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Опис на 
занимањето 

 Со стандардот на занимање Шпедитерски царински застапник се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за: самостојно 
извршување работни активности во шпедитерската компанија, поврзани 
со организација на царинските формалности, изготвувањето на 
докуметни и застапувањето на комитентите пред царинските и 
инспекциските органи, при тоа шпедитерскиот царински застапник ја 
планира и организира работа, самостојно и во тим, комуницира со 
комитентите, царинските органи, и останатите инспекциски служби, го 
следи извршувањето на  царинските формалности при увоз, извоз, 
транзит и сместувањето на  стоката под царински надзор во царинското 
складиште, ги познава меѓународните стандарди, конвенции, законски 
одредби за царина, ДДВ, акциза, одредби за мерките на трговска 
политика, употребува информатичко-компјутерска технологија и 
програмски пакети за користење на царинските програми од Царинската 
управа, употребува информатичко-компјутерска технологија и 
програмски пакети за користење и следење на современите системи за 
комуникација  во деловниот бизнис, поседува доволно ниво на знаење 
на англиски јазик и ги познава ISO стандардите.  

 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Ја планира и 
организира 
својата работа 

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

2. Го анализира, организира и реализира 
планот за спроведување на царинските 
формалности; 

3. Применува законски прописи и мерки  кои се 
однесуваат на извршување на царинските 
формалности за сите видови на транспорт; 

4. Собира релевантни информации поврзани 
со транпортот, складирањето и царинењето 
на стоката која е предмет на услугите; 

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

6. Применува методи за планирање на 
царинските формалности; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Собира информации во врска со 
конкуренцијата на пазарот. 
 

2. 
 

Подготовка за 
работа  

Се подготвува за  
реализација на 
царинските 
формалности    
 

1. Презема работна документација; 
2. Ја подготвува целосната документација 

потребна за извршување на царинските 
формалности (фактури, пакинг листи, 
сертификати, дозволи,  товарни листи); 

3. Прима диспозиција за царинење и врши 
контрола на диспозицијата; 

4. Му ги укажува на клиентот, недостатоците и 
пропустите во диспозицијата; 

5. Претходно да обезбеди за наплата на 
увозните давачки, такси и гаранции; 

6. Собира други информации и ги координира   
документите, за транспорт и царинење на 
пратки, документите за инспекциските 
органи, фитосанитарни, здравствени,   
ветеринарни и др. документи;  

7. Изготвува понуди за цени на услугите за 
царинење, складишни трошоци и 
административни давачки за инспекциските 
служби поврзани со контрола на стоките. 
 

3. Оперативни 
активности 

Спроведува  
царински 
формалности 

1. Изготвува и поднесува царинска 
документација на царинските органи; 

2. Аплицира за дозволи и одобренија пред 
инспекциските служби на граничните 
преминии и на внатрешните терминали 
користејќи ги електронските апликации; 

3. Зема мостри од стоката по барање на 
инспекциски или царински органи; 

4. Разврстува стока по царинска тарифа, 
пресметува увозни давачки, ДДВ, акциза, 
прелевман и останати трошоци;  

5. Изготвува уверенија за движење на стока и 
сертификати за потекло; 

6. Пополнува транспортна документација, 
товарен лист и меѓународни документи, 
ТИР, АТА карнет;  

7. Работи со FIATA документација; 
8. Применува INCOTERMS правила. 

 

Ја контролира 
реализацијата на 
активностите  

1. Следи и контролира документација и 
ефикасност на транспортен процес, 
царински формалности и документација во 
складиштето;  

2. Контролира активности во складиште и 
манипулација со стоките. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Комерцијални 
активности  

Извршува  стоково 
– комерцијални 
работи во 
шпедицијата 

1. Изготвува понуда врз основа на 
диспозицијата  и прави договор до одредена 
висина и во одреден облик во договор со 
комитентот; 

2. Проверува давачки потребни за царинење 
на стоката во Република Македонија и во 
другите земји; 

3. Пресметува  царински  услуги,  трошоци за 
фитосанитарни инспекции, трошоци за 
Агенција за храна и ветеринарство,  

4. Изготвува фактура за сите трошоци, увозни 
давачки, акциза,  ДДВ и останти трошоци за 
инспекциски органи, а во даден случај  и 
складишни трошоци за стоките;  

5. Врши наплата за фактурираните  услуги. 
5. Административни 

активности 
Извршува 
административни 
работи во 
шпедиција 

1. Издава шпедитерски потврди; 
2. Учествува во подготовка на експертски 

извештаи; 
3. Подготвува технички и други извештаи; 
4. Уредува и води архива; 
5. Пишува извештаи, писма, рекламации. 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет  

Извршува 
активности со кои 
обезбедува 
квалитет на 
дадената услуга 

1. Употребува економични средства за 
извршување на работата; 

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

3. Применува правила и прописи за транспорт, 
царинско работење и даночни закони; 

4. Следи новости на подрачјето на царинење и 
транспорт; 

5. Чува деловни тајни; 
6. Чува лични податоци; 
7. Почитува кодекс за деловно однесување и 

деловните обичаи. 
7.  Одржување и 

поправање 
опрема  

Одржува опрема 
потребна за 
неговата работа 

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 
соработници, 
партнери и 
корисници на 
услугата 

1. Комуницира со операторите на 
транспортните средства;  

2. Ги известува надредените за секоја незгода 
и неправилност на работното место; 

3. Разменува информации со соработници; 
4. Комуницира со членовите на тимот со кој 

работи; 
5. Одржува постојан контакт со нарачателот и 

со превозникот; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Соработува со работници при разрешување 
на комерцијално -оперативни проблеми; 

7. Ги известува корисниците за секое 
отстапување од договорот; 

8. Одржува добар однос со странски партнери; 
9. Користи персонален компјутер и одредени 

компјутерки програми како средство за 
комуницирање и собирање на информации; 

10. Писмено и усмено се изразува на најмалку 
еден странски јазик; 

11. Проценува важност на информација. 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 

Ги применува  
мерките за  лична 
заштита и за  
заштита на 
околината 

1. Применува мерки за безбедност при работа 
за заштита на животната средина и за 
заштита од пожар; 

2. Применува здравствено-заштитна политика 
на претпријатието; 

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. 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 
Знаење за занимањето: 
 

• Толкува соодветна национална и меѓународна законска регулатива; 
• Набројува и разликува видови на превоз; 
• Опишува карактеристики на различните видови транспорт на стока; 
• Набројува методи за планирање на царински формалности; 
• Опишува шпедитерска и царинска документација; 
• Опишува транспортна документација; 
• Опишува технологија на превоз на стока; 
• Препознава FIATA документација; 
• Препознава соодветни ISO стандарди; 
• Набројува INCOTERMS правила; 
• Објаснува функционирање на соодветни електронски апликации; 
• Ја опишува постапката на земање мостри од стоката; 
• Толкува царинска тарифа; 
• Опишува царински давачки и даноци; 
• Објаснува за транспортно осигурување; 
• Опишува складишно работење; 
• Набројува стандарди за квалитет; 
• Опишува начин на функционирање на средства за коминукација; 



• Набројува системи за следење на возилата; 
• Толкува законска регулатива од областа на здравје, безбедност и заштита при работа и 

заштита на животната средина 
 
Вештини за занимањето: 

• Анализира и планира работни задачи;  
• Применува законски прописи и мерки  кои се однесуваат на извршување на царинските 

формалности за сите видови на транспорт; 
• Прибира релевантни информации поврзани со транпортот, складирањето и царинењето 

на стоката која е предмет на услугите; 
• Комплетира и обработува работна документација; 
• Применува методи за планирање на царинските формалности; 
• Ја анализира конкуренцијата на пазарот; 
• Подготвува документација потребна за извршување на царинските формалности; 
• Анализира и врши контрола на диспозиција; 
• Ги координира   документите, за транспорт и царинење на пратки, документите за 

инспекциските органи, фитосанитарни, здравствени, ветеринарни и др. документи;  
• Изготвува понуди за цени на услугите; 
• Комуницира со операторите на транспортните средства клиенти и соработници; 
• Изготвува и поднесува царинска документација на царинските органи;  
• Аплицира за дозволи и одобренија; 
• Користи електронски системи и апликации при реализација на работните задачи; 
• Зема мостри од стоката по барање на инспекциски или царински органи; 
• Разврстува стока по царинска тарифа;  
• Пресметува увозни давачки, ДДВ, акциза, прелевман и останати трошоци;  
• Изготвува уверенија за движење на стока и сертификати за потекло; 
• Пополнува транспортна документација, товарен лист и меѓународни документи, ТИР, 

АТА карнет;  
• Следи  и контролира документација и ефикасноста на транспортен  процес;  
• Контролира активностите во складиштето и манипулацијата со стоките; 
• Изготвува понуда врз основа на диспозицијата; 
• Прави договори до одредена висина и во одреден облик во договор со комитентот; 
• Проверува давачки потребни за царинење на стоката во МК и во другите земји;   
• Пресметува  царински  услуги,  трошоци за фитосанитарни инспекции, трошоци за 

Агенција за храна и ветеринарство,  
• Изготвува фактури за сите трошоци, увозни давачки, акциза,  ДДВ и останти трошоци за 

инспекциски органи, а во даден случај  и складишни трошоци за стоките;  
• Врши наплата за фактурираните  услуги. 
• Издава шпедитерски потврди, учествува во подготовка на експертски извештаи, 

подготвува технички и други извештаи; 
• Уредува и води архива; 
• Следи правила и прописи за транспорт, царинско работење и даночни закони; 
• Следи новости на подрачјето на царинење и транспорт; 
• Чува деловни тајни и лични податоци; 
• Врши основно одржување на компјутерска и канцелариска опрема; 
• Применува  мерките за  лична заштита и за  заштита на околината. 

 
Клучни Комуникација на мајчин јазик:  



компетенции 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 

За вршење работи и работни задачи на шпедитерски царински застапник, 
потребно е поседување царинска лиценца, која ја издава Царинска 
управа на Р. Македонија. 
 
Работна средина: 
Работата се одвива во затворена просторија, во одредени случаи и на 
отворен простор, скалдишта. 
 
Работни услови: 
Изложен е на психичко оптоварување – непрекинато следење на 
транспортниот процес, комплетирање и точно пополнување на 
документација, следење на законски прописи и мерки. 
 
Средства за работа: 
Како средства за работа се применуваат различни средства за 
комуникација (фиксни и мобилни телефони, радиоврска, и интернет), како 
и компјутерска опрема со соодветни и прилагодени програми и апликации 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Внатрешна регулатива: 
• Закон за застапување во царински постапки; 
• Закон за превоз во патниот сообраќај; 
• Закон за договорите за превоз во патниот сообраќај; 
• Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот 

сообраќај; 
• Законот за договорите за превоз во железничкиот  сообраќај; 
• Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот 

сообраќај; 
• Закон за воздухопловство; 
• Закон за поштенски услуги; 
• Закон за ветеринарно здравство;  
• Закон за безбедност на храна;  
• Царински закон;  
• Закон за акцизи, 
• Закон за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за заштита на  животната средина; 



• Закон за работни односи; 
 
Меѓународна регулатива: 
• Конвенција за договор за меѓународен патен превоз на стока (ЦМР); 
• Европска спогодба за меѓународен патен транспорт на опасни 

материи (АДР) 
• ТИР конвенција 
• АТА конвенција 
• Единствени правила за договор за меѓународен железнички превоз на 

стока (CIM) 
• Прописи за меѓународен железнички превоз на опасни стоки (RID) 
• Меѓународни правила за взаемна употреба на товарни вагони во 

меѓународниот промет (RIV) 
• Меѓународни прописи во воздушниот сообраќај (Варшавска 

конвенција, Римска конвенција, Чикашка конвенција, Конвенција за 
меѓународно признавање на правото на воздухопловот, Хашки 
протокол, Париски договор, Бриселска конвенција, Гвадалахарска 
конвенција, Токиска конвенција, Хашка конвенција, Гватамалски 
протокол, Монтреалска конвенција, Монтреалски протокол); 

• Меѓународни прописи во поштенскиот сообраќај. 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/23 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


