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IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

 Занимањето оператор за складирање на пазарот на трудот, како и во 
сообраќајната терминологија, може да се сретне и под името 
магационер како и складиштар. Операторот за складирање извршува 
работи и работни задачи поврзани со чување на стоката пред или по 
завршување на превозниот процес. Својата работа тој ја извршува во 
складишта, магацини односно јавни царински складишта. Работните 
активности, кои во своето работење ги извршува операторот за 
складирање, опфаќаат физички прием на стока – квантитативен и 
квалитативен, ракување со стока - сортирање, раздвојување, 
спојување, пакување и означување, чување на стока – магационирање 
и испорака на стока - физичка отпрема на стоката. 

 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
работа, 
самостојно и во 
тим 

1. Прави план и подготовка на работата која 
ја извршува самостојно или во соработка 
со тимот; 

2. Ја планира технологијата на складирање 
на товарот во зависност од видот на 
складиштето; 

3. Ги анализира законските прописи и мерки 
кои се однесуваат на извршување на 
складишните формалности за стоките кои 
се предмет на складирање; 

4. Собира релевантни информации поврзани 
со складирањето на стоката; 

5. Собира и обработува работна 
документација, технички белешки и 
белешки за работа; 

6. Собира информации во врска со 
конкуренцијата на пазарот. 

2. 
 

Подготовка за 
работа  

Подготовка на 
работно место и 
соодветна 
документација 

1. Прегледува налози за истовар и утовар на 
стока  

2. Проверува исправност на документација за 
транспортни средства со кои стоките се 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

превезуваат и АДР дозволи; 
3. Ги вчитува листите од возилата со 

температурен режим; 
4. Проверува состојба на средствата за 

манипулација рачни и моторни 
виљушкари, дигалки и кранови со кои 
располага магацинот; 

5. Прави распоред на вработените кои 
ракуваат со средствата за манипулација. 

3. Оперативни 
активности 

Собира и 
подготвува 
документи за 
извршување на 
складишните 
процеси  

1. Ја прегледува документацијата од 
клиентите и налогодавачите; 

2. Дава налог за спроведување на складишни 
процеси; 

3. Прави калкулација на цените на услугите 
за манипулација и лежарина за стоките за 
одреден период на складирање; 

4. Дава понуда за складишните услуги. 
Врши прием 
распоредување и 
отпрема на 
стоката 

1. Врши физички, квантитативен и 
квалитативен, прием на стоката: 
- при истовар од превозните средства и  
- при натовар во превозните средства; 

2. Води евиденција за влез и излез на 
стоките во складот: 
- издава вскладишница за преим на 

стоките и искладишница за излез на 
стоките од магацинот, 

- врши обележување на стоките во 
магацинот со вскладишница и потврда 
за влез,  

- подготвува попис на стоките на основ 
на периодична потреба, (дневна , 
неделна, месечна итн),  

- составува записник за одредени 
неправилности при прием или излез на 
стоките со наведување на причините за 
истите, 

- ја следи состојбата на стоката за време 
на лежење на стоката во складот, 

3. По потреба спроведува сортирање, 
раздвојување, пакување и означување на 
стоката; 

4. Ги анализира стоките кои се предмет на 
складирање, со оглед на нивните 
специфични карактеристики, складирање 
под температурен режим, складирање на 
стоки кои се запаливи и кои се 
класифицираат во опасни материи, 
доколку подлежат на услови од АДР 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

конвенцијата; 
5. Толкува одредби од царински закон: 

- познава царинска документација за 
вскладишување на стока и декларации 
за искладиштување; 

6. Користи современи технологии за 
автоматско управување при складирањето 
и далечинска контрола. 

Контрола на 
складишните 
процеси 

1. Врши контрола на документацијата која е 
изготвена по приемот и издавањето на 
стоките; 

2. Ги следи остатоците на количини, роковите 
на лежење на стоките и стоки кои биле 
оштетени или расипани; 

3. Обезбедува царински надзор на стоката. 
4. Комерцијални 

активности  
Извршува 
складишни и 
финансиски 
активности 

1. Подготвува пресметки за лежарини по ден 
и цена на манипулација на стоките;  

2. Подготвува фактури за извршената 
манипулација и лежарина на стоките.  

5. Административни 
активности 

Извршува 
административни 
активности во 
складот 

1. Изготвува неделни и месечни извештаи за 
комитентите кои складираат стоки во 
магацинот; 

2. Подготвува документи за прием и отпрема 
на товарот; 

3. Изготвува пописи на месечно ниво и ја 
следи задолженоста на царинската 
гаранција за царинскиот склад. 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет  

Контролира 
квалитет на 
извршената 
работа 

1. Употребува економични средства за 
извршување на работата; 

2. Ја извршува задачата од налогот, во 
согласност со предвидената технологија 
на складирање постоечката документација 
и усвоените безбедносни мерки; 

3. Следи правила и прописи за складирање 
на специфична стока (леснорасиплива 
стока, опасни материи); 

4. Чува деловни тајни; 
5. Чува лични податоци; 
6. Користи кодекс за деловно однесување. 

7.  Одржување и 
поправање 
опрема  

Проверува, 
прилагодува и 
одржува опрема, 
уреди и средства 
што се користат 
во работата 

1. Редовно ја прегледува опремата, уредите 
и средствата што ги користи во работата; 

2. Применува процедури за обезбедување на 
сервисирање или поправка на уредите и 
средствата што ги користи во работата. 

8. Комуникација Комуницира со 
надредените, 
колегите, 

1. Редовно комуникацира со надредените и 
воспоставува вонредна комуникација за 
секоја незгода и неправилност на 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

соработниците и 
клиентите  

работното место; 
2. Разменува информации со соработници;  
3. Одржува постојан контакт со нарачателот 

и со комитентите; 
4. Соработува со работници при 

разрешување на комерцијално-оперативни 
проблеми; 

5. Ги известува корисниците за секое 
отстапување од договорот; 

6. Ги користи сите средства на комуникација 
што се на располагање во складот 
(телефон, персонален компјутер и 
одредени компјутерки програми како 
средство за комуницирање и собирање на 
информации); 

7. Користи најмалку еден странски јазик; 
8. Проценува важност на информација и ја 

споделува со тимот. 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 

Применува и 
контролира 
мерки за заштита 
при работа и 
заштита на 
животната 
средина 

1. Спроведува мерки за безбедност при 
работа за заштита на животната средина и 
за заштита од пожар предвидени за лица и 
товар; 

2. Применува здравствено-заштитна 
политика на компнијата; 

3. Применува заштитни средства при работа 
за своја заштита и заштита на останатите 
кои се вклучени во работата; 

4. Применува интерни упатства за заштита 
при работа; 

5. Применува прописи за заштита на     
животната средина; 

6. Контролира состојба на товар. 
 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 
Знаење за занимањето: 

• Дефинира поим за складиште и ги идентификува видовите на складишта 
• Познава технологии на складирање на товарот според видот на складиштата 
• Идентификува средствата за ракување со стоката и дополнителната опрема во 

складиштата 
• Познава норми и својства на стоката која може да биде предмет на складирање и 

објаснува услови за чување на истата 
• Применува соодветни документи за прием, чување и отпрема на товарот 



• Применува документи потребни за спроведување на царинска постапка во делот на 
царинско складирање 

• Објаснува начин на пресметка на трошоци за складирање и манипулативни работи 
во складиштето 

• Користи достапни системи на комуникација (телефон, интернет, компјутерски 
програми) 

• Спроведува мерки за безбедност при работа за заштита на животната средина и 
заштита од пожар предвидени за вработени лица и товар; 

 
Вештини за занимањето: 
 

• Спроведува позитивни правила и прописи за складирањето на товарот 
• Применува технологија на складирање според видот на складиштето и видот на 

товарот 
• Применува современи технологии за автоматско управување при складирањето и 

далечинска контрола 
• Користи едноставни и механизирани средства за ракување со товарот 
• Применува соодветни мерки за заштита при складирање на специфичен товар 

(опасни материи, лесно расиплива стока) 
• Подготвува, користи и контролира документи потребни за прием, чување и отпрема 

на товарот 
• Подготвува, користи и контролира документи поврзани со царинска постапка на 

предметната стока 
• Пресметува цена за лежарина на товарот и цена на манипулативните работи во 

складиштето, 
• Применува соодветни системи за комуникација со вработените и корисниците на 

услуги 
• Применува и контролира мерки за безбедност при работа за заштита на животната 

средина и заштита од пожар предвидени за вработени лица и товар; 
• Применува еколошки и енергетски ефикасни материјали 
• Анализира и адаптира технологии на складирање на товарот 
• Ја подобрува ефикасноста на складирањето на товар и употребата на средствата за 

ракување со товарот 
• Планира периодична работа на складиштето 
• Изработува извештаи за работата на складиштето  

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови во усна и во писмена форма, и да остварува 
јазична интеракција на соодветен и креативен начин во низа 
општествени и културолошки контексти. Зборува и пишува јасно и 
остварува отворена комуникација и слободно споделува информации 
со возачите, соработниците и корисниците на услугата. Остварува 



сталожена и делотворна комуникација во проблематични ситуации, 
донесувајќи точни и соодветни заклучоци врз основа на добиени 
информации. 
 
 
Комуникација на странски јазици:  
кога постои потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, чувства, факти и 
ставови и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи 
странскиот јазик со цел да го следи напредокот во професијата и да го 
надградува сопственото знаење и вештини во сферата на 
сообраќајот.  
 
Математички компетенции и основни компетенции по природни 
науки и технологија: 
применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа со 
опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. Врши 
собирање на податоци потребни за самоунапредување на полето на 
планирањето, организацијата и следењето на транспортните задачи. 
 
Дигитална компетенција:  
користи основна информатичка технологија во извршување на своите 
работни задачи и применува софтверски програми при следењето на 
транспортните задачи и комуникацијата со возачите, корисниците на 
транспортната услуга и останатите соработници. Пребарува, собира и 
обработува дигитални информации и ги користи на критички и 
систематски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и 
разбирање на комплексни информации. 

 
Учење како се учи:  
способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и 
вештини за цели на личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на струката. Способен е да управува со сопственото 
учење, кариера и работни рутини. Истраен е во автономното учење. 
Потврдува и учи од грешки на конструктивен начин. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, покажува толерантност, 
изразува и разбира различни гледишта и создава доверба.  

 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив. 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 
да ги препознае можностите и да иницира подобрување на состојбите 
во различни ситуации. Придонесува кон развојот на култура која ги 



поддржува иницијативите и иновациите и ги препознава различните 
вештини на сите во рамките на службата. 
 
Културолошка свест и изразување:  
го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции 
и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето. Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со размислувањата на 
другите членови во тимот, на нивните семејства и другите колеги, и ги 
изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри нивната 
добросостојба. 

 

 
Посебни услови 

 
 
 

 
Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

1. Закон за облигациони односи 
2. Царински закон 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика  

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/15 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


