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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ  
     Ракувач со градежна механизација 
 
 
2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 
    (III) Сложена работа 
 
 
3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 
Кандидатот: 
 

 подготвува, организира и извршува работни задачи со градежна 

механизација; 

 рационално ги користи материјалите, опремата и времето; 

 комуницира со претпоставените и корисниците на услуги; 

 комуницира со деловни партнери, клиенти и соработници, 

применувајќи ги принципите на работна култура; 

 изведува градежни работи со технолошки и изведбени постапки по 

барања на проектот и инструкциите на претпоставениот и странките; 

 планира и применува технолошки изведбени постапки: откоп, 
распостелување, рамнење, набивање, чистење снег и снежни наноси, 
одрони, согласно со технологијата и условите за работа; 

 подготвува, води и издава потребна документација за извршените 

услуги на клиентот; 

 користи различна опрема, материјали и репроматеријали; 

 применува мерки за заштита на здравјето и околината, во согласност 

со хигиенско-технички, противпожарни и други заштитни мерки;  

 познава права од работен однос, работна етика, отворање и водење 

соспствен бизнис. 

 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

 

 

Ја анализира 
моменталната 
состојба на 
теренот и 
определува начин 
на експлоатација. 

 

- Прима работни задачи и упатства за 
работа; 

- Ги проверува условите на теренот и 
локацијата; 

- Ги проверува стабилноста на теренот, 
патиштата и одлагалиштето; 

- Ја проверува стабилноста на 
машините според теренот, патиштата 
и одлагалиштето;  

- Ги познава технологиите потребни за 
работа на различни работни места; 
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Ја планира,  
организира 
и ја насочува 
работата според 
инструкциите и 
барањата на 
документацијата. 
 

- Ги познава ризиците што 
се појавуваат при изведба на 
градежни земјени работи и знае како 
да ги избегне или да ги ублажи истите; 

- Ги познава начините на депонирање и 
одлагање на земјата и разкривката; 

- Го познава влијанието на 
градежништвото врз работната и 
животната средина; 

- Ги познава составот, физичко-
механичките карактеристики на 
земјата, карпите, материјалите, песок, 
ризла, чакал и влијанието на 
временските услови врз стабилноста 
на теренот. 
 

Подготовка на 

работата и на 

работното место 

Ги подготвува и 
врши проверка 
на исправноста 
на машините, 
опремата и 
алатите за 
работа. 

- Ја проверува стабилноста на теренот 
и ја обезбедува за работа; 

- Врши визуелен преглед на виталните 
склопови на машините и уредите пред 
започнување со работа; 

- Ги подготвува машините и опремата  
за транспорт; 

- Ги стабилизира машините зависно од 
теренот и положбата; 

- Ги преместува машините на нова 
локација; 

- Избира алати и опрема потребна за 
зафатите и технолошките постапки; 

- Ги проверува опремата, алатите, 
горивата и мазивата; 

- Ја проверува исправноста на 
машините и опремата за 
експлоатација; 

- Ги познава функцијата и 
карактеристиките на машините за 
земјени работи; 

- Ја познава работата на уредите и 
системите и се придржува на 
упатствата за експлоатација. 
 

Оперативни 

работи 

 

 

 

 

 

 

Изведува 
градежни работи 
со различни 
технолошки 
и изведбени 
постапки 
според проектот 
и инструкциите на 
претпоставениот. 

 

 

 

- Ги изведува градежните работи според 
инструкциите и упатствата за работа 
со машините; 

- Ги користи соодветните машини и 
алати за ефикасна и безбедна работа 
на терен; 

- Ги изведува градежните работи според 
технологиите на искористување песок, 
чакал, земја, плазика, технологиите на 
искористување на каменоломите, 
наоѓалиштата на пeсок, технологиите 
на ископување на глина, технологиите 
на санација и завршни работи; 

- Ги синхронизира работата на 
товарење и транспорт на 
механизација; 

- Ги прилагодува работните 
карактеристики на машината со 
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Изведува работи 
со градежна 
механизација, 
согласно со 
техничките 
прописи. 

 

 

 

 

 

 

 

останатите машини во заедничката 
група; 

- Ги одржува постојните патишта, 
изработува нови патишта, канали и 
водни брани; 

- Изработува земјени брани на 
одлагалиштето; 

- Изработува етажни патишта и 
заштитни насипи; 

- Ги отстранува и ги депонира 
градежниот отпад и откоп; 

- Ги товари и ги транспортира 
суровините; 

- Ги спречува несаканите последици на 
теренот; 

- Ги применува технологиите на 
откопување, рамнење, 
распостелување, товарање, набивање, 
чистење снег и снежни наноси, 
согласно со технологијата и условите 
за работа; 

- Ги познава инструкциите и упатствата 
за работа со машините; 

- Ги разликува технологиите за 
изведвуање градежни работи со 
различни технолошки и изведбени 
постапки; 

- Ги познава прописите за отстранување 
и депонирање на градежниот откоп и 
отпад; 

- Ги познава несаканите последици на 
теренот и мерките за нивното 
спречување. 

 
 
- Ракува и управува со машините на 

теренот, како што се: багери, 
лажичари, багери-дреглајни, товарачи, 
булдожери, грејдери, скрепери, 
раздробувачко-сејачки сепарациски 
уреди, машини за дробење и кршење 
на камени блокови, машини за 
набивање и стабилизација на  
подлогата, машини за производство на 
бетонска маса, пневматски машини и 
уреди, вибратори и други машини за 
земјена површинска експлоатација; 

- Ги прегледува и ги подготвува 
машините и уредите за работа 
(кочниците, нивото на масло, вода и 
гориво, исправноста на хидрауликата, 
осветлувањето, звучна и светлосна 
сигнализација и противпожарните 
средства); 

- Ги дијагностицира дефектите; 
- Ги пријавува поголемите дефекти на 

машината; 
- Ги користи заштитните средства за 

ракување со машините; 
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- Комуницира со сервисната и 
диспечерската служба; 

- Ги чита и ги користи уредите за 
сигнализација; 

- Ги чита работните налози, плановите, 
шемите за работа и техничката 
документација; 

- Ги познава постапките за преглед и 
подготовка на машините и уредите за 
работа; 

- Ги познава постапките за 
дијагностицирање на најчестите 
дефекти кај машините и уредите за 
работа; 

- Го познава правилното користење на 
заштитните средства при ракувањето 
со градежните машини; 

- Го сфаќа значењето на уредите за 
сигнализација; 

- Ја познава содржината на техничката 
документација. 

 

Административно- 
комерцијални  
работи 

Води и евидентира 

работни документи. 

- Води евиденција за својата работа; 
- Ги евидентира податоците потребни за 

машините и опремата; евидентира 
прегледи на машините и уредите; 

- Изработува сменски звештај; 
- Изработува извештајот за пријава на 

дефект; 
- Води евиденција за видот и 

количеството на ископаниот материјал; 
- Ги познава документите за евиденција 

и документација; 
- Ги познава постапките за 

евидентирање и документирање; 
- Формира цени и изработува      

калкулација на извршените услуги. 
- Води евиденција на добиените и 

потрошените средства;  
- Познава права и должности од 

работен однос; 
- Се придржува на законските одредби 

за обврските кои произлегуваат од 
работен однос. 

Одржување и 

попоравка  

Ја  одржува 
механизацијата во 
исправна 
состојба. 

- Ги прегледува и ги подготвува 
машините и уредите за работа; 

- Го контролира нивото на моторното 
масло и нивото на масло во 
хидрауличниот систем; 

- Ги контролира и ги чисти филтрите за 
воздух; 

- Ги проверува контролните инструменти 
и погонските ремени; 

- Ја контролира стабилноста на 
машината и системите за кочење и 
управување; 

- Ги дијагностицира дефектите и ги 
отстранува помалите дефекти на 
машините и алатите за работа; 
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- Ги пријавува дефектите на машините 
во сервисната служба; 

- Ги заменува оштетените делови; 
- Го заменува маслото и ги подмачкува 

деловите од машините;  
- Се придржува на упатствата за  

сервисирање и ги спазува термините 
според упатството; 

- Ги познава постапките за преглед и 
контрола на инструментите, уредите и 
системите кај машините за работа; 

- Ги објаснува најчестите дефекти кај 
машините за работа; 

- Ги познава постапките за 
отстранување на помалите дефекти кај 
машините за работа; 

- Ја разбира содржината на упатствата 
за сервисирање на машините. 
 

Комуникација  

 

 

 

 

 

 

Соработува со 
странките, колегите, 
претпоставените 
и надзорот 
 

 

 

 

- Комуницира со странките на 
професионално ниво; 

- Комуницира со колегите кои работат 
со останатите машини во заедничката 
група; 

- Применува деловна култура и основи 
на работната етика и морал; 

- Советува и помага при избор на 
постапка и зафат на градежни работи  
на терен; 

- Дава информации за траење, ефекти 
и цена на услугата; 

- Дава совети за избор на зафати и 
постапки и почитува мислење на 
странката; 

- Применува деловна комуникација и 
чува деловна тајна;  

- Користи информатичка технологија; 

- Познава основи од деловна 
комуникација; 

- Познава терминологија од ракување 
со градежна механизација; 

- Познава соодветен начин на 
комуникација при решавање 
проблеми, организација на работата и 
при извршување на одделни задачи. 
 

Квалитет на 

изведбените работи  

Се грижи за 

постигнување на 

стандардите и 

квалитетот на 

работите  

- Го гарантира квалитетот на 
извршената работа; 

- Ги контролира сопствените постигнати 
резултати; 

- Ги користи машините за работа, во 
согласност со упатствата на 
производителот; 

- Ги исполнува зададените норми, во 
согласност со техничките 
карактеристики на машината;  

- Ги следи промените и усовршувањата 
на технолошките процеси и 
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механизацијата при експлоатација; 
- Ги применува нормативите и 

стандардите за квалитет; 
- Ги познава упатствата за работа со 

машините, апаратите и алатите за 
работа; 

- Ги познава нормативите и 
стандардите за квалитет. 
 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Се грижи за 
безбедноста при 
работа, здравјето 
и заштитата на 
работната 
околина. 

- Применува хигиенско-технички 
заштитни мерки и средства при 
работа, во согласност со законските 
прописи; 

- Користи основни мерки за  заштита 
при работа и заштита на животната 
околина; 

- Разликува супстанции и материи кои 
бараат посебен начин на складирање; 

- Соодветно складира отпад и отпадни 
материјали; 

- Правилно отстранува и одлага отпад, 
согласно прописите за заштита на 
животната средина; 

- Ги знае прописите за заштита на 
животната средина и заштита при 
работа; 

- Ги знае последиците од неадекватна и 
ненавремена заштита; 

- Ги познава прописите за 
противпожарна заштита; 

- Ги познава стандардите за безбедно 
ракување со градежна механизација; 

- Ги познава постапките за ракување, 
складирање и отстранување материи 
штетни за околината; 

- Знае постапки за укажување на прва 
помош. 
 

 
 
5. ДАТУМ, НОСИТЕЛИ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА  
    ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: ноември, 2014 година  
 
5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: Центар за стручно образова-

ние и обука - Скопје 

 
 
5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 
1. М-р Бранко Алексовски, советник, Центар за стручно образование и обука – Скопје;  

2. Златко Јосифовски, градежен инженер вработен во ЈП Водовод – Битола; 
3. Дипл. град. инж. Соња Стефановска, наставник, СГГУГС „Здравко Цветковски“ –  
    Скопје; 
4. М-р Благој Трајков, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола.  
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6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА  
    ЗАНИМАЊЕ 
 
 
Стандардот на занимање Ракувач со градежна механизација го донесе 
Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/9 од 
11.05.2015 година. 
 

 


