на уште поголем пораст во иднина;
• Проблемите кои ги предизвикува сообраќајот се сè повеќе изразени и за нивно
решавање потребна е конзистентна сообраќајна политика;
• Економскиот развој во нашата земја, за жал, е на многу ниско ниво и потребно
е да се спроведат многу реформи во практиката, за економијата да забележи
пораст;
• Во Република Македонија економскиот развој одамна не може да го следи
развојот на сообраќајот;
• Од претходното може да се заклучи дека сообраќајната политика не може да
биде дел од економската политика;
• Сообраќајот е дејност која е тесно поврзана со сите стопански и услужни
дејности, па според тоа сообраќајната политика би требело да се дефинира на
следниот
начин:
сообраќајната
политика
како
апликативна,
интердисциплинарна и мултидисциплинарна наука да биде дел од општо
националната политика на Република Македонија и преку своите мерки и
инструменти, како и според начелата на одржливиот развој, да овозможи
остварување на основната цел, а тоа е влез во Европската Унија.
Со новиот закон за децентрализација дел од надлежностите од централно ниво
се префрлени на локално ниво, така што потребно е да се афирмира сообраќајната
политика и на ова ниво.
Од друга страна, во афирмацијата на сообраќајот и транспортот, како на
локално, така и на државно ниво значителен придонес би можеле да дадат
сообраќајните стручњаци, како субјекти, бидејќи се најкомпетентни за решавање на
проблемите од сферата на сообраќајот и транспортот.
Од претходното следува дека неопходна е интензивна соработка помеѓу
сообраќајните стручњаци од отсекот за сообраќај и транспорт при Техничкиот
факултет од Битола и Министерството за транспорт и врски, како и другите
институции, организации, фондови и приватни претпријатија кои се занимаваат со
сообраќајна и транспортна дејност. Сите овие фактори би требало да дејствуваат
синхронизирано и секој во својот домен да го даде својот придонес во развојот на
сообраќајот.
За ова неопходно е да се работи на следното:
1. Изработување на стратегија за развој на сообраќајот и транспортот на
Република Македонија;
2. Поставување на приорететни цели и нивно извршување;
3. Истражувања на меѓуодносот на сообраќајот и другите дејности;
4. Итражување на елементите на сообраќајната политика;
5. Афирмација на концептот за одржлив развој во сите сфери на живеење.
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4.1. Нови трендови
Новите трендови во секторот сообраќај, транспорт и складирање ќе се
согледаат преку следните насоки за развој.
Резултатите од истражувањето може да послужат како добра основа за
понатамошни истражувања поврзани за феномените: сообраќај, транспорт и
складирање според принципите на одржлив развој, кои би ги вклучиле следните
прашања:
• Одржливиот урбан транспорт во сите видови транспортни потсистеми и тоа:
1. Патен сообраќај
2. Железнички сообраќај
3. Воздушен сообраќај
4. Езерски сообраќај
5. Поштенски сообраќај
• Економичен сообраќај и транспорт;
• Нови технологии во комбинираниот и мултимодалениот транспорт;
• Усвојување и примена на законите од обласна на сообраќајното транспортно
право;
• Развој на маркетинг стратегии за подобрување на состојбата во областа на
сообраќајот и транспортот;
• Забрзана имплементација на информатичките решенија и софтвери во областа
на сообраќајот и транспортот.
4.2 Белата книга на ЕУ за транспортот
Превозот е една голема индустрија, му припаѓа околу 7% од БДП и тесно е
поврзан со другите клучни политики, како што се економијата, енергетиката,
социјална и регионална политика и политика за заштита на животната средина.
Создавањето на внатрешен пазар за транспортни услуги се потпира на мерките за
либерализација и хармонизација:
❖ Заедничка транспортна политика ;
❖ Либерализација на пазарот.
Патниот транспорт може да се подели на два дела: превоз на стока и превоз
на патници. Сегашното законодавство многу пати ја зема во предвид оваа поделба.
Еден од најважните принципи, кој овозможува ефиксност на внатрешниот пазар во
патниот транспорт е осигурување на слобода и давање услуги без дискриминација по
било каков основ.
Приближување кон законодавството во областа на патниот сообраќај,
потребно е да постојат национални регулаторни системи, како начин на организирање
на пристапот на националниот пазар. Контролните механизми се од исклучителна
важност за хармонизација на патниот сообраќај, особено во поглед на социјални
услови, техничка контрола и сигурност на патиштата.
Кога се зборува за сигурност на патишатат не се мисли само на барања кон
производителите на моторни возила во поглед на опремување на возилата со
потребната сигурносна опрема, туку и да се посвети особено внимание возилата, кои
се во оптег, да се одржуваат во добра возна состојба и да се опремат според
важечките прописи и стандарди.
Во поглед на железничкиот сообраќај, неколку фактори придонесуваат за
усвојување на општите мерки кои се однесуваат на железницата. Целта е да се
„натера“ железницата да делува на комерцијален начин, за подобро да реагира на
побарувачката, да го подобри квалитетот на услугите и да ги намали цените. За да
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ова успешно да се примени мора да постои соодветна деловна култура, железницата
мора да се одвои од државата, и мора да постои слободен пазар на превозни услуги.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И ВООБИЧАЕНИТЕ ПАТЕКИ
НА КАРИЕРА
5.1 Можностите за развој на кариерните патеки
Споделување на идните планирања на одделот за човечки ресурси со
вработените и со менаџерите во Боми 10 Логистик.
За да можат вработените да креираат свој кариерен план, а компаниите да им
овозможат развој на кариерите на своите вработени, се прават следниве активности:
➢ Јасно дефинирање на можните патеки за развој во рамките на организацијата
што може да биде составен дел на анализата на успешното работење;
➢ Споделување на идните планирања на одделот за човечки ресурси со
вработените и со менаџерите;
➢ Закачување на огласна табла и објавување на слободните работни места за да
добијат луѓето претстава за своите опции.
Зацртувањето на кариерната патека во секоја компанија е техника со која се
дефинираат чекорите за напредување од едно кон друго работно место во
организацијата и опфаќа збир на развојни активности што содржат формално и
неформално образование, обуки и работни искуства коишто можат да ѝ помогнат на
индивидуата да биде способна да премине на понапредна позиција. Иако
кариерните патеки постојат неформално, во секоја компанија, тие се многу
покорисни кога се формално дефинирани и документирани затоа што тогаш
вработените точно знаат што треба да направат за да напредуваат во компанијата.
Оваа формализација и документација резултира во конкретни описи на
последователни работни искуства и како тие последователни работни искуства се
поврзани едни со други. Кариерната патека ги претставува движењата на
индивидуите низ можностите со текот на времето. Иако се смета дека повеќето
кариерни патеки водат нагоре, добри можности постојат и во хоризонталните и
вкрстено-функционалните насоки.
Проценка од страна на компаниите – се прави преку неколку извори при што
најдобро е да се користат повеќе од еден извор или што повеќе извори за да има
систем на проверка:
✓ Анализа на успешностa при работењето – најчесто користена алатка;
✓ Личните досиеја – каде што има информации за образованието, обуките и
претходното работно искуство.
Праксата во секоја шпедитерска компанија е од самиот почеток на
вработувањето на вработениот да му се предочат можностите кои ги нуди
компанијата за секој вработен да знае што може да очекува после одреден период во
компанијата и до кој степен може да напредува.
Услов за секој нововработен е што побрзо да се вклопи во процесите на
работењето на компанијата, да ја увиди и научи комуникацијата меѓу секторите и
комуникација со комитентите и државните институции.
Знаењето кое го стекнува, вештините со кои треба да располага и секако начинот
на комуникација се предуслв за напредок во кариерата.
Во секторот шпедиција, шпедитерски техничар е првата скала при првото
вработување. Период од минимум две години е времето за кое вработениот на оваа
позиција треба да го помине за да се стекне со доволно искуство по што ќе може да
се пријави за полагање за царинска лиценца за царински застапник. По стекнувањето
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на лиценцата може да добие позиција шпедитерски царински декларант.
Позицијата шпедитерски царински декларант е позиција за која е потребно да помине
подолг временски период, да се стекне со искуство за да може да одговори на
потребите кои се очекуваат од вработениот. Од оваа позиција постои можност, со
искуството и знаењето стекнато со повеќегодишна работа, да конкурира за работна
позиција референт за увоз и извоз. На оваа позиција, може да се искористат
знаењата стекнати од претходното работно место и тоа во поглед на познавањето на
стоките, мерките на пазарната политика кои важат за одреденни земјоделски стоки, а
кои се битни при организирањето на транспортот на стоки, складирањето на истите,
апликациите во институциите кои издаваат дозволи, комуникацијата со комитентите и
потребите на комитентите, изготвувањето на понуди за организирање на транспорт,
вклучувајќи понуди за спроведување на царински формалности и понуди за достава
на стоки.

искуство

Шпедитерски
техничар

Шпедитерски
царински
декларант

вработување
2 години

Референт за
увоз и извоз

Лиценца за
царински застапник

Слика 2. Кариерни патеки во Боми 10 Логистик – Скопје, во секторот шпедиција
Во секторот патен транспорт генерално некакви поголеми вертикални
поместувања и не постојат. Хоризонталните поместувања на вработените се повеќе
насочени кон преземање на активности за покривање на нови земји или региони за
организирање на транспорт, нови рути или клиенти на кои е потребно фокусирање
или зголемен обем на работа.
Секако и во сектор шпедиција и во сектор транспорт постои можност по
одреден период вработените да се стекнат со звање директор на шпедиција или
раководител на сектор транспорт. Ова е и треба да биде тенденција на вработените.
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Патеки за напредеување во кариерата во МЖ транспорт АД Скопје
Во Секторот за сообраќај, конкретно железничкиот сообраќај, сообраќаен
транспортен работник, на работно место свртничар или маневрист во Македонски
железници е на прво ниво при вработување. Работникот на работно место свртничар
може да напредува во нагорна линија во својата кариера до маневрист, ракувач на
маневра, возоводител и на крај отправник на возови (за каде треба да има завршено
соодветен степен на стручна подготовка, во случајот IV степен сообраќаен
транспортен техничар).
Отправник на возови
Возоводител
Ракувач на маневра
Маневрист
Сообраќаен транспортен работник
- свртничар

Прво ниво при вработување

Завршен соодветен степен на стручна подготовка, во формално образование

Слика 3. Кариерни патеки во МЖ транспорт АД Скопје, сектор сообраќај
Начинот на кој се спроведува ова напредување е дефинирано со правилник
каде за секое работно место е предвиден период во кој работникот извршува
практична работа под надзор. Конкретни примери за временскиот период во кој се
извршува задолжителна практична настава се дадени подолу.
Примери
Сообраќаен транспортен работник, на работно место свртничар, маневрист,
ракувач на маневра, возоводител во Македонски железници.
Потребно ниво на образование III/IV степен.
Со завршување на средното образование и стекнување со IV степен на
образование за сообраќаен транспортен техничар, се отвора можност за секој од
вработените, под услов да се ослободат работни места, да може да конкурира и да
напредува во својата кариера еден степен повисоко. Тоа значи, по завршување на
изборот, повторно отпочнува процесот кој треба да се помине како работа за
изведување на практична работа под надзор до негово сертифицирање (добивање на
соодветна дозвола).
Во овој случај, во зависност од потребата, предвидено е времето потребно за
изведување на практична работа под надзор да се скрати, односно намали а сметка
на времето поминато во работен однос на рабтно место опфатено со програмата.
Начин и период на изведување на практична работа под надзор на работниците
кои учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај
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Сообраќаен работник
• запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при работа
и организацијата на работата на единицата во која се спроведува стручната обука
-1 недела
• запознавање со работите кои ги врши сообраќаен работник -2 недели
• запознавање со работите на отправник на возови -1 недела
• работење под надзор на работите на соодветното занимање најмалку 1 месец
Сообраќаен транспортен работник
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при работа
и организацијата на работата на единицата во која се спроведува стручната обука
-1 недела
запознавање со работите кои ги врши сообраќаен работник -1 недела
запознавање со работите на попишувачот на вагони и вагонскиот евидентичар -1
недела
запознавање со работите на магационер и транзитер -1 недела
запознавање со работите на кондуктер -1 недела
запознавање со работите на возоводител -1 недела
запознавање со работите на машиновозач -1 недела
запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
запознавање со работите на отправник на возови -1 недела
работење под надзор на работите на соодветното занимање најмалку 2 месеца.

Техничар за сообраќајно транспортна дејност
• запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при работа
и организацијата на работата на единицата во која се спроведува стручната обука
-1 недела
• запознавање со работите на свртничар и надзор-ник на свртничар -1 недела
• запознавање со прописите на маневрски персонал -1 недела
• запознавање со работите на попишувач на вагони и вагонски евидентичар -1
недела
• запознавање со работите на пружен маневрист и возоводител -1 недела
• запознавање со работите на машиновозач - 1 недела
• запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
• запознавање со работите на магационер -1 недела
• запознавање со работите на отправник на возови -5 недели
• работење под надзор на работите на отправник на возови најмалку -3 месеци.
На овој начин, напредувањето во својата кариера, се врши и кај персоналот кој
управува со возовите.
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Потребно ниво на образование III/IV степен
Помошник машиновозач на влечни возила
• запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при работа
и организацијата на работата на единицата во која се спроведува стручната обука
-1 недела
• запознавање со работите на помошник на машиновозач -1 недела
• запознавање со работите на машиновозач на маневра -1 недела
• запознавање со работите на свртничар и надзорник на свртничар -1 недела
• запознавање со работите на маневрист и ракувач на маневра -1 недела
• запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
• запознавање со работите на отправник на возови -1 недела
• запознавање со работите за нега и одржување на локомотиви -1 недела
• запознавање со работите на ремонтна работилница -1 недела
• работење под надзор на работите на помошник машиновозач на влечни возила
најмалку 2 месеци
Машиновозач за маневра на влечни возила
• запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при работа
и организацијата на работата на единицата во која се спроведува стручната обука
-1 недела
• запознавање со работите на помошник на машиновозач -1 недела
• запознавање со работите на машиновозач на маневра на влечни возила -1 недела
• запознавање со работите кои ги врши сообраќајно-транспортен работник -1
недела
• запознавање со работите на маневрист и ракувач наманевра -1 недела
• запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
• запознавање со работите на отправник на возови -1 недела
• запознавање со работите за нега и одржување на локомотиви -1 недела
• запознавање со работите на ремонтна работилница -1 недела
• работење под надзор за работата на машиновозач на маневра на влечни возила
најмалку 2 месеци
Машиновозач за влечни возила
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при
работа и организацијата на работата на единицата во која се спроведува
стручната обука -1 недела
запознавање на работите на помошник машиновозач -1 недела
запознавање со работите на машиновозач на ма-невра -1 недела
запознавање со работите на свртничар и надзорен свртничар -1 недела
запознавање со работите на маневрски персонал -1 недела
запознавање со работите на возоводител -1 недела
запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
запознавање со рабите на отправник на возови -1 недела
запознавање со работите на техничар-машиновозач -4 недели
запознавање со работите на тековно одржување на влечни возила -1 недела
работење под надзор на работите на машиновозач на влечни возила најмалку
3 месеци
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Техничар за влеча - машиновозач за влечни возила
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запознавање со прописите за лична безбедност, безбедност и здравје при
работа и организацијата на работата на единицата во која се спроведува
стручната обука -1 недела
запознавање со работите на помошник на машино-возач на влечни возила -1
недела
запознавање со работите на свртничар и надзорен свртничар -1 недела
запознавање со работите на маневарски персонал -1 недела
запознавање со работите на возоводител -1 недела
запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
запознавање со работите на техничар за влеча -машиновозач на влечни возила
- 4 недели
запознавање со работите на тековно одржување на влечни возила -1 недела
запознавање со работите на стабилни постројки на електровлеча -1 недела
работење под надзор на работите на техничар за влеча - машиновозач за
влечни возила најмалку - 3 месеци
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за сообраќај, транспорт
и складирање
Kако клучни чинители во секторот, можат да се издвојат следниве:
1. Министерство за транспорт и врски
2. Министерство за внатрешни работи
3. Јавно градско претпријатие за патнички превоз
4. Транспортни компании за товарен и патнички сообраќај
5. Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
6. Агенција за регулирање на железничкиот сектор
7. Управа за сигурност во железничкиот систем
8. TAV аеродроми
9. Аеродром „Александар Велики“ - Скопје
10. Аеродром „Св. Апостол Павле“ – Охрид
11. Агенција за цивилно воздухопловство
12. Спортски аеродроми (Стенковец – Скопје, Аџи Тепе – Куманово, Сушево Штип, Мало Коњари - Прилеп, Логоварди -Битола)
13. Министерство за одбрана – Воено воздухопловство
14. Охридска капетанија – Охрид
15. Компании за езерски сообраќај за превоз на патници и стока
16. А. Д. Македонска пошта
17. Министерство за образование и наука
18. Министерство за труд и социјална политика
19. Репрезентативен синдикат за секторот
20. Репрезентативен синдикат за образование
21. Министерство за економија
22. Министерство за животна средина и просторно планирање
23. Агенција за вработување на РМ
24. Агенција за енергетика на Македонија
25. Стопанска Комора на Македонија
26. Сојуз на стопански комори
27. Центар за стручно образование и обука
28. Центар за образование на возрасни
29. Биро за развој на образованието
30. Државен испитен центар
31. Совет за стручно образование и обука
32. Агенција за катастар на Република Македонија
33. Локална самоуправа
34. Технички факултет – сообраќаен факултет
35. Средни стручни училишта
36. Совет на родители
37. Провајдери за обука на возрасните
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот за
сообраќај транспорт и складирање
Претставници на работодавачи и
работодавачи:
- Стопанска комора на Македонија
- Сојуз на стопански комори
- Јавно градско претпријатие за патнички
превоз
- Транспортни компании за товарен собраќај
- Транспортни компании за патнички сообраќај
- АД Македонска пошта

Други чинители:
- Технички факултет
- Стручни училишта
во кои се
образуваат
ученици за
квалификации од
областа на
сосбраќајот,
транспортот и
складирањето
- Провајдери за
обука на
возрасните

Родители, згрижувачи и
претставници од семејство:
- Совет на родители во училиште
- Училишен одбор
- Локална самоуправа

Синдикат и професионални
органи:
- Репрезентативен синдикат за
секторот
- Репрезентативен синдикат за
образование

Чинители што се
заинтересирани за
развој на работната
сила во Секторот за
сообраќај, транспорт
и складирање

Јавни органи што не се дел од
министерствата:
- Центар за стручно образование
и обука
- Центар за образование на
возрасните
- Државен испитен центар
- Агенција за регулирање на
железничкиот сектор
- Управа за сигурност во
железничкиот сектор
- Републички совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата

Стручен совет и Секторски
комисии за НРК:
- Совет за стручно
образование и обука
- Секторкса комисија за
Секторот за сообраќај,
транспорт и складирање

Владини органи:
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална
политика
- Министерство за економија
- Министерство за животна средина и
просторно планирање
- Агенција за вработување
- Биро за развој на образованието
- Агенција за катастар
- Агенција за цивилно воздухопловство
- Министерство за одбрана – воено
воздухопловство
- Министерство за внатрешни работи
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Функционална мапа на Секторот за сообраќај, транспорт и складирање
Клучна цел

Прво ниво на функционални области

А. Обезбедување функционален патен транспортен систем

Б. Обезбедување функционален железнички транспортен
систем

Да обезбеди функционален,
безбеден, економичен и
одржлив транспортен систем со
сите транспортни подсистеми
задоволувајќи ги сегашните и
идните потреби на коминтентите
со имплементација на
стандардите, како и интеграција
на транспортниот систем на
Република Македонија со
меѓународниот транспортен
систем.

В. Обезбедување функционален воздушен транспортен
систем

Г. Обезбедување функционален поштенски систем

Д. Обезбедување складишни услуги за различни видови
производи согласно нивните карактеристики

Ѓ. Обезбедување логистички услуги

Е. Обезбедување шпедитерски услуги
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

A. 1. Познавање на современа патна инфраструктура

A. 2. Познавање на современа патна супраструктура

A. 3. Добро едуциран возачки персонал
А. Обезбедување
функционален патен
транспортен систем

A. 4. Добро едуциран помошен персонал

A. 5. Превоз на патници

A. 6. Превоз на стока

A. 7. Познавање на безбедноста во сообраќајот
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

Б. 1. Познавање на современа железничка
инфраструктура
Б. 2. Познавање на современи железнички превозни
средства
Б. 3. Добро едуциран возен персонал
Б.-Обезбедување
функционален
железнички транспортен
систем.

Б. 4. Познавање современи начини за одржување на
превозните средства

Б. 5. Примена на современи технологии за планирање,
организирање и реализирање на железничкиот сообраќај
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

В. 1. Познавање на современи воздухопловни
пристаништа
В. 2. Познавање на современи воздухоплови

В. 3. Добро едуциран воздухопловен персонал
-

В. Обезбедување
функционален воздушен
транспортен систем.

В. 4. Добро едуциран друг персонал

В. 5. Одржлив патнички транспорт/превоз на патници

В. 6. Одржлив товарен транспорт/превоз на стока
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

Г. 1. Прием на поштенски пратки

Г. 2. Сортирање (отпрема) на поштенски пратки
Г. Обезбедување
функционален поштенски
систем.

Г. 3. Превоз на поштенски пратки

Г. 4. Достава на поштенски пратки
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

Д.1. Прием на стока (физички, квантитативен и
квалитативен)

Д. Обезбедување
складишни услуги за
различни видови
производи согласно
нивните карактеристики.

Д. 2. Ракување со стока (сортирање, раздвојување,
спојување, пакување и означување)

Д. 3. Чување на стока - магационирање

Д. 4. Испорака на стока - физичка отпрема
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

Ѓ. 1. Опслужување на клиентите
Ѓ. 2. Обработка на нарачките
Ѓ. 3. Управување со залихите
Ѓ. 4. Прогнозирање на потребите

Ѓ. Обезбедување
логистички услуги

Ѓ. 5. Планирање на производството
Ѓ. 6. Управување со транспортот
Ѓ. 7. Управување со складирањето
Ѓ. 8. Избор на местоположба на складовите
Ѓ. 9. Манипулирање со материјалите и снабдувањето
Ѓ. 10. Поддршка со резервни делови и сервис
Ѓ. 11. Обезбедување индустриска амбалажа
Ѓ. 12. Управување со отпадни материјали
Ѓ. 13. Манипулирање со рекламираните стоки
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Прво ниво на функционални области

Второ ниво на функционални области

Е. 1. Организација на превоз на стоката од едно до друго место со
конвенционален и современ транспорт

Е. 2. Извршување на налогот на комитентот

Е. 3. Склучување на потребните договори

Е. Обезбедување
шпедитерски услуги.

Е. 4. Спроведување на цaрински формалности

Е. 5. Примање на стоката од комитентот или од трето лице

Е. 6. Обврска за чување на стоката

Е. 7. Предавање на стоката на коминтентот или на трето лице

Е. 8. Извршување на пресметка со комитентот
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Предлог за развој на нови или дополнување на постојните стандарди на занимање на
постојните стандарди на занимања и стандарди на квалификации

Сообраќај, транспорт и складирање

Назив на
Сектор
квалификации

Техничар за
патен сообраќај

Техничар за
железнички
сообраќај
Техничар за
транспорт и
шпедиција
Техничар за
логистика и
складирање

Предлози за стандарди на занимања со IV ниво
на сложеност (кои ќе влезат во новите
квалификации, односно новите образовни
профили од техничкото образование)
1. Оператор за организација на патен
сообраќај
2. Оператор за регулирање на патен сообраќај
3. Диспечер во патен сообраќај
4. Соработник за увид во сообраќајна незгода
5. Оператор за експлоатација на патни
превозни средства
1. Диспечер во железничкиот сообраќај
2. Отправник на возови
3. Благајник во железничка станица
4. Контролор за безбедност во железничкиот
сообраќај
5. Возоводител
1. Шпедитер
2. Шпедитерски царински декларант
3. Агент за транспорт, шпедиција и логистика
1. Агент за логистика
2. Магационер
3. Застапник за осигурување
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