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Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Геодет за урбанизам, просторно 
планирање и менаџмент се дефинираат потребните знаења, вештини и 
компетенции за реализација на геодетски мерења за потребите на 
просторното планирање, проектирање и уредување на земјиште, како и 
за градежно техничко уредување на урбани и рурални средини. 

Геодетот за урбанизам, просторно планирање и менаџмент, ќе биде 
оспособен да применува геодетски постапки при користење на 
урбанистички планови (ДУП, ГУП) и при разработка и пренесување на 
проектна документација од ДУП на терен. Тој ќе ја познава и применува 
техничката документација и правната регулатива која е поврзана со 
геодетски работи во постапката за добивање на одобрение за градење.  
Ќе менаџира со просторни информации преку истражување во регистар 
на земјиште и промени во катастарскиот операт. Ќе користи компјутер, 
системи за глобално позиционирање, комуникациски вештини и тимска 
работа. 

Занимањето Геодет за урбанизам, просторно планирање и менаџмент, 
овозможува самостојно извршување на разновидни геодетски работи и 
задачи поврзани со утврдување на просторни локации, парцелација на 
земјиште, исколчување на објекти и мерење на новонастаната состојба 
со примена на различни методи и различни мерни инструменти. 

 

 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Врши прием на работни 
задачи, и планира 
активности во зависност 
од потребата на 
задачата  
 

1. Врши увид во добиена 
работна задача за 
потребите на урбанизмот, 
просторно планирање и 
менаџмент 

2. Изработува  план за 
извршување на 
активностите според 
приоритет 

3. Планира редослед на 
теренски и канцелариски 
активности  

4. Учествува во тимска работа 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

или работи самостојно  

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува податоци за 
реализација на добиена 
канцелариска или 
теренска работна 
задача  
 

1. Толкува генерални и детални 
урбанистички планови 

2. Селектира потребни податоци 
добиени од проект 

3. Споредува добиени податоци 
од проект со деталниот 
урбанистички план 

4. Утврдува потребни податоци 
за мерење/обележување за 
потребите на просторното 
планирање и уредување 

5. Врши подготовка  за 
мерење/обележување за 
потребите на просторното 
планирање и уредување 

6. Проверува и задолжува 
мерни инструменти и прибор 

7. Проверува  и задолжува 
потребна техничка 
документација и ИКТ опрема 
 

3. Оперативни 
активности 

Користи База на 
податоци за просторно 
планирање 

1. Чита планови, скици, изводи 
од ДУП и други графички 
документи во аналогна и 
дигитална форма во 
различни размери 

2. Спроведува активности врз 
основа на База на аналогни 
и дигитални геодетски 
планови 

3. Користи правилно просторни 
и описни податоци 

4. Споредува градежна 
парцела, во геодетски 
елаборат за нумерички 
податоци, со извод од 
детален урбанистички план 
(ДУП) 

5. Утврдува комплетност на 
документација за добивање 
на дозвола за градење 

6. Врши проверка на лице 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

место на градежна парцела  

Користи соодветна 
геодетска мрежа и врши 
геодетски 
мерења/обележувања 

1. Употребува геодетски точки 
од полигонска, линиска и 
нивелманска мрежа 

2. Врши згуснување на 
постоечка или поставување 
нова геодетска мрежа 

3. Користи соодветна 
методологија на снимање на 
детал 

4. Врши геодетски мерења за 
уредување на земјиште 
(комасација, мелиорација, 
експропријација...) 

5. Врши геодетски мерења за    
уредување на 
инфраструктура на населени 
места и рурални подрачја 

6. Врши геодетски мерења за 
пренесување на регулационо 
/ нивелационо решение на 
населено место 

7. Пренесува висини на терен 
8. Врши обележување на коти 

на терен 
 

Врши снимање за 
ажурирана геодетска 
подлога 
 

1. Користи соодветни методи за 
снимање на лице место 

2. Избира детални точки на 
терен  

3. Избира карактеристичен 
детал на терен 

4. Соодветно прибира податоци 
од снимање 

5. Црта оригинална теренска 
скица од извршеното 
снимање 

6. Споредува со техничка 
документација 

7. Изготвува предлог нова 
состојба за утврдени промени 
на лице место 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

 
  Врши снимање за  

елаборат на  
инфраструктура 
 

1. Користи соодветни методи за 
снимање на инфраструктура 

2. Врши мерења на 
карактеристичен детал од 
инфраструктурни објекти 

3. Црта скици на снимен детал 
од инфраструктура 

4. Изготвува предлог нова 
состојба за утврдени 
површини и право на 
сопственост 

5. Користи ИКТ 
 

4. Комерцијални 
активности 

Проверува уплата од 
страна на подносителот 
на барањето 
 

1. Споредува точност на 
доставена уплата со 
пропишаниот  ценовник за 
извршени услуги 

5 Административни 
активности 

Води административна 
евиденција соодветно 
на зададена задача 

1. Чува електронски и хартиен 
запис на доставена/прибрана 
и запишана документација 

2. Води деловодна книга 
 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Се придржува кон 
важечки закони и 
правилници 

1. Работи според пропишани 
законски норми и правила  

2. Применува лиценцирани 
софтвери 

3. Применува стандардна 
пропишана административна 
документација 
 

Се придржува кон 
принципите на вршење 
на  геодетски дејности 

1. Врши контролни мерења  
2. Врши контролни 

пресметувања 
3. Врши испитување на 

инструменти и прибор  
4. Користи опрема според 

упатства од произведувачот 
5. Ги применува принципите на 

прецизност, точност, јасност и 
прегледност 
 

7. Одржување и 
поправка 

Правилно  користење  
опрема за мерење, 

1. Ректификација на мерните 
инструменти 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

програми за пренос и 
обработка на потребни 
податоци 
 
 

2. Навремено пријавување на 
утврдени грешки на 
програмите 

3. Навремено пријавување на 
утврдени неправилности  во 
добиена техничка 

4. Ја чува опремата за мерење 
во соодветна амбалажа и 
простор 

5. Правилно ја транспортира 
опремата за мерење 

6. Правилно ја користи и 
одржување опремата поред  
упатствата на производителот 

7. Редовна води и ажурира 
документација 

 
8. Комуникација Комуницира  и 

соработува со други 
луѓе 

1. Комуницира вербално и 
писмено 

2. Користи ИКТ во комуникација 
3. Користи електронска база на 

податоци  
4. Разменува информации со 

соработници, клиенти и други 
вклучени во зададена задача 

5. Користи стручна 
терминологија 

 
9 Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Стандарди за здравје и 
безбедност при работа 

1. Врши редовни лекарски  
прегледи  

2. Се грижи и не ја уништува 
животната средина 

3. Применува стандарди за 
работа на терен 
 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
Знаење за занимањето: 

• ги објаснува принципите на обезбедување и користење на геодетски мрежи за 
хоризонтално и вертикално позиционирање 

• разликува различни видови геодетски мрежи и нивни елементи 
• препознава координати  и коти од геодетски подлоги и други графички 

документи 
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• познава правила за очитување на координати и коти од дигитални подлоги 
• разликува просторни и описни податоци 
• објаснува како се определува местоположба на терен според проектирани 

координати и коти 
• објаснува постапка на споредување на катастарска и на градежна парцела 

според ДУП 
• познава начини на воспоставување на полигонски и нивелмански влак заради 

згуснување или поставување нова геодетска мрежа 
• познава методологија за геодетски премер/снимање на детал 
• разликува комасација, мелиорација, експропријација 
• набројува геодетските работи при уредување на земјиште (комасација, 

мелиорација, експропријација) 
• разликува инфраструктурни објекти 
• набројува геодетските работи при уредување на инфраструктура 
• разликува регулација и нивелација на населено место 
• знае методи за пренесување на висини на терен и обележивање на коти 
• објаснува методи на скицирање и картирање 
• знае законска регулатива поврзана со просторно планирање уредување  
• знае правила на изготвување на предлог нова состојба за утврдени промени на 

лице место 
• набројува потребна техничка документација за добивање дозвола за градење 

која е обврска на геодетската служба 
• спроведува барање доставено од клиент 

 
Вештини за занимањето: 

• користи геодетски точки/геодетски мрежи како основа за снимање 
• користи инструменти и прибор за премер по различни методи 
• обработува податоци од снимање/мерење 
• изработува скици од геодетски премер 
• врши теренски мерења во постапка на одржување 
• внесува податоци при одржување 
• врши снимање за потреби на комасација, мелиорација, инфраструктура 
• избира карактеристичен детал при снимање  
• применува соодветен софтвер за изработка на дигитален план, скица 
• исцртува хоризонтална и вертикална претстава на теренот 
• пресметува површини на парцели 
• користи податоци од катастарски операт 
• пребарува и користи постоечка база на податоци 
• (пополнува барање ) самостојно одлучува за запишување по доставено барање 
• пресметува елементи за обележување/исколчување според зададена скица и 

податоци 
• врши обележување на елементи при регулација и нивелација на населени 

места 
• врши обележување на карактеристични елементи од инфраструктурни објекти 
• врши пренесување на висини/коти на терен 
• врши споредување на катастарска и градежна парцела во дигитална форма  
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• ги утврдува катастарските парцели или делови кои учествуваат во оформување 
на градежната парцела 

• изготвува табеларен приказ за градежната парцела со податоци за 
сопствениците и индикации  на деловите од катастарските парцели 

• користи правила и  постапки за дооформување на градежна парцела 
• изработува дел од техничка документација потребна за добивање на дозвола 

за градење 
• се грижи за заштита на животна средина 

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да толкува и споделува  ситуација врз основа на 
скица и познати податоци. Објаснува постапки на работа. 
Толкува и изготвува извештаи, скици од теренски мерења, 
списоци на координати на снимени детални точки, факти, 
барања и ставови во усна и во писмена форма. Остварува 
јазична интеракција со странки/клиенти со членови во тимот и 
претпоставените на соодветен  начин со примена на соодветна 
терминологија,  во различни професионални, општествени и 
културолошки контексти. Способен е да користи различни 
видови на документација, технички помагала при комуникација, 
да пребарува, собира и обработува информации и да користи 
професионален речник. 
 
Комуникација на странски јазик 
Способен е да разбере, факти и ставови во усна и во писмена 
форма. Да користи странски јазик во специфичен општествен и 
културен контекст поврзан со работата, со цел компетентно да 
го следи напредокот во професијата, способен е да го користи 
странскиот јазик и да го надградува своето знаење и вештина 
во сферата на стручната терминологија. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата 
Во решавањето на задачи поврзани со катастарски работи 
користи соодветни  формули и пресметки врз основа на 
зададени податоци или податоци добиени од премер. 
Пресметува потребни елементи во соодветна документација, 
применува нумеричко размислување и логичко поврзување на 
зададени, мерени и барани податоци. Користи соодветен 
редослед и правила на пресметување. Утврдува математичка и 
логичка поврзаност на нумерички и графички податоци. Користи 
калкулатор за реализација на пресметувањата и компјутер, кој е 
опремен со соодветен програм. 

 
Дигитална компетенција 
Способен е да користи основна и специфична ИТ технологија за 



8 
 

прибирање, обработка, организирање и прикажување на 
податоци за просторот при вршење на катастарски работи. 
Врши пребарување во специфична електронска база на 
податоци.  Користи специфични програмски јазици за  
исцртување на дигитални  скици и планови. Чита готови 
дигитални скици и планови. Потполнува документација во 
електронска форма. 

 
Учење да се учи 
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и вештини 
заради личен напредок и унапредување на работата. Способен 
е да управува со сопственото учење, кариерата и работните 
рутини и е истраен кон автономното учење. 

 
Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба, да  покажува флексибилност и адаптибилност 
за новонастанати ситуации и да е мотивиран за работа во 
сопствената област. 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за подобрување на состојбите и нивно 
спроведување. Придонесува кон развој на културата која ги 
поддржува иницијативите и иновациите во рамките на 
геодетската дејност. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и 
искуства, поврзувајќи ги со самоподобрувањето на членовите 
на тимот. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на другите членови на тимот, со што ќе се 
подобри ефикасноста во нивното работење. 
 

 

Посебни услови 

• Работа на терен во соодветни временски услови (изложени 
на лоши временски услови, бучава и вибрации), за 
извршување на геодетски мерења поврзани со премер и 
постапки на одржување на катастра на недвижности. 

• Потреба од голема прецизност, точност и одговорност при 
извршување на геодетските задачи. 

• Препознава дефекти предизвикани од неправилно 
спроведени дејствија. 

 
 
Законска 
регулатива, 
прописи и 

• Закон за катастар на недвижности 
• Закон за сопственост и други стварни права 
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индустриски 
стандарди 

• Закон за градежно земјиште 
• Закон за нациoналната инфраструктура на просторните 
податоци на Р.М 
• Закон за урбанизам и просторно планирање 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/7 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 
 


