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Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за маркетинг на 
земјоделски производи и услуги се дефинираат потребните 
знаења, вештини и компетенции за планирање, организирање и 
контрола на операции за промет на земјоделски производи, 
утврдување на состојбата на пазарот, планирање на 
производство на земјоделски производи и преработки, 
изработка на план за пласман на земјоделски производи и 
преработки, формирање продажна и цена на чинење, избор 
на соодветна амбалажа, организација на дистрибуцијата, 
изработка на план за промоција и унапредување на 
продажбата, организирање на пост продажни активности, 
контрола на квалитетот на работата, правилна евиденција на 
прометот, правилно користење на машините, опремата и 
алатот на работното место, заштита на здравјето и животната 
средина, примена на принципите на добрата земјоделска пракса, 
хасап стандарди (НАССР) и органско земјоделско производство. 
 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Ја планира и 
организира 
сопствената 
работа и работата 
на работниците 

1. Учествува во изработка на 
оперативни планови за 
маркетинг на земјоделските 
производи 

2. Ја планира и организира 
сопствената работа, врз 
основа на однапред дадени 
овластувања 

3. Ја планира употребата на 
средствата за маркетинг во 
рамките на делокругот на 
својата работа 

4. Ја планира работата на 
работниците 

5. Планира изведување на 
операции и активности за 
одредени маркетинг 
активности 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Планира примена на 
маркетинг миксот при 
продажба на земјоделските 
производи 
 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува 
соодветни услови 
и ресурси за 
работа 

1. Проверува локација за 
работа и ги идентификува 
факторите што ќе влијаат на 
работата  

2. Ги приспособува работните 
активности во согласност со 
работните околности 

3. Дава инструкции за 
подготовка на земјоделските 
производи 

4. Констатира исправност на 
уредите,  системите, 
опремата и амбалажата  

5. Дава инструкции за 
подготовка и одржување на 
објектите за складирање и 
чување на земјоделските 
производи 
 

3. Оперативни 
активности 

Организира и 
раководи со 
активности за 
промет на 
индустриски 
производи и 
преработки 
 

1. Утврдува состојба на пазарот 
на индустриски производи и 
преработки 

2. Планира производство на 
индустриски производи и 
преработки  

3. Прави маркетинг план за 
пласман на индустриски 
производи и преработки 

4. Формира продажна цена и 
цена на чинење на 
индустриски производи и 
преработки  

5. Врши избор на соодветна 
амбалажа за пакување на 
индустриски производи и 
преработки 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

6. Планира и организира 
дистрибуција на индустриски 
производи и преработки 

7. Прави план за промоција и 
унапредување на 
продажбата 

8. Планира и организира пост- 
продажни активности 
 

Организира и 
раководи со 
активности за 
промет на 
зеленчук и 
преработки од 
зеленчук 
 

1. Утврдува состојба на пазарот 
на зеленчук и преработки од 
зеленчук 

2. Планира производство на 
зеленчук и преработки од 
зеленчук  

3. Прави маркетинг план за 
пласман на зеленчук и 
преработки од зеленчук 

4. Формира продажна цена и 
цена на чинење на зеленчук 
и преработки од зеленчук 

5. Врши избор на соодветна 
амбалажа за пакување на 
зеленчук и преработки од 
зеленчук 

6. Планира и организира 
дистрибуција на зеленчук и 
преработки од зеленчук 

7. Прави план за промоција и 
унапредување на 
продажбата 

8. Планира и организира пост-
продажни активности 
 

Организира и 
раководи со 
активности за 
промет на овошје 
и грозје и нивни 
преработки 
 

1. Утврдува состојба на пазарот 
на овошје и грозје и нивни 
преработки 

2. Планира производство на 
овошје и грозје и нивни 
преработки 

3. Прави маркетинг план за 
пласман на овошје и грозје и 
нивни преработки 

4. Формира продажна цена и 
цена на чинење на овошје и 
грозје и нивни преработки 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Врши избор на соодветна 
амбалажа за пакување на 
овошје и грозје и нивни 
преработки 

6. Планира и организира 
дистрибуција на овошје и 
грозје и нивни преработки 

7. Прави план за промоција и 
унапредување на 
продажбата 

8. Планира и организира пост- 
продажни активности 
 

Организира и 
раководи со 
активности за 
промет на 
производи од 
анимално потекло 
и нивни 
преработки 
 

1. Утврдува состојба на пазарот 
на производи од анимално 
потекло и нивни преработки 

2. Планира производство на 
производи од анимално 
потекло и нивни преработки 

3. Прави маркетинг план за 
пласман на производи од 
анимално потекло и нивни 
преработки 

4. Формира продажна цена и 
цена на чинење на производи 
од анимално потекло и нивни 
преработки 

5. Врши избор на соодветна 
амбалажа за пакување на 
производи од анимално 
потекло и нивни преработки 

6. Планира и организира 
дистрибуција на производи 
од анимално потекло и нивни 
преработки 

7. Прави план за промоција и 
унапредување на 
продажбата 

8. Планира и организира пост-
продажни активности 
 

Организира и 
раководи со 
активности за 
промет на 
останати 
земјоделски 

1. Утврдува состојба на пазарот 
на останати земјоделски 
производи и нивни 
преработки 

2. Планира производство на 
останати земјоделски 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

производи и нивни 
преработки 
 

производи и нивни 
преработки 

3. Прави маркетинг план за 
пласман на останати 
земјоделски производи и 
нивни преработки  

4. Формира продажна цена и 
цена на чинење на останати 
земјоделски производи и 
нивни преработки 

5. Врши избор на соодветна 
амбалажа за пакување на 
останати земјоделски 
производи и нивни 
преработки 

6. Планира и организира 
дистрибуција на останати 
земјоделски производи и 
нивни преработки 

7. Прави план за промоција и 
унапредување на 
продажбата 

8. Планира и организира пост-
продажни активности 
 

4. Комерцијални 
активности 

Спроведува 
продажба и 
наплата на 
продадени 
земјоделски 
производи 

1. Анализира и оценува цена на 
чинење на земјоделските 
производи 

2. Спроведува и контролира 
продажба на  земјоделски 
производи 

3. Спроведува и контролира 
наплата на продадени 
земјоделски производи 

4. Применува мерки и стратегии 
за маркетинг на органските 
производи 
 

5. Административни 
активности 

Пополнува 
формулари и води 
евиденција за 
производство 

1. Пополнува продажна 
евиденција 

2. Води евиденција за 
количините на продадени 
производи 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Води евиденција согласно со 
добрата земјоделска пракса 

4. Води работна евиденција во 
согласност со НАССР 
 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 

Спроведува и 
користи 
стандарди за 
квалитет и 
гарантира за 
квалитетот на 
извршените 
работи 

1. Гарантира за квалитетот на 
сопствената работа  

2. Ги применува нормативите и 
стандардите за квалитет 

3. Почитува и применува 
принципи на НАССР 
стандардот 

4. Применува и спроведува 
системи и методи за 
контрола на квалитетот на 
процесот 

5. Работи согласно со начелата 
за добра земјоделска пракса 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Контролира и 
спроведува 
одржување на 
уреди, системи и 
машини што се 
користат при 
промет со 
земјоделски 
производи 
 

1. Контролира и спроведува 
одржување на уредите и 
машините што се користат 
при промет со земјоделски 
производи 

2. Контролира и спроведува 
одржување, заменува или 
извршува помали технички 
поправки на делови од уреди, 
системи и машини што се 
користат при промет со 
земјоделски производи 

3. Контролира и спроведува 
обезбедување и сигурно 
сместување на уреди, 
системи и машини што се 
користат при промет со 
земјоделски производи 

4. Спроведува и контролира 
чистење на машините, 
уредите, опремата и алатот 
по користењето 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
8. Комуникација Комуницира и 

соработува со 
соработниците и 
со останатите 
членови на 
земјоделското 
стопанство  

1. Комуницира со 
соработниците и клиентите  

2. Соработува со останатите 
членови на земјоделското 
стопанство и земјоделци 

3. Прима барања од 
соработниците 
 

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

Го штити 
здравјето и 
околината 

1. Користи средства и опрема 
за лична заштита и заштита 
на здравјето на другите 

2. Користи заштитна облека и 
други заштитни средства при 
работа  

3. Користи мерки за заштита на 
околината согласно со 
прописите  

4. Води грижа и контрола за 
заштита на животната 
средина, производните и 
водните ресурси 

5. Применува постапки за 
укажување прва помош 
 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 
 

• Познава организација на промет на земјоделски производи 
• Ја познава содржината на оперативните планови за маркетинг на 

земјоделските производи 
• Ги објаснува условите на пазарот на земјоделски производи и нивни 

преработки 
• Познава содржина на план за производство на земјоделски производи и 

преработки 
• Ја објаснува содржината на маркетинг планот 
• Ги познава потребните параметри за утврдување на продажна и цена на 

чинење на земјоделските производи 
• Ги познава параметрите за избор на соодветна амбалажа за пакување на 

земјоделските производи 
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• Ги истакнува дистрибутивните канали за земјоделски производи 
• Ја објаснува потребата од пост-продажни активности 
• Познава содржина на план за промоција и унапредување на продажбата 
• Ги познава основните правила за одржување на средствата за работа и 

барањата за користење на објекти, машини, апарати и алати 
• Ги познава прописите за заштита на здравјето и животна средина, 

последиците од несоодветна и ненавремена заштита 
• Ги познава прописите за противпожарна заштита 
• Ги објаснува стандарди за безбедно ракување со опремата, уредите и 

механизацијата 
• Ги објаснува постапките за ракување, складирање и отстранување на 

материи штетни за околината 
• Ги објаснува постапките за укажување на прва помош 

 
Вештини за занимањето:  
 

• Поседува практични и креативни вештини за утврдување на состојба на 
пазарот на останати производи и нивни преработки  

• Подготвува план за производство на земјоделски производи и нивни 
преработки 

• Прави маркетинг план за пласман на земјоделски производи и нивни 
преработки 

• Формира продажна цена и цена на чинење на земјоделски производи и 
нивни преработки 

• Врши избор на соодветна амбалажа за пакување на останати производи и 
нивни преработки 

• Планира и организира дистрибуција на земјоделски производи и нивни 
преработки 

• Прави план за промоција и унапредување на продажбата 
• Планира и организира пост-продажни активности 
• Поседува практични и креативни вештини за примена на основните правила 

за одржување на средствата за работа и барањата за користење на објекти, 
машини, апарати и алати  

• Го контролира квалитетот на работата во сите фази на промет 
• Гарантира за квалитетот на сопствената работа, квалитетот на работата на 

подредените и за квалитетот на земјоделските производи  
• Редовно ја контролира исправноста на машините и опремата, врши 

регулација, помали поправки, замена на оштетени делови и одржување на  
механизација, опрема, апарати и алати 

• Применува заштита на производните ресурси 
• Работи согласно со прописите за заштита на здравјето и околината 
• Користи средства и опрема за лична заштита и заштита на здравјето и 

околината 
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• Ги заштитува водните ресурси и животната средина 
 
 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да 
споделува и протолкува податоци, размислувања, 
налози, факти, барања и ставови во усна и во писмена 
форма, да остварува јазична интеракција со 
раководителите, како и со тимот на соработници на 
соодветен и креативен начин во различни 
професионални, општествени и културолошки контексти. 
Способен е да користи различни видови на 
документација, да пребарува, собира и обработува 
информации и да користи професионален речник. 
 
Комуникација на странски јазик 
При потреба од користење на странски јазик во 
специфичен општествен и културен контекст поврзан со 
работата, способен е да разбере, искажува, толкува 
концепти, размислувања, факти и ставови и во усна и во 
писмена форма. Со цел компетентно да го следи 
напредокот во професијата, способен е да го користи 
странскиот јазик и да го надградува своето знаење и 
вештина во сферата на стручната терминологија. 
 
 Математички компетенции и основни компетенции 
во областа на науката и технологијата 
Во решавањето на задачите за време на секојдневната 
работа, применува нумеричко размислување и знаење 
во извршување на работите. Користи соодветен 
редослед и правила на пресметување и работи со 
техничко-технолошки алатки. Пресметува потребни 
елементи во соодветна документација и логичко 
поврзување на зададени и барани податоци.  
 
Дигитална компетенција 
Користи соодветна дигитална технологија за да 
обезбеди подобра функционалност во извршување на 
работите, прибирање, обработка, организирање и 
прикажување на податоци при вршење на работи во 
растително земјоделско производство. Користи алатки 
за подготовка и извршување на работните задачи и 
пополнува документација во електронска форма. 
 
Учење како се учи  
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и унапредување на 
работата. Способен е да управува со сопственото 
учење, кариерата и работните рутини и е истраен кон 
автономното учење. 
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Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни 
гледишта, да создава доверба во секојдневното 
опкружување, да  покажува флексибилност и 
адаптибилност за новонастанати ситуации и да е 
мотивиран за работа во сопствената област. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи 
и нивно спроведување во дела со цел да се подобрат 
практиките. Способен е да ги препознае можностите и 
предизвиците за подобрување во различни ситуации. 
Придонесува кон развојот на култура која ги поддржува и 
вреднува иницијативите и ги препознава различните 
вештини на извршителите во рамките на прометот со 
земјоделски производи. 
 
Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи, 
искуства и емоции и соодветно ги поврзува со 
самоподобрувањето на извршителите и членовите на 
тимот. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на другите членови на тимот и ги 
изразува на соодветен начин со што придонесува кон 
подобрување на нивната самодоверба и мотивација. 
 

 

Посебни услови 
Работа на терен во променливи временски услови 
(изложени на лоши временски услови). 
 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за јавно здравје 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на потрошувачите 
• Стандарди за пакување и чување  
• Добра земјоделска пракса 
• ГлобалГап стандардот 
• Стандардот за органско производство 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/4 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  



11 
 

 
 


