
Назив на СЗ  Возач - инструктор  
Код на СЗ 1011.52.01 
Сектор  СООБРАКАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ 
Ниво на сложеност 
на работни задачи 

 
V (петто) 

Опис на 
занимањето 

 
Инструкторот за возење кој на пазарот на трудот може да се сретне и под 
името „возач-инструктор“, врши практична обука на кандидатитите за 
возачи, преку давање на практични совети за управување со моторно 
возило. Инструкторот за возење го поврзува теоретското знаење од 
областа на безбедносните прописи на патиштата со практично давање 
инструкции на кандидатите за возачи, го запознава кандидатот со 
условите на возење, дава објаснување и демонстрира функции на 
сопирачките, спојката, менувачот на брзини, звучните и светлечките 
сигнали и осветлувањето на возилото, користи илустрации и аудио-
визуелни помагала и го објаснува ракувањето и управувањето со 
моторните возила. Со кандатите вежба полигонско паркирање, градско 
возење и напредни техники за возење во посебни ситуации како и 
советување на кандидатите кога се подготвени за полагање возачки 
испит. Ги учи кандидатите на сообраќајната етика. 
 

  
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Анализирање 
планирање и 
организирање на 
работата 

Следење, 
проучување и 
анализирање на 
содржината на 
програмата за 
обука на кандидати 
за возачи 

 
1. Постапува согласно организацијата на 

работата во автошколата; 
2. Ја планира и подготвува сопствената работа; 
3. Следи и применува законска регулатива и  

препознава стручна терминологија; 
4. Ја анализира содржината на програмата за 

обука на кандидати за возачи; 
5. Соработува со работниот тим; 
6. Ги анализира добиените резултати од 

успешноста на кандидатот. 
2.  Подготовка за 

работа  
Прегледува услови 
за работа и 
подготвува 
соодветна работна 
опрема 

 

 
1. Проверува техничка исправност на моторното 

возило со кое се врши оспособување на 
кандидатот за возач; 

2. Проверува исправност на опремата за 
возење во зимски услови; 

3. Проверува исправност на опремата во 
возилото;  

4. Подготвува и пополнува потребна 
документација; 

5. Задолжува  „L“ таблици; 
6. Утврдува услови, дефинирани со законска 

регулатива, потребни за започнување на 
работата. 

3.  Оперативни 
работи 

Подготовка, 
планирање и 
програмирање на 
обуката за возење 

 
1. Го презема кандидатот; 
2. Го идентификува кандидатот според важечки 

документ за идентификација; 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

3. Проверува важечка возачка дозвола за 
кандидатите кои се оспособуваат за 
категорија за која е поставен услов 
поседување возачка дозвола од друга 
категорија; 

4. Проверува уверение за здравствена и 
психофизичка способност за управување со 
моторно возило; 

5. Се информира за искуството на кандидатот; 
6. Внесува податоци во придружните документи 

(патен налог картон за евиденција за обука); 
7. Споредува податоци од документација со 

картонот за обука;  
8. Почнува со редовна обука според 

правилникот за работа. 
Изведување на 
активности за 
почетно 
оспособување на 
кандидати за 
возачи на 
сообраќаен 
автодром - полигон 

 
1. Ги објаснува основните карактеристики на 

возилото, контролно-сигналните уреди на 
инструмент таблата и подесување на 
возачките огледала; 

2. Објаснува и демонстрира функции на 
сопирачки, спојка, менувач на брзини, 
звучните и светлечките сигнали и 
осветлувањето на возилото; 

3. Го запознава кандидатот со основните 
правила на однесување при влегување во 
возило; 

4. Демонстрира правилно завземање на 
седечка положба во возилото, врзување 
сигурносен појас; 

5. Дава инструкции за правилно менување на 
степени на пренос во место без работа на 
моторот; 

6. Дава инструкции за правилно стартување на 
моторот на возилото, тргнување, промена од 
I во II степен на пренос со одржување на 
правец на движење на кратка определена 
должина и запирање со возилото; 

7. Дава инструкции за правилно управување со 
моторното возило, одржување на стабилност 
и правец при движење со возилото; 

8. Дава инструкции за правилно движење при 
менување на степен на пренос од помал во 
поголем и обратно; 

9. Дава инструкции за движење по: 
- импровизирани крстосници, свртување 

налево и надесно на патишта со и без 
хоризонтална и вертикална сигнализација, 

- импровизирани кривини налево и надесно 
по пат на определена должина со движење 
на возилото во II степен на пренос, 

- по обележана права линија на одредена 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

должина со промена  од I во II степен на 
пренос и  изведување на полукружно 
свртување во движење; 

10. Демонстрира тргнување од место со возило 
запрено на пат со поголем наклон и 
запирање; 

11. Дава инструкции за тргнување од место, 
движење со возилото во I степен на пренос 
со наизменична промена на насоката лево и 
десно на определена должина (слалом 
возење). 

Изведување на 
активности за 
оспособување на 
кандидатите за 
возачи на јавен пат 
надвор од 
населено место 

 
1. Дава инструкции за вклучување во сообраќај, 

одржување на страната на движење, 
движење во сообраќајната лента, промена на 
степени на пренос со одржување на правец 
на движење со возилото, промена на 
правецот на движење – менување на 
сообраќајна лента, свртување во лево и 
десно, правилно држење на телото на 
возачот во кривина, на надолнина и 
нагорнина на: 

- пат со послаб интенизитет, 
- пат со поредок сообраќај; 

2. Го инструира кандидатот при управување на 
возило по јавен пат со поинтензивен 
сообраќај, при вршење на дејствија како што 
се разминување, обиколување, 
престигнување и давање на знаци за 
предупредување на другите учесници во 
сообраќајот со користење на возачки 
огледала (ретровизори); 

3. Укажува на постапка на возачот по запирање 
на возило пред крстосница. 

Изведување на 
активности за 
оспособување на 
кандидатите за 
возачи на јавен пат 
во населено место 

 
1. Дава инструкции за движење со возило на 

крстосница: 
- нерегулирана, на која се вкрстуваат патишта 

од иста или од различна важност, 
- регулирана со хоризонтална сигнализација, 
- со кружен тек на сообраќај, 
- регулирана со светлосна сигнализација, во 

редовни услови и во услови кога уредот за 
сигнализација покажува жолта трепкава 
светлост, како и во услови кога не е во 
функција, 

- регулирана со знаци кои ги даваат 
униформирани полициски службеници; 

2. Го упатува кандидатот на правилно 



 

4 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

вклучување во сообраќај на пат со првенство 
на минување; 

3. Укажува на постапка при наидување на 
возила со право на првенство на минување и 
возила под придружба. 

  Комбинирано 
подготвување на 
кандидати за 
возачи 

 
1. Дава инструкции за возење по пат со погуст 

интензитет на сообраќај, држење правилно 
растојание од возилото кое се движи напред, 
минување покрај запрено возило за јавен 
превоз на патници на автобуско стојалиште, 
минување покрај пешаци и односот кон нив; 

2. Укажува на постапка при приближување кон 
пешачки премин и пропуштање на пешаци 
кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки 
премин; 

3. Дава насоки за правилна употреба на звучни 
и светлосни сигнали, кога покрај коловозот се 
наоѓаат деца, лица со посебни потреби, 
постари и изнемоштени лица кои не 
обрнуваат внимание на возилото; 

4. Задава вежби за возење во ноќни услови во 
и надвор од населено место; 

5. Дава мислење за оспособеноста на 
кандидатот и вежби за дејствијата и 
вештините за кои смета дека не е доволно 
оспособен. 

4. Комерцијални 
работи 

Работи според 
пазарните 
законитости. 

 
1. Евидентира трошоци  на материјал и време. 

5. Административни 
работи 

Води работна 
документација и 
евиденција 
 

1. Води евиденција за организирање и 
спроведување на обуката на кандидати за 
возачи: 

- картон за евидентирање за оспособување на 
кандидати за возачи од практичен дел,  

- картон за евидентирање за дополнително 
оспособување; 

2. Прима документи од  референтите во 
автошколата; 

3. Запознаен е со содржината и значењето на 
податоците во работната документација и 
евиденција; 

4. Подготвува извештај  за  работата. 
6. Работи за 

осигурување на 
квалитет  

Обезбедува 
квалитетни услуги 
и извршени 
работи. 
 

1. Обезбедува квалитетни услуги; 
2. Применува стандарди за квалитет; 
3. Применува процедури и методи  за 

рационална употреба  на енергијата, 
времето, материјалот и погонското гориво; 

4. Се грижи за заштита на лични податоци на 
кандидатите. 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Користи стручна  
литература и 
упатства за  
квалитетно 
извршување на 
работата 

 
1. Чита техничка документација,  правилници и 

упатства; 
2. Применува норми препорачани од   стручната 

литература. 
3. Применува законски одредби во врска со  

обука во автошколата 
7. Одржување и 

поправки  
Проверува, 
приспособува  и 
одржува  возила, 
опрема,  уреди и 
средства што се 
користат во 
работата. 
 

 
1. Правилно ракува, контролира и експолоатира 

возила; 
2. Врши дневно чистење и  едноставно  

одржување на користените  уреди и апарати; 
3. Води сметка за редовна контрола на 

возилото и го одржува возилото опремата, и  
уредите во исправна состојба; 

4. Контролира опрема и уреди, презема мерки 
при за отстранување на оштетувањата и ги 
известува претпоставените; 

5. Соработува при сервисните работи; 
8. Комуникација Комуницира со 

соработниците 
и клиентите, 
со почитување 
на деловните 
принципи 

 
1. Соработува со соработниците во процесот на 

работата; 
2. Комуницира со клиентите; 
3. Дава  инструкции, препораки, совети  на 

клиентите; 
4. Поседува работна култура. 

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

Ги применува  
мерките за  лична 
заштита 

 
1. Користи заштитни средства и опрема, во 

согласност со законската регулатива; 
2. Применува правила за здравје и безбедност 

при работа; 
3. Применува прописи за заштита од пожар. 

Ги применува  
мерките за  
заштита на 
околината 
 

 
1. Собира, сортира и го отстранува отпадот, во 

согласност со прописите за  заштита на 
животната средина; 

2. Применува прописи за заштита на   
животната средина; 

3. Применува процедури за   ракување, склади-
рање и отстранување  на загадувачите на 
животната средина; 

4. Презема мерки за заштита од  влијанието на 
опасните гасови, отровите, парите,  
високозапаливите   супстанции; 

5. Применува мерките при хемиско пролевање 
или протекување на агресивните и запаливи 
супстанции. 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
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Знаење за занимањето: 
 

• Ја знае организацијата на работата во автошколата; 
• Знае законската регулатива од областа на патниот сообраќај, односно од областа на 

обуката на кандидати за возачи; 
• Знае содржина на програмата за обука на кандидати за возачи; 
• Знае за погонот на моторните возила, преносниот механизам, уредите на моторното 

возило, како и за уредите кои се од посебна важност за сигурно движење на 
моторните возила; 

• Ја познава опремата на возилото; 
• Познава документи за идентификација кои кандидатот за возач треба да ги поседува 

во текот на обуката; 
• Набројува придружна документација за обука; 
• Набројува основни карактеристики на моторното возило и контролно сигналните 

уреди на инструмент таблата; 
• Знае функција на сопирачки, спојка, менувач на брзини, звучни и светлечки сигнали и 

осветлувањето на возилото; 
• Познава правила на однесување при оспособување на кандидати за возачи во 

имровизирани услови (на сообраќаен автодром-полигон) при: 
- влегување во возилото, завземање седечка положба и врзување сигурносен појас, 
- менување на степени на пренос (брзини),  
- стартување на моторот,  
- управување со возилото на рамен пат, во кривини, надолнини и нагорнини, 
- застанување; 
• Познава правила при оспособување на кандидати за возачи во реални услови на 

јавен пат во и надвор од населено место и во дневни услови и во услови на 
намалена видливост и ноќе, при: 

- вклучување во сообраќај, 
- одржување на страната на движење и движење во сообраќајна лента, 
- одржување на стабилност и правец при промена на степени на пренос, 
- промена на правецот на движење – менување на сообраќајна лента, 
- свртување, држење на телото на возачот во кривина, надолнина и нагорнина, 
- вршење на дејствија како што се разминување, обиколување, престигнување, 
- движење со возило на крстосница, 
- вклучување на пат со првенство на минување, 
- наидување на возила со првенство на минување и возила под придружба; 
• Знае да подготви и анализира мислење за оспособеноста на кандидатот за возач; 
• Познава трошоци на материјал; 
• Познава работна документација и евиденција; 
• Запознаен е со содржината и значењето на податоците на документацијата за 

евиденцијата; 
• Познава стандарди, процедури и методи за квалитетно давање на услуги со 

рационална употреба на времето и материјалот; 
• Чита техничка документација, стручна литература закони од областа на обука во 

автошколата; 
• Знае да го одржува возилото, уредите и опремата во исправна состојба; 
• Познава правила на комуникација со клиентите, колегите и претпоставените; 
• Познава правила за здравје и безбедност при работа и заштита од пожар; 
• Знае да ја одржува хигиената во возилото; 
• Знае прописи за заштита на животната средина. 
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Вештини за занимањето: 
 

• Планира и подготвува сопствена работа во соработка со претпоставенте и колегите; 
• Применува прописи согласно законската регулатива од областа на патниот 

сообраќај, односно од областа на обуката на кандидати за возачи; 
• Обучува кандидати за возачи согласно програмата за обука на кандидати за возачи; 
• Анализа добиени резултати од успешноста на кандидатот; 
• Проверува техничка исправност на возилото со кое се врши обуката и исправноста 

на опремата во возилото; 
• Утврдува услови, дефинирани со законска регулатива, потребни за започнување на 

работата; 
• Го идентификува кандидатот според важечки документи и се информира за 

претходно возачко искуство на кандидатот; 
• Пополнува придружна документација и ги споредува податоците од документацијата 

со картонот за обука; 
• Инструира кандидати при почетно оспособување во импровизирани услови на 

сообраќаен автодром – полигон при влегување во возилото, завземање седечка 
положба и врзување сигурносен појас, менување на степени на пренос (брзини), 
стартување на моторот, управување со возилото на рамен пат, во кривини, 
надолнини и нагорнини, застанување; 

• Дава инструкции за правилно движење и одржување стабилност и правец при 
менување на степени на пренос, во правец и во кривина; 

• Дава инструкции на кандидатот при тргнување на возилото кое е запрено на пат со 
поголем наклон; 

• Дава инструкции за тргнување од место, движење со возилото во I степен на пренос 
со наизменична промена на насоката лево и десно на определена должина (слалом 
возење); 

• Дава инструкции за вклучување во сообраќај, одржување на страната на движење, 
движење во сообраќајната лента, промена на степени на пренос со одржување на 
правец на движење со возилото, промена на правецот на движење – менување на 
сообраќајна лента, свртување во лево и десно, правилно држење на телото на 
возачот во кривина, на надолнина и нагорнина на пат со послаб интенизитет и пат со 
поредок сообраќај, 

• Инструира кандидати при управување на возило по јавен пат со поинтензивен 
сообраќај, при вршење на дејствија како што се разминување, обиколување, 
престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во 
сообраќајот со посебен акцент на користење на возачки огледала (ретровизори); 

• Дава инструкции на кандидатите за возачи при движење со возило по крстосници 
(нерегулирани, регулирани со хоризонтална сигнализација, регулирани со светлосна 
сигнализација и регулирани со знаци кои ги дава униформирано лице); 

• Ги инструира кандидатот правилно да постапува при наидување на возила со 
првенство на минување и возила под придружба; 

• Дава инструкции на кандидатите за возачи при возење на пат со погуст интензитет на 
сообраќај во дневни и ноќни услови во и надвор од населено место; 

• Изготвува мислење за оспособеноста на кандидатот и задава вежби за дејствијата и 
вештините за кои смета дека не е доволно оспособен; 

• Евидентира трошоци на материјал и време; 
• Води картон за евидентирање за оспособување на кандидати за возачи од практичен 

дел и картон за евидентирање за дополнително оспособување; 
• Подготвува извештај за работата; 
• Применува стандарди за квалитет, процедури и методи за рационално 
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искористување на времето и материјалот; 
• Применува законски одредби во врска со обуката во автошколата; 
• Го одржува возилото опремата и уредите во исправна состојба; 
• Комуницира со клиентите, соработниците и претпоставените на начин соодветен на 

контекстот; 
• Применува правила за здравје и безбедност при рабта како и прописи за заштита од 

пожар; 
• Одржува хигиена во возилото и вози сметка за заштита на околината; 

 

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 со кандидатите и колегите на соодветен и 
креативен начин во различни општествени и културолошки 
контекст. Способен е да користи различни видови текстови 
кои се однесуваат на доменот на обуката на кандидати за 
возачи, и да ги формулира и изразува сопствените усни и 
писмени аргументи на убедлив начин соодветен на 
контекстот. 

 

• 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 во 
областа на науката и технологијата: 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 во 
полето на електричните мерни инструменти и мерните уреди. 

 

• Информатичка технологија: користи основна информатичка 
технологија со цел правилно користење на камерата за 
двострано снимање на сообраќајот и безбедно чување на 
снимениот материјал како и за уредот за воспоставување на 
аудио врска. Пребарува, собира и обработува дигитални 
информации и ги користи на критички и систематски начин. 
Користи алатки за подготовка, презентирање и разбирање на 
комплексни информации во изведувањето на дејноста на 
инструкторот за возење.  
 

• Претприемништво. Покажува иницијатива за реализирање 
на важните идеи и нивно спроведување во дела со цел да се 
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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. 

 
• Учи како да 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 но и во 
учењето за време на работата со соработниците во полето на 
обуката на кандидати за возачи.  

 

• 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.  

 

• 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 

 
Работна средина: 
Работата се одвива во: 
- затворена просторија – сообраќаен кабинет опремен со симулатор; 
- кабина на возило на отворен простор – полигон односно јавена 
сообраќајница.  
 
Работни услови: 
При извршувањето на работата возачот - инструктор е изложен на 
различни временски промени (дожд, снег, магла и др.) и чести 
промени на температурата. Освен тоа изложен е на бучава, 
вибрации, гасови, прав и други штетници по здравјето. При работата 
претежно е во седечка положба, па затоа движењата му се 
ограничени. Изложен е на психофизичко оптоварување – 
непрекинато набљудување на сообраќајните ситуации, 
предвидување на реакциите на кандидатот за возач, водење на 
кандидадот во едноставни и сложени ситуации во патниот сообраќај. 
Изложен е на промени на интензитетот на осветлување (ноќно 
возење), а ритамот на работата е променлив, односно е диктиран од 
конкретната ситуација во сообраќајот. 
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Средства за работа: 
Средствата за работа на возачот инструктор се моторни и приклучни 
возила од соодветната категорија за која се врши обуката на 
кандидати за возачи, опремени со двојни ножни команди како и со 
останати уреди согласно Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата, работни машини и трактори, објекти за вежбање – 
сообраќаен автодром и јавни сообраќајници и наставни средства и 
помагала. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и  
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
• Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата; 
• Правилник за поблиските критериуми, начинот на работа на 

автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот 
кадар, опремата со која треба да располагаат, како и 
евиденциите што треба да ги водат автошколите за 
оспособување на кандидати за возачи; 

• Закон за превоз во патниот сообраќај; 
• Закон за безбедност и здравје при работа; 
• Закон за заштита на  животната средина; 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-882/1 
Од 10.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 

 

 

 
 


