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1. Име и код на Стандардот на занимање  

Машиновозач 
 
2. Ниво на барања:  

 

IV (четврто) 
 

3. Стручни компетенции: 

 планира и организира работа, самостојно и во тим; 

 рационално ја користи енергијата, материјалите и времето; 

 го подготовува влечното возило за сигурен сообраќај; 

 учествува во подготовка на воз за сигурно возење; 

 управува со влечно возило според сообраќајни и технички правила и прописи; 

 презема мерки и активности во случај на вонредни настани (инциденти, несреќи 
и сериозни несреќи); 

 користи телекомуникациска опрема за поддршка за сигурно управување и 
движење на возовите; 

 проверува, прилагодува и одржува опрема, машини, уреди и средства што се 
користат во работата; 

 комуницира со соработниците, непосредните раководители, персоналот кој 
управува со сообраќајот и останатиот персонал кој учествува во управување со 
сообраќајот; 

 води потребна документација и евиденција за извршената работа; 

 користи стручна литература и упатства за квалитетно извршување на работата; 

 редовно следи и применува стандарди за сигурност во сообраќајот; 

 применува мерки за лична заштита и заштита на околината. 
 

4. Опис на Стандардот на занимање 

Група на 
работи 

Типични 
работи 

Знаења и вештини  

Анализирање, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Планира и 
организира 
работа, 
самостојно и 
во тим 

- Внимава на сопствената ментална и физичка 
способност; 

- ја контролира исправноста на железничкото влечно 
возило;  

- прима и проценува  индивидуални работни 
документи и работни упатства; 

- познава правила и процедури за сигурно 
и оперативно управување на возот кој се движи на 
одредена инфраструктура за која има 
соодветен сертификат и лиценца; 

- ги познава обврските и конкретните барања за 
машиновозачот; 

- го познава транспортот, превозните документи, 
записи, форми и содржини при формирање на 
извештаи; 
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- познавање на воспоставените правила и процедури 
на превозникот, каде што тој работи; 

- познавање на соодветната опрема, функции и 
процедури за работа на секој дел од железничкиот 
систем (потсистеми: инфраструктура, енергетика, 
работењето и управувањето, возен парк, 
одржување на возови); 

- познавање на документацијата потребна за вршење 
на задачите на машиновозачот; 

- познавање на принципите за економична употреба 
на материјали, енергија и работното време; 

- користи информатичка и комуникациска опрема за 
сигурна и оперативна поддршка за спроведување 
на сигурно и уредно управување со воз и промените 
кои настануваат за време на сообраќајот; 

- ги знае правилата на постапката за утврдување на 
менталните и физичките способности; 

- ги знае стандардите за работа во смени на 
извршниот железнички персонал; 

- ги познава стандардите за утврдување и 
спроведување на персоналот при смена;  

- ја познава организација на работата во 
претпријатието. 

Подготовка на 
работното 
место 

Подготовка на 
влечното 
возило за 
сигурен 
сообраќај  

- Подготвува работен простор во влечното возило; 

- контролира функционалност и исправност на 
уредите и мерните инструменти во влечното 
возило; 

- непосредно ја организира работата; 

- чита техничка документација. 

Оперативни 
работи 

Подготовка на 
влечното 
возило за 
сигурно 
возење 

- ја превзема и прегледува потребната документација 
во врска со работата на екипажот на приклучните 
возила, оценување и водство; 

- ги оценува актуелните информации за сигурно и 
уредно управување со возот, патување и промените 
во сообраќајот; 

- управува со влечното возило (контролната табла, 
користење на копчиња и сл.); 

- се информира за техничката состојба на возилата 
од приложената документација или усно од 
претходниот персонал кој го предава возилото; 

- констатира состојба на модулите и уредите кои се 
пломбирани; 

- проверува  опрема за влечење возила и помошни 
погонски средства и друга стандардна опрема; 

- врши ситни работи во врска со превентивното 
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одржување, а со кои може да се обезбеди сигурно и 
доверливо функционирање на влечното возило; 

- контролира и испитува сигурност по стартување на 
локомотивата и утврдува дали влечното возило е 
технички исправно; 

- врши проба на сопирачки; 

- препознава  влечен возен парк (возни компоненти, 
мотори, преносни системи, системи за сопирање, 
системи за регистрирање на брзината и 
патувањето, сигурносна опрема и уреди за заштита, 
резервоари за гориво, систем за напојување со 
гориво, издувни систем, високо-напонски и 
пневматски уреди, информатичката и 
комуникациската опрема, механичките склопови, 
уреди за надзор и набљудување, контрола на 
индикаторите, значење на информациите од 
внатрешноста и надворешноста на влечното 
возило, одржување на влечните возила); 

- применува правила и процедури за сигурно 
извршување на влечата на возови; 

- го применува Прирачникот за возење; 

- применува правила за сопирање, безбедносни 
уреди и опрема на возилата; 

- анализира податоци од брзинометрите; 

- знае постапки за заштита на сообраќајот во текот на 
зимата. 

Подготовка на 
воз за сигурно 
возење 

- сигурно оперира при маневрирање без потреси за 
возилата во мирување; 

- врши и учествува во потребни испитувања во 
кабината за возење; 

- подготовува воз за возење; 

- презема  документација во врска со возот, се 
запознава со нив, проверува дали е во 
согласност со прописите, бара понатамошни  
разјаснувања и потврдува со потпис; 

- проверува и  пресметува сила на сопирање на 
возот, што одговара на потребната сила за 
сопирање согласно придружните документи; 

- проверува капацитет на влечното возило; 

- одлучува за поаѓањето на возот; 

- ги познава и постапува согласно сигналните знаци 
и ознаки; 

- ги познава правците на возење; 

- ги применува упатствата за греење 
за патничките вагони; 

- ги познава системите за далечинско управување со 
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сообраќајот; 

- користи мобилна и фиксна информатичка и 
комуникациска опрема во влечното возило, 
во станичното подрачје и на пругата. 

Управување со 
влечното 
возило според 
сообраќајни и 
технички 
правила и 
прописи 

- Внимава на патот на возење; 

- почитува сигнални знаци на станичниот и 
локомотивскиот персонал и се придржува кон 
нивните знаци за предупредување; 

- контролира напојување на  воз со енергија во 
согласност со  техничките способности на влечното 
возило, карактеристиките на пругата и видот на 
влеча; 

-  набљудува движење на воз (низ прозорец, со 
помош на огледала и современа опрема) и презема 
дејствија во согласност со прописите; 

- регулира брзина на воз со контролирање на 
сопирањето (без потреси), во согласност со 
прописите за сообраќај; 

- ја проверува работата на системот за сопирање за 
време на возењето, а при проблеми и неуспешно 
дејство на сопирачките дејствува во согласност со 
прописите; 

- ги користи сите достапни системи за управување и 
надзор над работата од аспект на контрола и 
сигурност на опремата во согласност со важечките 
прописи; 

- набљудува наидување на воз во станица, состојба 
на инфраструктурни објекти по должината на 
пругата и доколку е потребно презема соодветни 
мерки; 

- постапува согласно појавените светлосни и звучни 
индикации; 

- внимава при влез во станица и на  зафатен колосек; 

- го закочува возот и осигурува воз од 
самораздвижување; 

- презема мерки и активности во случај на вонредни 
настани (инциденти, несреќи и сериозни несреќи); 

- писмено или усно се информира за промените во 
сообраќајот; 

- врши комплетирање, преглед на работните 
документи во согласност со технолошкиот процес 
на работа; 

- чува документи и формулари кои остануваат во 
возната кабина; 

- врши преглед на воз; 
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- подготвува воз за возење во попатни станици; 

- подготвува извештај за составот и сопирањето на 
возот; 

- разликува кодификација на линиите; 

- познава правила за безбедност во сообраќајот за 
прекугранични движења; 

- ја познава опремата за безбедност и 
информациските и комуникациските ресурси. 

Мерки и 
активности во 
случај на 
вонредни 
настани 
(инциденти, 
несреќи и 
сериозни 
несреќи) 

- Решава проблеми и презема акции во случај на 
вонреден настан (инциденти, несреќи и сериозни 
несреќи) 

- ги применува постапките и процедурите во 
исклучителни и вонредни ситуации, сериозни 
несреќи, несреќи и инциденти 

Административ
на работа 

Водење 
потребна 
документација 
и евиденција 
за извршената 
работа 

- Презема документи (постојано или повремено) кои 
се однесуваат на превоз на стока и патници; 

- се запознава со месечната работа  и распоредот на 
возниот персонал; 

- поседува дозвола за управување со влечното 
возило; 

- поседува сертификат за познавање на 
инфраструктурата; 

- пополнува формулар за дневен преглед на 
возилото; 

- води локомотивска книга; 

- води патен лист и придружни документи; 

- чита податоци од дисплејот кои се однесуваат на 
работата на влечното возило; 

- поднесува извештај за нерегуларности во текот на 
работата; 

- познава правила за извршување  на транспортни 
услуги; 

- познава графички приказ на информации. 

Обезбедување  
квалитет 

Обезбедување 
квалитетни 
услуги и 
извршени 
работи 
 

- Гради добар однос на задоволство на клиентите; 

- навремено обезбедување на потребната 
документација; 

- води грижа за организациската поставеност во 
претпријатието; 

- постојано ги надградува своите вештини преку 
редовен и вонреден професионален развој и 
редовно учествува во тестирања; 
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- ги применува стандардите за квалитет; 

- ги користи процедурите за елиминирање на 
неправилностите и евентуалните прекршувања; 

- познава квалитативни и квантитативни показатели 
на приклучните возила; 

- ја познава процедурата за контрола и проверка на 
документи, сертификати, опрема и средства за 
сигурност; 

- ги познава процедурите за проверка на квалитет 
(визуелно и преку документација) и се договара за 
надминување на неправилностите; 

- познава насоки за спроведување на внатрешна 
контрола. 

Користење на 
стручна 
литература и 
упатства за 
квалитетно 
извршување 
на работата 

- Чита техничка документација, правилници и 
упатства; 

- применува норми препорачани од стручна 
литература. 

Одржување и 
поправка 

Проверување, 
прилагодувањ
е и одржување 
опрема, 
машини, уреди 
и средства што 
се користат во 
работата 
 

- Редовно ја прегледува и одржува опремата, 
машината, уредите и средствата што ги користи во 
работата; 

- применува процедури за редовни инспекции и 
одржување на опремата, машините и алатот. 

Комуникација Комуницирање 
со 
соработниците 
и клиентите, со 
почитување на 
деловните 
принципи 

- Користи информациски и комуникациски 
технологии; 

- користи соодветна терминологија во македонскиот 
јазик; 

- користи ниво при вербално изразување во 
Македонија и одреден светски странски јазик 
(способен да се прилагоди на начинот на кој 
зборува корисникот на услугите, преговара, 
убедува, слуша, дава совети, образложува ставови 
и покажува способност за совладување 
непредвидливи ситуации, води едноставен 
разговор со поставување на прашања и одговара 
на нив); 

- успешно употребува современи облици на 
телекомуникациски технологии при секојдневна 
комуникација и координација; 

- демонстрира основни начела на деловната етика; 

- соработува во конфликтни ситуации и со другите 
вработени. 
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Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

Примена на 
мерки за лична 
заштита 

- Се придржува на прописите на безбедност и 
здравје при работа, прописите за заштита од пожар, 
железнички системи за сигурносно управување,за 
опасни материи и особени пратки и опасностите на 
електрифицирани пруги; 

- врши лична заштита и заштита на другите учесници 
во сообраќајот; 

- употребува заштитна опрема; 

- ги знае основните начела за давање на прва 
помош. 

Примена на 
мерки за 
заштита на 
околината 

- Ги познава прописите за заштита на животната 
средина; 

- ги зема во предвид меѓународните правила и 
упатства за управување со животната средина; 

- ја познава опремата за безбедност и ги знае 
местата на нивно сместување; 

- ги познава основните принципи за работа; 

- собира, сортира и отстранува отпад, во согласност 
со прописите за заштита на животната средина; 

- применува процедури за ракување, складирање и 
отстранување на загадувачите на животната 
средина; 

- презема мерки за заштита од влијанието на 
опасните гасови, отрови, пареи, високозапаливи 
супстанции; 

- применува мерки при хемиско пролевање или 
протекување на агресивни и запаливи супстанции. 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    Стандардот на занимање 
 
5.1. Датум на изработка: март, 2011 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и 
обука- Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Ридван Зеќири, дипл. маш. инж., раководител, Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје  

2. Зоран Николовски, дипл. ел. инж., „МЖ Транспорт“ АД – Скопје 

3. Николче Николоски, дипл. сооб. инж., „ЈП МЖ Инфраструктура“ – Скопје 

4. Азра Тутиќ, дипл.сооб.инж., СУГС „ Владо Тасевски“- Скопје 

 

 

 

 

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Машиновозач го донесе Министерството за труд и 
социјална политика со решение бр. 08 – 4720/24 од 11. 05. 2015 година. 

 


