
Назив на СЗ Транспортно – комерцијален техничар 
Код на СЗ 1012.40.04 

Сектор СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Транспортно – комерцијален техничар е занимање од областа на 
железничкиот сообраќај, кое во себе ги вклучува занимањата 
возоводител и кондуктер. Транспортно – комерцијалниот техничар, 
кога е во улога на возоводител својата работа ја извршува во возот, 
или во железничка станица како пописен возоводител, додека 
кондуктерот своите работни задачи ги извршува исклучиво во возот. 
Работите и работните задачи на транспортно – комерцијалнит 
техничар опфаќаат организација на работа на воз во станица и 
подготовка за тргнување на возот, организација и планирање на 
работа на воз за време на возење на воз по пруга, организација и 
планирање на работа на воз по пристигнување во крајната станица. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Прием на смена 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. Детектира број и видови на вагони, 

товарени и празни;  
4. Врши примопредавање на службата. 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвува 
потребни 
документи за 
извршување на 
работните 
задачи 

1. Почитува кодекс на облекување и 
однесување; 

2. Ги прима товарните листови од 
магационерот; 

3. Подготвува документи за извршување на 
работните задачи; 

4. Го чита планот за работа за тековната 
смена; 

5. Прибира материјали и средства потребни 
за работата. 

3. Оперативни 
активности 

Работи на воз 
при подготовка 
на воз во 
појдовна 
станица 

1. Врши попис на воз во појдовна станица; 
2. Изготвува товарница и извештај за состав и 

кочење на возот (С-66); 
3. Визуелно ја контролира исправноста на  

товарењето на вагонот;  
4. Правилно го составува возот во појдовна 

станица; 
5. Го проверува  оптоварувањето на 

локомотивата за соодветниот воз и 
соодветната пруга каде истиот треба да 
сообраќа; 

6. Утврдува вистинска кочна маса на возот 
(ВКМ); 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Пресметува  потребна кочна маса (ПКМ) на 
возот; 

8. Учествува и врши проба на кочници на 
возот; 

9. Проверува дали на возот се истакнати 
пропишани сигнали; 

10. Проверува дали кај отправникот на возови 
има писмени налози и забелешки кои треба 
да се заведат во Патниот лист на возот; 

11. Проверува дали се споени полуспојките на 
воздушниот вод, спојки за греење и кабли 
за електрично греење кај патничките 
вагони; 

12. Кај патничките возови кои се составени од 
вагони, проверува дали преодниците и 
мевовите се добро споени; 

13. Контролира осветлување, греење и 
инвентар во воз; 

14. Дава насоки при сместување на патниците 
во возот; 

15. Дава информации за сообраќајот на 
возовите.  

Работи на воз за 
време на 
возење 

1. Издава соодветни наредби на лица кои се 
под негова ингеренција; 

2. При непредвидено застанување на возот на 
пруга врши заштитување на возот; 

3. Следи сигнализација и комуницира со 
машиновозачот; 

4. Воочува евентуални пречки и презема 
соодветни мерки за нивно отстранување;  

5. Врши техничко – комерцијален преглед на 
возот; 

6. Ракува со рачните кочници од вагоните; 
7. При промена на составот на воз, врши 

дополнување и подготвува нови соодветни 
документи; 

8. Организира маневарска работа на возот во 
попатни станици при земање и оставање на 
вагони; 

9. Во отсуство на ракувач на маневра ја 
презема неговата работа; 

10. Врши отквачување и заквачување на 
вагони и локомотиви при недостаток и 
отсуство на маневарски персонал; 

11. Издава и контролира возни исправи; 
12. По потреба вклучува и исклучува 

осветлување во воз; 
13. Води грижа за патниците,  инвентарот и 

возот; 
14. Дава информации за сообраќајот на 

возовите. 
 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Работи на воз 
при 
пристигнување 
на возот во 
крајната станица 

1. Го обезбедува возот од 
самораздвижување; 

2. Ракува со прицврсни кочници; 
3. Врши техничко – комерцијален преглед на 

возот; 
4. Ги предава соодветните документи од 

возот на отправникот на возови; 
5. Ги предава комерцијалните документи за 

возот на соодветниот персонал во 
станицата; 

6. Дава информации за сообраќајот на 
возовите; 

7. Проверува дали сите патници го напуштиле 
возот; 

8. Ја контролира состојбата на инвентарот; 
9. Исклучува осветлување и греење во воз; 
10. Проверува дали на возот се истакнати 

пропишаните сигнали. 
4. Комерцијални 

активности 
Пресметува 
превозни 
трошоци при 
превоз на 
патници и багаж 

1. Пресметува цена на превозни трошоци и 
доплати; 

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

обрасци. 
5. Административни 

активности 
Прием и 
предавање на 
возопридружни 
документи 

1. Прима товарни листови од магационерот во 
отпремната станица; 

2. Прима писмени налози од отправникот на 
возови; 

3. Предава придружни документи на возот во 
крајна станица на отправникот на возови; 

4. Составува распоред на маневра С-22; 
5. Предава товарни листови на магационерот 

во крајната станица; 
6. Води посебни евиденции. 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Работи според 
предвидените 
технолошки 
времиња и 
операции 

1. Спроведува работни задачи според 
утврдените времиња за извршување на 
соодветните операции; 

2. Врши анализа дали сите активности за 
возот се спроведуваат во согласност со 
предвидените технолошки времиња и 
операции; 

3. Презема мерки за намалување на времето 
на задржување во станица; 

4. Користи сигнални знаци при извршување на 
работата; 

5. Применува соодветни правила и прописи 
во своето работење. 

7. Одржување и 
поправки 

Ситни поправки 
и замена на 
оштетени 
делови 

1. Рационално ги користи уредите, алатот и 
приборот за работа; 

2. Одржува средства за работа во исправна 
состојба. 

8. Комуникација Комуникација со 
други 

1. Комуницира со отправникот на возови или 
ТК диспечерот и останати службени лица; 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

железнички 
работници 

2. Комуницира со машиновозачот при возење 
и се договара за работата во попатните 
станици; 

3. Издава усни наредби на  маневарскиот 
персонал. 

4. Комуницира со службени лица со помош на 
сигнални знаци. 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

Применува 
мерки за лична 
заштита и 
заштита на 
животната 
средина  

1. Користи соодветна заштитна опрема;  
2. Се придржува кон прописите за: 

- безбедност и здравје при работа, 
- заштита од пожар,  
- железнички системи за сигурносно 

управување,  
- опасни материи и особени пратки и 
- опасностите на електрифицирани пруги; 

3. Врши лична заштита и заштита на другите 
учесници во сообраќајот; 

4. Применува прописи за заштита на 
животната средина; 

5. Препознава опрема за безбедност; 
6. Собира, сортира и отстранува отпад, во 

согласност со прописите за заштита на 
животната средина;  

7. Презема мерки за заштита од влијанието 
на опасните гасови, отрови, пареи, 
високозапаливи супстанци; 

8. Применува мерки при хемиско пролевање 
или протекување на агресивни и запаливи 
супстанции. 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
 

Знаење за занимањето: 

• Опишува видови превозни средства во железничкиот сообраќај; 
• Препознава комерцијални, сообраќајни и техничко – колски обрасци; 
• Идентификува тарифа во внатрешен и меѓународен сообраќај; 
• Опишува правила и прописи од железничкиот сообраќај; 
• Набројува проби на кочници на возот; 
• Препознава правилно означен воз; 
• Толкува сообраќајна сигнализација; 
• Препознава пречки во сообраќајот и набројува мерки за нивно отстранување; 
• Организира маневарска работа; 
• Препознава возопридружни документи; 
• Објаснува сообраќајно сигнални прописи; 
• Толкува тарифски прописи за внатрешен и меѓународен сообраќај; 
• Проценува ситуации во кои ќе треба да ги примени прописите за заштита и прва 

помош на патниците во возот; 
• Толкува вагонски и транспортни прописи за внатрешен и меѓународен сообраќај; 
• Толкува прописи од самозаштита од чување на лична безбедност; 



 

 

• Објаснува сообраќајно-технички прописи; 
• Толкува транспортно- комерцијални прописи. 

 
Вештини за занимањето: 
 

• Врши примопредавање на службата; 
• Применува деловна култура; 
• Врши попис на воз; 
• Врши комерцијално-технички преглед на воз; 
• Изготвува товарница, извештај за состав и кочење на возот (С-66), распоред на 

маневра (С-22); 
• Контролира правиолно товарење на вагони; 
• Правилно составува воз; 
• Пресметува потребна кочна маса и утврдува вистинска кочна маса; 
• Учествува  и врши проба на кочници; 
• Врши потребни проверки на возот во отпремната станица; 
• Правилно го заштитува возот; 
• Комуницира со машиновозачот; 
• Учествува во процесот на маневрирање; 
• Пресметува превозни трошоци, издава и контролира возни исправи; 
• Води грижа за патниците, товарот, возот и инвентарот на возот; 
• Дава информации за сообраќајот на возовите; 
• Извршува потребни работи при простигнување на возот во крајната станица; 
• Прима и предава возопридружни документи; 
• Работи според предвидените технолошки времиња; 
• Рационално ги користи уредите, алатот и приборот за работа; 
• Комуницира со други железнички работници; 
• Применува мерки за лична заштита и заштита на животната средина. 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 
Способен е да споделува и толкува 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 на јазик разбирлив за сите и остварува отворена 
комуникација и слободно споделува информации со останатите 
железнички работници. 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, да се изрази, толкува концепти, 
размислувања, факти и ставови и во усна и во писмена форма. 
Способен е да го користи странски јазик со цел да го следи 
напредокот во професијата и да го надградува сопственото 
знаење и вештини од сферата на железничкиот сообраќај.  
 

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 
опрема и администрација. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите.  
 

Дигитална компетенција 
Користи основна информатичка технологија во извршување на 
своите работни задачи. 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 
Пристапува, стекнува, обработува и усвојува 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, како и за време на учењето заедно со 
колегите. Потврдува и учи од грешки на конструктивен начин. 
 

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. Поставува прашања за претпоставки и 
предрасуди и работи на нивно надминување.  
 

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. 
Препознава можности да иницира подобрување на состојбите во 
различни ситуации. Предлага решенија кога се соочува со 
предизвици и вложува дополнителни напори за постигнување 
резултати. Ги појаснува одговорностите и отчесноста пред 
почетокот на задачата. 
 

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. Ја поздравува можноста 
за работа со различни индивидуи и групи, демонстрирајќи при тоа 
чувствителност кон половата и културолошката различност. 

 



 

 

Посебни услови 

Услови на работно место; 
Работата се одвива во воз во движење или во железничка станица 
(отпремна и упатна), работи во турнус, дење-ноќе, по студ и други 
временски непогоди. 
Барања за работа: 
Соодветна здравствена способност.   

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Сообраќајно сигнални прописи; 
• Тарифски прописи за внатрешен и меѓународен сообраќај; 
• Прописи за заштита и прва помош на патниците во возот; 
• Вагонски и транспортни прописи за внатрешен и меѓународен 

сообраќај; 
• Прописи од самозаштита од чување на лична безбедност; 
• Сообраќајно-технички прописи; 
• Транспортно- комерцијални прописи; 

 

Донесен од  Министерство за труд и социјална политика 

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/29 

Од 15.12.2017 година 
 

Датум на ревизија  

 


