
 
Назив на СЗ Отправник на возови 

Код на СЗ 1012.40.02 
Сектор СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на СЗ 

 Отправникот на возови е директен учесник во железничкиот сообраќај, 
представува клучен фактор за негово регулирање, извршува работи и 
работни задачи од сообраќајната, техничката и комерцијалната област. 

 Отправникот на возови врши работни активности поврзани со:  

 планирање и организација на извршување на сообраќајот во една или 
повеќе станици, регулирање на сообраќајот во едно или 
повеќемеѓустаничнирастојанија како и на маневарскатаработа во 
станица или во меѓустанично растојание, организација на маневарска 
работа до и во индустриски колосеци. Организација и планирање на 
поставување на вагони за натовар и истовар. Водење на патничка 
благајна за издавање на билети во станици каде нема патнички 
благајник. Припрема и состав на воз и маневарски состав, изработка и 
контрола на документи за воз и маневарски состав. Контрола на 
работењето на персоналот и сигнално сигурносните и 
телекомуникационите уреди при извршување на сообраќајот. 

Порадимногукомплекснатадолжност, работата на Отправникот на 
возови е иклучително одговорна и покрај стручното знаење бара и 
изразени вештини на комуникација, снаодливост и способност на 
забележување и решавање на проблемите. Тој го регулира сообраќајот 
на возовите помеѓу службените места според сообраќајно-техничките 
прописи во врска со безбедноста, уредноста, економичноста и 
деловноста на превозот на железница. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. 
 

Планирање и 
организирање на 
активности 

Планирање, 
подготовка, 
извршување на 
работни 
активности и 
проверка на 
техничката 
документација  

1. Се запознава со затекнатата работна 
ситуација - работи кои се започнати, а не 
се завршени во претходната смена;  

2. Постапува согласно планот за работа; 
3. Прави распоред и определува приоритет 

на активности; 
4. Планира отпрема на сопственото и 

меѓустаничното бруто на својот отсек; 
5. Го планира сообраќајот на возовите; 
6. Ја проверува техничката документација. 



2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвувка на 
работно место 

1. Соработува со железничкиот превозник 
согласно прописите, договорите и другите 
постоечки акти донесени одстрана на 
управителот наинфраструктурата; 

2. Го подготвува работното место за работа; 
3. Ја контролира документацијата по која се 

работи (за работа и персонал); 
4. Ја проверува содржината и исправноста 

на уредите и сретствата за работа; 
5. Врши примопредавање на службата, 

усмено и писмено преку соодветни 
евиденции. 

3. Оперативни 
активности 

Регулира и 
организира 
сообраќај 

1. Прима и дава инструкции за извршување 
на сообраќајот на возовите; 

2. Подготвува план за работа на возот(С-64); 
3. Обезбедува патишта на возење; 
4. Ги пречекува и отпрема возовите;. 
5. Дава наредби на свртничкиот персонал; 
6. Го следи движењето на возовите како и 

нивниот прием и отпрема од станицата; 
7. Одредува и утврдува вкрстување, 

претекнување, престигнување и 
разминување на возовите; 

8. Го известува персоналот за променитево 
сообраќајот; 

9. Составува анализа на возовите; 
10. Организира сообраќај на возовите и 

маневарските состави до одредено место 
на отворена пруга; 

11. Обезбедува услови за извршување на 
најавените работи на отворена пруга; 

12. Подготвува и издава пропусница за 
возење на пружни возила (С-58); 

13. Обезбедува затворање на пруга и 
колосек. 

Ракува со 
сигнално – 
сигурносни и 
телекомуникацио
ни уреди 

1. Дава наредби на свртничкиот персонал за 
ракување со сигнално – сигурносните 
уреди; 

2. Ракува со сигнално-сигурносните и 
телекомуникациските уреди; 

3. Врши преглед на неосигурани свртници за 
возови кои влегуваат, поминуваат и 
излегуваат од станица; 

Регулира 
маневарска 
работа 

1. Издава распоред на маневра(С-22); 
2. Издава наредби и врши надзор над 

маневрата; 
3. Ја надгледува работата на маневарскиот 

персонал; 
4. Планира влечни и влечени средства при 

формирање и расформирање на воз и 



маневарска работа; 
5. Планира и организира сообраќајни 

работници;  
6. Користи техничка и пропишана 

документација за сообраќај на воз и 
маневарска работа (Возен ред, Деловен 
ред); 

7. Планира и доставува потребна 
документација за сообраќај на воз и 
маневарска работа. 

Контролира 
правилен состав 
на возот 

1. Ја надгледува работата на прегледувачот 
на вагони; 

2. Издава писмени налози и прилози; 
3. Врши контрола над извршувањето на 

пробата на кочници; 
4. Пресметува потребна кочна маса на возот 

(ПКМ); 
5. Ја утврдува стварната кочна маса на 

возот (СКМ); 
6. Подготвува извештај за составот и 

кочењето на возот (С-66) и го известува 
возниот персонал. 

4. Комерцијални 
активности 

Води патничка 
благајна во 
станици во кои 
нема патнички 
благајник 

1. Издава возни билети и доплати; 
2. Порачува строго пресметани и обични 

обрасци; 
3. Изготвува комерцијалниизвештаи за 

работењето на благајната. 
 

5. Административни 
активности 

Подготовка на 
придружните 
исправи на 
возовите, 
водење на 
соодветна 
евиденција 

1. Ја предава комерцијалната документација 
(товарните листови) на магационерот или 
стоковиот благајник; 

2. Води евиденција на брутото за отпрема - 
Дневник за пријава на бруто (С-15); 

3. Припрема документација за сообраќај на 
возовите; 

4. Ги прима, средува и предава придружните 
исправи на возот; 

5. Составува и внесува податоци во 
Товарница (С-59); 

6. Подготвува Извештај за составот и 
кочењето на возот (С-66); 

7. Води евиденција за сообраќајот на 
возовите во Сообраќаен дневник (С-13, С-
14) и евиденција на дадените 
известувања во други дневници (С-43), 
како и оперативни евиденции; 

8. Води Евиденција на дефекти на 
станичните сигнално-сигурносни уреди 
(образец – 2); 

9. Води Евиденција за превоз на особени 



пратки; 
10. Води Евиденција за затвор на колосек и 

исклучување на станичниот возен вод и 
напон во контактна мрежа (С-17); 

11. Води Евиденција на бавни возења (С-18); 
12. Поднесува извештај за одредени 

неправилности – Извештај на отправникот 
на возови за неправилности при работа 
(С-23); 

13. Води Дневник за Ефект на работа на 
возовите (С-27); 

14. Води Дневник за примени диспечерски 
наредби (С-47); 

15. Води Евиденција на употребени тастери 
на станична и централна поставница (С-
49) 

16. Евидентира пречки и дефекти на СС и ТК 
уреди. 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
работата во 
однос на 
прописите, 
нормативите и 
стандардите 
 

1. Забележува и решава одредени 
проблеми; 

2. Применува прописи, нормативи и 
стандарди на железницата; 

3. Ја објаснуваработата на занимањата на 
другите работници во железницата; 

4. Се информира за сите дополнувања, 
измени, исправки, толкувања и 
известувања во врска со прописите. 

Контролира 
параметри за  
правилна и 
безбедна работа 
при 
извршувањето 
на одредени 
задачи 

1. Врши контрола на нормативите и 
спроведувањето на прописите во 
железничката станица; 

2. Чува деловни тајни; 
3. Внимава на влегувањето и излегувањето 

на патниците, на товарањето и 
истоварањето на стоката и потребното 
маневрирање; 

4. Презема мерки на сигурност за да не 
дојде до одбегнување на возила; 

5. Врши контрола врз примената на 
прописите за товарење на вагоните; 

6. Презема превентивни мерки во 
согласност со последиците од 
потенцијалнитепроблеми. 

7. Одржување и 
поправки 

Детектирање на 
пречки и 
дефекти на СС и 
ТК-уреди 
 

1. Идентификува СС и ТК уреди на кои е 
настаната пречка или дефект и проценува 
за каква пречка или дефект се работи; 

2. Ја пријавува настанатата пречка или 
дефект на СС и ТК-уредите и дава краток 
опис на настанатата пречка или дефект. 



8. Комуникација Комуницирање 
со тимот 
соработници, 
службите на 
железничкиот 
превозник и со 
други установи 
во текот на 
работата 

1. Комуницира со тимот соработници; 
2. Соработува со работниците од 

соодветните сектори и служби; 
3. Комуницира со надредените и 

подредените; 
4. Развива и поддржува тимска хиерархија и 

решава конфликти; 
5. Комуницира со техничките служби на 

железничкиот превозник; 
6. Применува стручно-техничка 

терминологија; 
7. Предлага оптимални решенија на 

железничкиот превозник согласно нивните 
побарувања; 

8. Користи технички помагала во 
комуникацијата; 

9. Предлага решенија за унапредување на 
работата; 

10. Разменува соодветни релевантни 
информации за поголема сигурност (во 
рамките на и меѓу претпријатијата); 

11. Применува култура на говор и 
однесување; 

12. Почитува основи на работна култура. 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Изведување на 
работи без 
сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците 
согласно 
законските 
регулативи 
 

1. Наведува и применувамерки за 
обезбедување на работното место; 

2. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива; 

3. Почитува организациски процедури во 
случај на повреди, итен случај и 
евакуација; 

4. Запазува постапки во случај на пожар; 
5. Врши давање на прва помош во случај на 

настрадан соработник во текот на 
работата или на настраданпатник. 

Заштитување на 
потесната или 
пошироката 
животна средина 
од разни 
негативни 
влијанија 

1. Врши надзор над одржувањето на 
хигиената и редот во станицата; 

2. Ги следи постапките за безбедно 
ракување на работното место; 

3. Применува прописи и мерки за заштита на 
животната средина; 

4. Идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 
работната средина; 

5. Води сметка зауредност на работното 
место. 

 

 

 



Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
 

Знаење за занимањето: 

Општи: занимањето содржи систематски усвоени функционални знаења, релевантни 
психо-моторни способности, работни навики и вештини, развивање на умешност, 
прецизност, адаптирање на тимска работа, комуникативност и строга примена на 
прописите. 

Посебни:  

Теоретски - ги познава сообраќајно-техничките, транспортно-комерцијалните и патничко-
комерцијалните прописи и упатства. 

 - ги познава составните делови на горниот и долниот строј на пругата. 

Практични - знае да ја организира работата во станицата, знае да управува со 
електрорелејни, електромеханички и механички уреди, знае да ги користи средствата за 
комуникација и други склопови и уредиво сообраќајно-техничката и транспортно- 
комерцијалнаактивност. 

 
Вештини за занимањето: 

• Да покаже прибраност при носењето на важни одлуки (поради нивната исправност 
во нормални и вонредни услови). 

• Да покаже способност да сноси лична одговорност за извршување на редовните 
задачи, а посебно на задачите кои се од интерес на безбедноста на железничкиот 
сообраќај. 

• Да покаже познавање на вербална и невербална комуникација. 
• Да работи на персонален компјутер. 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да се изразува, да споделува и протолкува концепти, 
размислувања, чувства, факти и ставови во усна и писмена 
форма, да користи електронска комуникација и да остварува 
јазична интеракција на соодветен и креативен начин во низа 
општествени и културолошки контексти. Зборува и пишува јасно и 
да остварува отворена комуникацијаи слободно да споделува 
информации со вработени, надворешни соработници и со 
странки/клиенти (корисници на услугата). Остварува сталожена и 
делотворна комуникација во проблематични ситуации, донесувајќи 
точни и соодветни заклучоци и решенија врз основа на добиени 
информации, објаснува постапки за изведување на маневарски 
работи во станица и на индустриски колосеци, изнаоѓа решенија за 
поефикасна изведба. Способен е да користи различни видови на 
документација, технички помагала при комуникација, да 
пребарува, собира и обработува информации, да користи 
професионален речник и одредени прописи и наредби ги пренеси 
на други лица. 
 
Комуникација на странски јазик 
Способен е да разбира и даде информации, да толкува концепти, 



да искажуваразмислувања, чувства, факти и ставовиво усна и во 
писменаформа кога постои потреба да користи странски јазик,во 
специфиченопштествен и културенконтекстповрзан со работата. 
Способен е да го користи странскиот јазик со цел следење на 
напредокот во професијата и да го надградува своето знаење и 
вештина во сферата на стручната терминологија. 
 
Математичкикомпетенции и основни компетенции во областа 
на природни науки и технологија 
Применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи и пресметки 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 во полето на планирањето, организацијата и 
следењето на транспортните задачи.  
 
Дигиталникомпетенции 
Способен е да користи основна информатичка технологија, 
применува софтверски програми при следење на транспортните 
задачи (office алатки, електронска пошта и сл.) и користи ИП-
телефонија во извршување на своите работни задачи и 
комуникацијата со вработените, корисниците на транспортната 
услуга и останатите соработници, способен е да го следи одот на 
возовите и да го контролира и управува сообраќајот со помош на 
компјутер (телекоманда). Пребарува, собира и обработува 
податоци, дигитални информации и ги користи на критички и 
системски начин. Користи алатки за подготовка, презентирање и 
разбирање на комплексни информации во изведувањето на 
задачите. 
 
Учење да се учи 
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои нови знаења и 
вештини заради личен напредок и да ги примени истите за 
унапредување на работата (струката). Способен е да управува со 
сопственото учење, кариерата и работните рутини. Истраен е кон 
автономното учење, но и во учењето за време на работата со 
соработниците. Потврдува и учи од грешки на конструктивен 
начин. 
 
Социјални/општествени и граѓанскикомпетенции 
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира 
лични, интерперсонални и интеркултурни компентенции за 
конструктивна комуникација со луѓе од различни профили, да 
покажува толерантност, да изразува и разбираразличнигледишта, 
да создавадоверба, дапокажувафлексибилност и адаптибилност 
за новонастанатиситуации и да е мотивиран за работа во 
сопствената област. Висок степен на одговорност и позитивен 
однос премапрофесионалнитеетички норми и вредности. 
 



Чувство за иницијатива и претприемништво 
Предвидува потенцијални ризици и однапред се подготвува за нив. 
Покажува иницијатива за подобрување и реализирање на важни 
идеи, нивна изведба и нивно спроведување во дела со цел да се 
подобрат состојбите. Придонесува за правилен развој на 
динамиката на изведбата и развојот на културата која ги 
поддржува иницијативите и иновациите, способен е да ги 
препознае можностите и да иницираподобрување на состојбите во 
различниситуации соиницијатива за примена наиновациите и ги 
препознаваразличните вештини на сите во рамките на службата. 
 
Културолошкасвест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции на членовите на тимот и соодветно гиповрзува во контекст 
на позитивниотразвој и самоподобрувањето. Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со размислувањата 
на другите членови на тимот, на нивните семејства и другите 
колеги и ги изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри 
нивната добросостојба и ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови 

Објективни услови под кои работата се извршува 
Работата се одвива во смени – турнуси (12/24/12/36 и 12/36), во 
затворен, полузатворен и отворен простор. 
 
Психофизички активности кои се вклучени во работата  
Работните места бараат максимална психофизичка активност во 
текот на целотоработно време, добарвид и слух,психо- моторни 
вештини, психичка стабилност, физичка кондиција и способност да 
се комуницира правилно – I-ва здравствена група. 
 
Физички активности кои ги бара работата 
Работата се извршува во седечка положба, стоејќи и движејќи се 
на отворен железнички простор и во вагони. 
 
Средства за работа 
Службен знак на Отправникот на возови е црвената капа 
усна пишталка или свирка. 
сигнална лопатка (за работа дење) 
рачна сигнална светилка (за работа ноќе) 
пропишанауниформа 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за железнички систем; 
• Закон за интероперабилност на железничкиот систем; 
• Законот за договорите за превоз во железничкиот 

сообраќај; 
• Закон за превоз на опасни материи во патниот и 

желеничкиот сообраќај; 
• Закон за животна средина; 
• Законот за безбедност и здравје при работа; 



• Закон за градење; 
• Закон за просторно и урбанистичко планирање; 
• Законот за јавни набавки, итн. 

Сите подзаконски акти (правилници и упатства) кои произлегуваат 
од горенаведенитезакони. 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/27 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на ревизија  

 


