
Назив на СЗ Оператор за заштита на растенија 
Код на СЗ 0710.40.04 
Сектор ЗЕМЈОДЕЛСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСТВО 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за заштита на растенија се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за 
препознавање на штетници и болести на земјоделските култури; 
спроведување на мерки за заштита на растенија, почитувајќи ги 
начелата на интегрирана заштита на растенија; изработка на план за 
заштита на поедини земјоделски култури; подготовка и примена на 
средства за заштита на растенија; давање совети за заштита на 
растенија и примена на средства за заштита на растенија; работа во 
земјоделски аптеки за продажба на препарати за заштита на растенија, 
како и изработка на прогноза за појава на одредени болести и 
штетници. 
 

 
 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности 

Ја планира и 
организира 
сопствената работа 

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

2. Учествува во изработка на 
оперативен план за заштита на 
растенија и производи 

3. Го планира приемот и 
сместувањето на средствата за 
заштита на растенијата  

2. Подготовка за 
работа 

Врши проверка на 
објектите за 
сместување и чување 
на средствата за 
заштита на растенија 

1. Ги проверува објектите за 
складирање и чување на средства 
за  заштита на растенијата 

2. Ги контролира амбиенталните 
услови за сместување и чување и 
на средствата за заштита/ 
температура и влажност на 
воздухот, осветлување и сл. 

3. Оперативни 
активности 

Ја утврдува 
здравствената 
состојба на 
растенијата 

1. Ги следи промените во развитокот 
на растенијата  

2. Утврдува состојба со економските 
значајни болести, штетници и 
плевели на земјоделските култури 
врз основа на воспоставен 
мониторинг на истите  

3. Врши лабораториска анализа на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

земените примероци 
4. Учествува во прогнозирање на 

појавата на економските значајни 
болести, штетници и плевели 

5. Изработува извештај за 
резултатите од анализата 

Спроведува мерки на 
интегрална заштита на 
поледелските култури 

1. Определува мерки на интегрална 
заштита (превентивни и куративни) 
на поледелските култури од 
економските значајни болести, 
штетници и плевели, согласно 
добиени насоки 

2. Спроведува превентивни мерки на 
интегрална заштита на 
поледелските култури, согласно 
добиени насоки 

3. Учествува во донесување одлуки за 
контрола на економските значајни 
болести, штетници и плевели врз 
основа на економските прагови 

4. Контролира спроведување на мерки 
за заштита на складираните 
поледелски култури и производи 

5. Спроведува мерките за заштита при 
органско производство на 
поледелските култури од 
економските значајни болести, 
штетници и плевели, согласно 
добиени насоки   

Спроведува мерки на 
интегралната заштита 
на градинарските 
култури и цвеќиња 

1. Определува мерки на интегралната 
заштита (превентивни и куративни) 
на градинарските култури и 
цвеќињата од економските значајни 
болести, штетници и плевели, 
согласно добиени насоки 

2. Спроведува превентивните мерки 
на интегралната заштита на 
градинарските култури и цвеќиња, 
согласно добиени насоки 

3. Контролира спроведување на мерки 
за заштита на економските значајни 
болести, штетници и плевели на 
градинарски култури и цвеќиња, врз 
основа на економските прагови 

4. Контролира спроведување на мерки 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

за заштита на складираните 
градинарски култури и производи 

5. Спроведува мерките за заштита при 
органско производство на 
градинарските култури од 
економските значајни болести, 
штетници и плевели 

Спроведува мерки на 
интегралната заштита 
на овошните култури и 
виновата лоза 

1. Определува мерки на интегралната 
заштита (превентивни и куративни) 
на овошните култури и виновата 
лоза од економските значајни 
болести, штетници и плевели, 
согласно добиени насоки 

2. Спроведува превентивните мерки 
на интегрална заштита на овошни 
култури и винова лоза, согласно 
добиени насоки 

3. Учествува во донесување одлуки за 
контрола на економските значајни 
болести, штетници и плевели кај 
овошните култури и виновата лоза, 
врз основа на економските прагови 

4. Контролира спроведување на мерки 
за заштита на складираните 
плодови од овошните култури и 
виновата лоза 

5. Спроведува мерките за заштита при 
органско производство на овошните 
култури и виновата лоза од 
економските значајни болести, 
штетници и плевели 

Извршува работи во 
земјоделски аптеки 

1. Врши набавка на пестициди и други 
средства за заштита на растенија 

2. Ги складира и чува средствата за 
заштита на растенија  

3. Продава средства за заштита на 
растенија и други помошни 
средства 

4. Дава совети за примена на 
одредени средства за заштита на 
земјоделските култури 

5. Дава совети за начинот на 
апликација на одредени средства 
за заштита на земјоделските 
култури 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Комерцијални 
активности 

Спроведува продажба 
и наплата на 
продадени средства за 
заштита на растенија 

1. Спроведува и контролира продажба 
на средства за заштита на 
растенија  

2. Врши наплата на продадени 
производи 

3. Прави анализа на побарувачка на 
средствата за заштита во одреден 
период од годината 

5. Административни 
активности 

Води евиденција за 
промет на средства за 
заштита на растенија 

1. Води евиденција за набавени и 
потрошени средства за заштита на 
растенија 

2. Користи компјутерска програма за 
водење на евиденција 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

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

1. Контролира квалитет на извршена 
работа  

2. Ги применува нормативите и 
стандардите за квалитет  

7. Одржување и 
поправка 

Контролира и 
спроведува 
одржување на 
машините за заштита 
на растенија 
 

1. Контролира и спроведува 
одржување на машините за 
заштита на растенија 

2. Контролира регулација на 
машините за заштита на растенија 

3. Контролира услови за 
обезбедување на  сигурно 
сместување на средствата за 
заштита на растенијата 

4. Следи и контролира чистење на 
машините  за заштита на 
растенијата 

8. Комуникација Развива комуникација 
и соработка со 
претпоставените и со 
групата 

1. Комуницира со претпоставените и 
клиентите 

2. Прима барања од претпоставениот 
3. Користи ИКТ во комуникација 
4. Разменува информации со 

соработници, клиенти и други 
вклучени во зададена задача 

5. Користи стручна терминологија 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на 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. Применува мерки за заштита на 
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Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

околината согласно прописите  
4. Води грижа и контрола за заштита 

на животната средина, 
производните и водните ресурси 

5. Применува постапки за укажување 
на прва помош 

 
 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

 
Знаење за занимањето 

 
• Ја познава содржината на оперативен план за заштита на растенија и заштита на 

производи 
• Ги проценува условите за прием и сместување на средствата за заштита на 

растенијата 
• Ги препознава промените во развитокот на културните растенија и растителните 

производи и појава на болести 
• Ги демонстрира постапките за лабораториска анализа на земените примероци од 

растенија и растителните производи 
• Ја познава содржината на извештајот за резултатите од анализата 
• Ја објаснува организацијата на земјоделски аптеки  
• Ги  искажува правилата за продажба на препарати за заштита на растенија 
• Ги опишува превентивните мерки на интегрална заштита на земјоделските култури 
• Ја објаснува употребата, регулацијата, чистењето, сместувањето и чувањето на 

машините за заштита на растенија 
• Ги познава начините на апликација на заштитните средства 
• Ги објаснува мерките за заштита од економските значајни болести, штетници и 

плевели при органско производство на земјоделски култури  
 
 
Вештини за занимањето 
 

• Врши лабораториска анализа на земените примероци од растенија 
• Проценува промени и воочува болести кај растенијата 
• Спроведува мерки за заштита на растенија од полјоделско, градинарско, лозарско и 

овоштарско производство, како и на складираните земјоделски производи 
• Учествува во набавка на пестициди и други средства за заштита на растенија 
• Ги складира и чува средствата за заштита на растенија  
• Продава пестициди и други средства 
• Спроведува и контролира продажба на средства за заштита на растенија  
• Води евиденција за набавени и потрошени средства за заштита на растенија 
• Контролира квалитет на извршена работа  
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• Ги применува нормативите и стандардите за квалитет 
• Применува заштита на растенија со почитување на принципи во органско растително 

производство 
• Контролира одржување на машините за заштита на растенија 
• Контролира регулација на машините за заштита на растенија 
• Контролира услови за обезбедување на  сигурно сместување на средствата за 

заштита на растенијата 
• Следи и контролира чистење на машините  за заштита на растенијата 
• Комуницира со претпоставени, клиенти и соработници 
• Користи средства и опрема за лична заштита и заштита на здравјето на другите 
• Применува мерки за заштита на околината согласно прописите  
• Води грижа и контрола за заштита на животната средина, производните и водните 

ресурси 
• Применува постапки за укажување на прва помош 

 
 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
Способен е да споделува и протолкува податоци, 
размислувања, налози, рецепти, факти, барања и ставови во 
усна и во писмена форма, да остварува јазична интеракција со 
раководителите, како и 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 од областа на 
фитофармацијата. 
 
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 од 
областа на фитофармацијата. 
 
Математичко-техничка и научна компетенција 
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, особено 
во пресметување на концентрација на раствори и употреба на 
средствата за заштита на растенијата.  



7 
 

 
Дигитална компетенција 
Користи соодветна дигитална технологија да обезбеди подобра 
функционалност во извршување на работите, прибирање, 
обработка, организирање и прикажување на податоци при 
вршење на работи во растително земјоделско производство и 
заштита на растенијата. Користи алатки за подготовка и 
извршување на работните задачи, пополнува документација во 
електронска форма и електронски ја води состојбата и 
прометот со средствата за заштита на растенија. 
 
Учење да 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 индивидуално учење. 
 
Општествена и граѓанска свесност 
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 областа на заштита на 
растенијата. 
 
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 процесот за заштита на растенијата. 
 
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) и во затворен 
простор со хемиски средства 

- Работа во смени 
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- Работа под стрес 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за здравје на растенијата 
• Закон за производи за заштита на растенијата 
• Закон за органско земјоделско производство 
• 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 
• Правилници, програми, упатства, наредби и други 

подзаконски акти во областа на заштита на растенијата 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/36 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 
 
 


