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Стандард за занимање 

Назив на СЗ Специјалист за шумарски работи 
Код на СЗ* 1410.52.01 
Сектор Шумарство  
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

V (петто), подниво V Б 

Опис на 
занимањето 

Специјалистот за шумарски работи самостојно ја планира и организира, 
работата при одгледување, заштита, искористување на шумата, 
одржување на шумската комуникација, врши надзор при подготовка на 
површината за посејување, одгледување, превземање и чување на 
садниот материјал, пошумување,одржување на културата, проредот  на 
садниците, ја следи здравственатасостојба на шумите, помага при 
сузбивање на шумскитерастителни болести и штетници,. Раководи со 
екипите за сечење, дотур, изнесување, извлекување, изработка на 
дрвото и дрвните сортименти. Обезбедува транспорт на дрвните 
сортименти,учествува во испораката, доставува податоци до 
шумочуварската служба за безбедност, го следи управувањето и 
одржувањето на специјализирани шумски машини за изработка и превоз 
на дрвните сортименти. Пресметуваприем на дрвна маса, подготвена и 
предадена дрвна маса по видови, сортименти, оддели, отсеци, 
пополнува потребни извештаи, врши клупирање на насад, маркирање на 
стебла кои ќе се проредуваат или сечат. Спроведува превентивни и 
репресивни мерки за заштита на шумата од пожар. Врши контрола на 
бесправната сеча и испаша на стока, врши ревизија и контрола при сеча 
на приватни шуми.  Евидентира работен учинок за секој член од групата, 
учествува во обележување на надворешните и внатрешните граници на 
шумите и шумското земјиште. Контролира спроведување на мерки за 
заштита при работа, поднесува извештај во случај на несреќа, учествува 
во технички прием на пошумувањетo 

 

Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирањ
е на работа 

Изработка на 
работна 
документација и 
вршипроценка на 
потребната работа 

• Изработува работна документација (план, 
нацрт, технички опис,шаблон); 

• Читакарта, скици, топографски, 
планoви,GPS уреди; 

• Изработува план за распределба на работ- 
ници по работни места; 

• Пополнува и пресметува 
техничкадокументација за квалитетот на 
сортиментите, дрвниот вид и нивната 
количина; 

• Евидентира и документира по потреба; 
• Подготвува план за сеча во шумите; 

* Се пополнува согласно Националната класификација на занимањата. 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

• Води евиденција за учинокот на секој  
работник; 

• Врши проценка народот на семе на 
видовите, квалитетот, потреба од саден 
материјал; 

• Селектира алати, опрема и механизација 
пот ребни за одгледување, заштита, 
искористување на шумата и одржување на 
шумската комуникација; 

• Врши проценка на потребното време и 
учинокот на секој работник; 

• Реагира на одредени проблеми и барања од 
страна на вработените. 

2.  Подготовка 
за работа  
 

Планира, 
организира, следи 
и контролира 
работа: 
• во процесот на 

производство 

• Распределува и организира транспорт по 
работни места; 

• Доделува работни задачи; 
• Дава упатства за работа  и примена на 

средства во производство; 
• Контролира целокупен процес на 

производство; 
• Идентификувапроблеми,недостатоци и дава 

соодветни решенија; 
• Контролира начин на садење; 
• Проверува квалитет инавременост на 

извршените работи; 
• Се грижи за примена на средствата за лична 

заштита како и за заштита на околината; 
• Се грижи за безбедноста при работа 

согласно законската регулатива. 
• при подготовка и 

уредување на 
повремени шумски 
работилишта  

 

• Планира изработка на патишта и премин за 
непречено доаѓање до работилиште: 

•  Сместува машини, уреди, алати и опасни 
работни средства на работилиште во 
согласност со прописи; 

• Гради барака и други објекти за сместување 
во случај на елементарни непогоди; 

• Утврдува и обележува опасни зони и 
поставува соодветни знаци; 

• Планира чистење и одржување канали и 
мали водотеци; 

• Обезбедува дрвни материјали од 
елементарни непогоди; 

• Трасира сечно-извозни линии и патишта; 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

• Подготвува и уредува привремено помошно 
шумско стовариште. 
 

3. Оперативни 
работи 
 
 
 
 
 
 
 

• при примарна 
 обработка на 
површина за 
сеење 

 

• Се грижи за р'тливоста и чистота на семето;  
• Складира семе во посебни складишта  за 

чување(корпи, кошници, јутени и книжни  
вреќи) херметички затвирено во соодветен 
сад(бирлак); 

• Утврдува здравствена исправност на семето 
пред сеење; 

• Се грижи за одржување на ред и хигиена во 
складиштата, пред  и после (преку дезинфек 
ција – варосување) распостилањето во 
слоеви за ослободување од својата обвивка; 

• Информира за одделни дефекти во одделот 
за чување – висока влага, температура или 
мувла; 

• Следи и контролира припремна работа за 
сеење на семе, односноприпрема на 
почвата; 

• Се грижи за исправноста на механизацијата 
за обработка на почва; 

• Помага при извршување на груба и фина 
обработка; 

• Врши фина обработка на површината со 
култиватор; 

• Предлага начини на  одводнување на 
обработената почва 

• Следи примена на мерки на нега – 
поливање 

  • во процесот на 
третирање на 
семе 

 

• Контролира температура при парење и врши 
калење на семе; 

• Ја следи семеновата лушпа која под 
влијание на температура и влага пука; 

• Контролира процес на мулчење согласно 
пропишани процедури;  

• Води евиденција за температурата и 
влагата; 

• Се грижи за целосно извршување на 
активностите предвидени во одредени 
работни упатства и во согласност со 
предходно пропишани инструкции; 

• Води евиденција за непосредните 
извршители (оператори) и доставува 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

извештај за одредени видови на семиња и 
нивно реагирање; 

•  
  • во процесот на 

нега и чување на 
расадот 

 

• Контролира процес на никнење на расадот и 
примена на заштитни методи; 

• Проверува и утврдува процент на 
изникнатост на семето; 

• Следи новоникнати садници од првична 
појава т.е. котиледони до појава на свои 
ливчиња;  

• Подготвува и додава потребна количина  
храна на почвата; 

• Анализира и утврдува потребна доза за 
прихранување на почвата; 

• Воочува  разлики во растот на садниците; 
• Утврдува болести и штети во семеништето;  
• Применува соодветна механичка и хемиска 

метода на заштита. 
  • во процесот на 

вадење, 
класирање и 
пакување на саден 
материјал 

 

• Применува процедури, работни упатства и 
инструкции при вадење, класирање и 
пакување на саден материјал; 

• Следи и контролира правилна употреба на 
опрема, алат и прибор за вадење; 

• Одобрува амбалажа за собирање на 
извадените садници и опрема за пакување;  

• Контролира квалитет на вадење и следи 
постапки на класирање и пакување; 

• Подготвува и проверува опрема пред 
употреба, во текот на процесот и по 
завршување на самата постапка; 

• Селектира и отстранува искривени и 
стагнирани во раст садници.  

  • во процесот на 
прием,складирање
, чување преку 
трапење на 
садници и во 
контејнери 

 

• Следи процес на изработка на канали за 
трапење;  

• Проверува хигиена, исправност  и чување на 
садници спакувани во снопчиња во 
каналите, односно траповите; 

• Применува инструкции добиени од 
производи телот за дадени димензии по вид 
и класа, за точно утврдени квалитети;.  

• Се грижи за квалитативна и квантитативна 
употреба на соодветни средства и садници 
кои треба да се чуваат до наредното 
пошумување; 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

• Контролира  начин на чување на садници во 
трапови  се до моментот на садење. 

• Контролира контејнер и почвена смеса во 
која се развиле садници и се спремни за 
садење – пошумување. 

• Следи процес на пребројување на касети 
како и садници во самите контејнери; 

• Се грижи за здравствената состојбана на 
садниците во самите контејнери 

 
 

• при пошумување, 
нега/ заштита на 
дрвата во шума 

 

• Врши контрола при изработка на коордони; 
• Надгледува трапење на саден материјал кој 

е предходно изваден и пакуван; 
• Бележи места каде треба да се садат 

садниците; 
• Планира правење на отвори во почвата со 

алат или со дупчалка; 
• Организира пошумување според соодветни 

прописи. 
• Контролира негување на  поник, помладок и 

млади дрвца; 
• Утврдува технологија за нега на стебла со 

кастрење на гранки,ретчење,чистење итн. 
• Мери и обележува избрани стебла за 

заштита; 
• Прегледува  дрвја и утврдува болести. 
• Дава извештаи за евентуални ентомолошки 

и фитопатолошки болести. 
• при сеча и 
изработка на 
дрвни сортименти 

• Подготвува ознаки и означува стебла за 
сеча; 

• Организира чистење на место за работа од 
различни препреки; 

• Контролира припрема на моторна пила за 
сеча; 

• Определува правец на соборување на 
стебло 

• Бележи (маркира)на две места посечен 
трупец; 

• Следи чистење на трупец од 
гранки,кроење,клесање и обработување на 
соборените стебла; 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

• Мери, означува и сечи дебла со класирање 
и примопредавање на изработениот дрвен 
материјал; 

• Попишува дрвен материјал и инвентури; 
• Изготвува испратница за транспорт на 

трупците; 
 

Управување со 
специјализирани 
шумски машини за 
изработка, привле 
кување, извоз и 
превоз на дрвен 
материјал 
 
 

• Проверува и осигурува товар; 
• Наоѓа подготвени изработен дрвен 

материјал и дебла за привлекување и 
извезување; 

• Организира товарење, 
спојување,заврзување на изработен дрвен 
материјал и дебло; 

• Следи привлекување и извезување дрвен 
материјал по однапред утврдени патишта;  

• Контролира растоварување дрвен материјал 
по класи; 

• Складира и чува дрвен материјал; 
Воспоставува 
шумски ред  
 

• Раситнува неискористена дрвна маса; 
• Растура раситнета дрва маса на однапред 

одредено место; 
• Определува место за спалување на вишокот 

на дрвна масаи одредува материјал за 
изработка на палети; 

• Отстранува препреки кои го оневозможуваат 
развојот на младите фиданки. 

4. Комерцијалн
и активности  
 
 
 

Носење садници во 
контејнери низ 
трговска мрежа и 
шумски производи 
за продажба 

• Организира транспорт насадници; 
• Утврдува време за транспортот на садници;   
• Организира испорака на дрвни сортименти и 

саден материјал за продажба 
 

Продавање на 
производите и 
услуги во споредни 
дејности  
 

• Организира продажба на споредни шумски 
производи (печурки, лековити растенија, 
божични дрвца, шишарки); 

• Наплаќа услуги во шумарство(влезници, 
карти за паркинг, рибни карти и  тн) 

• Наплаќа услуги за влез во ловиште, за влез 
во национален парк. 

5. Администрат
ивни работи 
 
 
 

Евидентирање на 
извршени работни 
налози и водење на 
евиденција 

• Води евиденција за потрошен материјал 
(гориво, масло); 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

• Води евиденција за остварена норма и 
нормативи, извршени и произведени 
количини; 

• Води евиденција за работни саати на секој 
член од групата; 

• Води записник за примопредавање  
6. Работи за 

осигурување 
на квалитет 
 
 
 
 

Контролираквалите
т во производствен 
процес и на готов 
производ 
 
 
 
 
 
 

• Контролира хигиена и исправностна 
садници,  алати и механизацијата; 

• Контролира соборување и кроење на 
стебла; 

• Проверува садници после вадење од почва; 
• Контролира прием на дотурена дрвна маса; 
• Известува за појавените болести и други 

штетници; 
• Врши контрола на теренот каде што се 

пробиваат патиштата. 
7. Одржување и 

поправка  
 
 

Информирање за 
евентуални 
дефекти 

• Информира за одделни дефекти во одделот 
за одржување на механизацијата; 

• Информира за потребен број на алат и 
прибор за работа. 

8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуникација со 
други лица на 
работа или на 
работилиште и 
работа во тим 
 

• Соработува со непосредните извршители во 
процесот на работа и со одговорните лица; 

• Се прилагодува во производни тимови; 
• Применува основна усмена деловна 

комуникација во тимот; 
•  Комуницира со корисниците на услуги и 

производи; 
• Прилагодува коминикациски стил согласно  

соговорникот при решавање на проблеми и  
и реализација на одредени налози; 

• Користи однапред договорена визуелна и 
вербална комуникација на работилиште; 

• Применува уреди и направи за комуникација 
во работен процес; 

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

Заштита на 
здравјето 
 
 

• Контролира користење на заштитна опрема 
и се грижи за безбедноста при работа; 

• Контролира критични контролни точки во 
процесот на соборување на стеблa; 

• Пружа прва помош во случај на повреди; 
• Работи на сигурен начин користејќи основни, 

посебни и признати правила на ЗНР; 
• Се грижи за примена  на упатствата и 

обукитепри заштита на работа. 
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Број функциина 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Постапување со 
амбалажа и опасен 
отпад 

• Ракување со опасни експлозивни и хемиски 
материјали при употреба   согласно 
прописите и упатствата; 

• Складирање и чување на опасни материјали  
согласно прописите и упатства. 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

 

Знаење за занимањето: 

• Знаења потребни за анализа, планирање и организирање на работата: 
• Познава етапи на производниот процес во расадничарската практика; 
• Познаваприем на дрвна маса од приватни шуми, изработка на приемници, 

жигосување на дрвна маса; 
• Идентификува и пријавува настаната штета на шумите од бесправна сеча; 
• Евидентира и пополнува на месечен извештај 
 
 

• Знаења потребни за подготовка на работата и на работното место: 
• Одржувахигиена и исправност на опремата и нејзината поврзаност во процесот на 

ослободување на семето од својата обвивка; 
• Разликува видови на семе како и потребата за просушување; 
• Идентификува критични контролни точки во процесот на собирање на семе 

 
• Знаења потребни за извршување на оперативните работи: 

• Препознава  здравствена исправност на семе; 
• Знае редослед на зреење на семе; 
• Познава постапки за одржување на хигиената на алат и механизација, пред и 

после завршување на работата 
• Специфицирапотребни материјали; 
• Контролира соборување и кроење на стебла; 
• Утврдуваодгледни мерки за стопанисување со шумите; 
• Прима дотурена дрвна маса; 
• Издава испратници за превоз на шумски сортименти; 
• Познава начини на продажба на дрвни сортименти; 
• Обезбедува услови за дотур на дрвна маса; 
• Издава испратница за превоз на шумски сортименти; 
• Писмено известува за бесправна шумска сеча; 
• Чита планови за одгледување на шумите и користење на шумски производи; 
• Надгледува шуми во приватна сопственост; 
• Утврдува начини на шумски комуникации  и превоз на дрвната маса; 
• Изготвува оперативен план за заштита на шумите од пожари; 
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• Знаења потребни за извршување на административни работи: 

• Поседува техничка и јазична писменост; 
• Утврдува параметри за извршени активности во текот на целокупниот процес; 
• Пресметува иевидентира потрошени заштитни средства  

 
• Знаења потребни за обезбедување и осигурување на квалитет: 

• Познава постапки за контрола и одржување на хигиена во расадот за да нема 
појава на плевел, болест и штетник; 

• Развива критериуми според кои се определува здравственатаисправност на 
расадот; 

• Следи процес на растење, односно процес на прираст во висина и дебелина; 
• Разликува видови на садници и тоа котиледони од вистински ливчиња; 
• Селектира видови садници и нивната употреба согласно пропишаните методи за 

пошумување; 
• Чита параметри за правилно водење на растот за добивање на квалитетен и 

безбеден посадочен материјал. 
 
• Знаења потребни за одржување и поправка: 

• Идентификуваодделни дефекти кај машините и алатите; 
• Применува процедури за време на отстранување на дефекти; 
• Избира начини на изработка на канал за трапење на садници; 
• Управува механизацијата со која се изработува канал за трапење. 

 
• Знаења потребни за успешна комуникација: 

• Воспоставува взаемен однос со надредени и подредени; 
• Поседува работна култура; 
• Применува стручна техничко-технолошка терминологија 
• Познава правила за работно комуницирање; 

 
• Знаења потребни за заштита на работата, здравјето и животната средина: 

• Предвидува можни повреди од неправилно ракување со алат и механизација; 
• Детектира критични контролни точки во процесот на производство; 
• Применува прописи за заштита при работа; 
• Познава прописи за заштита на околината; 
• Познава прописи за прва помош; 
• Користи средства за прва помош; 

 

Вештини за занимањето: 
• Применува стандардни процедури за сеење на семе; 
• Планира производство согласно дневен налог на работа; 
• Извршува дневен преглед и здравствена исправност на садницата; 
• Контролира тек на растење; 
• Подготвува почвен супстрат, специфични за одреден производ од садници 
• Подготвува и додава тресет, согласно пропишани постапки и процедури во 

одреден сооднос; 
• Селектира и проверува алат пред употреба; 
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• Превзема активности за прекин со работа  во итни случаи кои влијаат на 
безбедноста и здравјето при работа; 

• Контролира производни параметри; 
• Работи економично,продуктивно и тимски; 
• Создава позитивна атмосфера и хармонија на работа; 
• Управува со своето време; 
• Се справува со тешкотии и конфликти при работата; 
• Реагира при појава на непредвидени застои и неправилноти во тек на 

производниот процес ( застој на растот на садниците) 
• Контролира процеси, пакување и трапење на садници 
• Евидентира во секоја фаза од растот; 
• Пополнува деловна докуметација 
• Избор на методи за контрола на квалитет; 
• Комуницира со непосредни производители, стопанственици и индивидуалци; 
• Применува правила за работно комуницирање; 
• Соодветно реагира  во ситуации на опасност при работа, повреди и 

проблематични ситуации; 
• Пружа прва помош во случај на повреди; 
• Комуницира на соодветен начин при решавање на проблеми, организација и 

работи во извршување на одделни задачи 
 

Клучни 
компетенции 

• Комуникација на мајчин јазик: способен е да споделува и толку 
варазлични концепти, размислувања, чувства, факти и ставови во 
усна и писмена форма и остварува јазична интеракција со 
претпоставените и членовите на работните групи 

• Комуникација на странски јазици: кога постои потреба,спосо-бен е 
да го користи странскиот јазик со цел компетентно да го следи 
напредокот во професијата и да го надградува сопственото знаење 
и вештини во сферата на шумарството 

• Математички компетенции и основни компетенции во облас та 
на науката и технологијата:применува нумеричко размислу вање и 
знаење во решавање на низа задачи за време на секојд невната 
работа со опремата и вработените. Користи технолошки алатки и 
податоци потребни за извршување на задачите и собира податоци 
потребни за пошумување, чување, одгледување и искористување на 
шумите. 

• Дигитални компетенции:користи основна ИК технологија со цел да 
ја обезбеди најдобрата можна заштита и алатки,потреб ни во 
шумската комуникација. 

• Учи како да учи:способен е да стекне, обработи и усвои нови знаења 
и вештиниза личен развој, како и да ги примени истите за 
унапредување на шумарството.Истраен е во учењето за време на 
работата со соработниците во полето на шумарството.  

• 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, 
разбира различни гледишта,ставовии создава доверба.  
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• Чувство на преземање на иницијатива: покажува иницијатива за 
реализирање на важни идеи и нивно спроведување во 
дело,согледува можности и предизвици за подобрување на различни 
ситуации, поддржува и вреднува иницијативи и иновации во рамките 
на службата, претпоставениот и  членовите на тимот. 

• Културолошка свест и изразување: го препознава и го цени 
креативниот израз на идеи, искуства и емоции и соодветноги 
поврзува со самоподобрувањето на членовите во тимот 

 

Посебни услови 

Работни средини:Поголемиот дел од работата, специјалистот за 
шумарски работи ги реализира на отворен простор, како што 
се:шумско работилиште, расадник, полигон, привремени помошни 
стоваришта, шумски патишта, шумски градежни објекти, паркови и тн. 
Останатиот дел од работите ги врши во затворен простор, како што 
се:згради, складишта, работи лници итн. Работното окружување на 
специјалистот е шумата и шумското тло, отворени простори кои често 
се покриени со снег, кал, закрчени шумски израстоци, лизгави, 
камени и стрмни патишта. На отворениот простор специјалистот е 
изложен на сите климатски услови:ниски и високи температури, летна 
горештина која често пати влијае на сигурноста и здравјето и тн. 
Работи на механизација со зголемена опасност(моторни пили, 
шумски зглобни трактори, дизалици,жичари, приклучни машини, 
косилки итн). Во својата работа мора да користи лични заштитни 
средства и направи.  
Работното време е регулирано, по правило работи во една смена. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
• Закон за производство 
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна инспекција 
• Закон за пазарна инспекција 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Стандарди за пошумување според број на садници и површина 
• Стандарди за пакување и чување 
• Стандарди за транспорт на дрвна маса со предходно маркирање 

и бележење на стеблата 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/28 

Од 03.08.2017 година 

 

Датум на 
ревизија  
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