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1. Име и код на Стандардот на занимање  

Шпедитер 
 
2. Ниво на барања:  

 
IV(четврто) 

 
3. Стручни компетенции: 

 Планира и организира работа, самостојно и во тим; 

 рационално ги троши  енергијата, времето и материјалите; 

 собира и обработува документација за прием, царинење и пренесување 
на стоката; 

 извршува царински формалности при увоз, извоз, транзит и сместување 
стока под царински надзор во царинско складиште; 

 извршува стручнооперативни работи во шпедицијата; 

 пресметува цена на давачки, изготвува предкалкулација и го советува 
клиентот; 

 го организира транспортот на стока; 

 комуницира со управникот, вработените, клиентите и царината; 

 употребува информатичко-компјутерска технологија и програмски пакети; 

 го штити здравјето и 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 
 

- Прави план и подготовка за работата која самостојно 
ја извршува; 

- самостојно организира работа за соработка во тим; 

- го анализира, организира и реализира планот за 
работа; 

- применува законски прописи и мерки  кои се 
однесуваат на извршување царинска работа; 

- собира релевантни информации; 

- собира и обработува работна документација и 
технички белешки и белешки за работа; 

- применува методи за планирање на царинската и 
транспортната постапка; 

- планира царинска и транспортна работа; 

- врши поделба на работата и должностите во 
рамките на царинскиот оддел; 

- врши поделба на работни задачи на возниот 
персонал според налог; 
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- ја планира и организира работата на работниот 
персонал во царинскиот склад; 

- собира информации во врска со конкуренцијата на 
пазарот. 

Подготовка на 
работното 
место 

Ја презема 
работната 
документаци
ја 

- Ги презема нарачките за превоз од сопствени 
клиенти и од посредници; 

- ја подготвува целосната документација потребна за 
извршување на шпедитерската дејност; 

- ги познава сообраќајните закони и прописи за превоз 
на стока во внатрешен и меѓународен сообраќај; 

- собира информации за документи, докази за 
транспорт и царинење на пратки; 

- одредува останати важни информации; 

- изготвува понуди за цени на превоз, складишни 
трошоци и услуги за царинење. 

Оперативни 
работи 

Собира и 
подготвува 
документи за 
извршување 
на 
царинската 
постапка 

- Подготвува документи за царинска постапка, како и 
за царинско складирање, активна и пасивна 
обработка, привремен увоз, извоз, пуштање на стока 
во слободен промет и транзитна постапка; 

- подготвува документи за работи во врска со 
царинење на стоката; 

- зема мостри (мостри при царинење на стоката на 
барање на царинскиот орган или инспектор); 

- подготвува документи за работи околу пратки; 

- подготвува документи за испитување на квалитетот 
на стоката; 

- контролира исправност на документацијата; 

- пресметува превозни трошоци, царински давачки и 
други надоместоци; 

- применува царинско законодавство; 

- се консултира за разврстување на стоката по 
тарифни ставки за правилно царинење; 

- препознава складишна документација, шпедитерски 
документи и утврдува царинска вредност; 

- ја применува царинската постапка со економски 
ефект; 

- ја пополнува шпедитерската документација; 

- пресметува трошоци врз основа на тарифа; 

- применува мерки за царински надзор за сите видови 
на транспорт; 
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- разбира царински ослободувања и прекршоци; 

- применува царински стапки за сите видови стоки; 

- правилно одлучува при прекршоци и ослободувања; 

- спроведува  транзитна постапка врз основа на 
важечки царински прописи. 

Собира и 
обработува 
документаци
ја за прием, 
царинење и 
отпрема на 
стока 

- Прима диспозиција за царинење или транспорт; 

- врши контрола на диспозицијата (правилно 
пополнување на сите рубрики и точност на 
податоците); 

- укажува на клиентот за недостатоците и пропустите 
во диспозицијата; 

- претходно се обезбедува за наплата за ризични 
клиенти; 

- верификува диспозиција; 

- контролира документација (врши проверка на 
точност на податоците во фактурата и останатите 
документи); 

- собира и обработува целокупна документација за 
царинење; 

- познава поедноставена царинска постапка; 

- применува царинско право; 

- правилно постапува во случај на прекршок и 
ослободување; 

- применува царински стапки за сите видови на стоки. 

Подготовка 
на потребни 
документи за 
спроведува
ње на 
царинска 
постапка при 
увоз и извоз 

- Подготвува диспозиција (налог) за царинење во 
зависност од видот на транспортот и видот на увозот-
извозот; 

- извршува  контрола на диспозицијата (правилно 
пополнување на рубриките и правилност на самите 
податоци); 

- извршува претходно обезбедување на наплата за 
ризични клиенти; 

- потврдува диспозиција; 

- подготвува потребни документи за царинење; 

- предава документација; 

- предава документација на царински орган за 
натамошна царинска постапка; 

- прегледува стока; 

- класифицира стока според царинска тарифа; 
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- подготвува документи за различни инспекциски 
прегледи; 

- детално ја спроведува содржината на диспозицијата; 

- подготвува транспортна документација; 

- разврстува стока по тарифни ставки и потставки, во 
согласност со царинската тарифа; 

- пресметува царинска вредност и даночна основа. 

Извршување 
на стоково-
оперативни 
работи во 
шпедицијата 

- Составува и потпишува царинска документација и 
други работи во царинска постапка; 

- контролира правилност на документацијата и 
пресметува превозни, царински и други надоместоци; 

- посредува при CARGO осигурување (склучува 
договор за транспортно осигурување); 

- пополнува обрасци за потекло на стока (по барање 
на налогодавачот); 

- склучува договор за транспортно осигурување; 

- изготвува царинска основа, царински износ и други 
царински давачки кои ја товарат стоката; 

- врши плаќање на царинскиот износ и на други 
надоместоци по налог на комитентот; 

- врши дополнителни пресметки, наплати, царински 
исплати и други увозни давачки; 

- подготвува TIR карнет; 

- подготвува транзитни документи; 

- помага на налогодавачот во регресни (спорни) 
ситуации кон трети лица; 

- посредува при рекламации со оглед на големината и 
висината на штетата (за одреден износ, за поголеми 
повреди, рекламацијата му ја предава на 
надредениот); 

- го информира налогодавачот; 

- извршува агенциски работи во поморскиот 
меѓународен сообраќај; 

- собира податоци при настанување на хаварии; 

- ги применува меѓународните конвенции; 

- го толкува царинскиот законик, основите на CARGO 
осигурување, законот за склучување договор, 
начините за транспортно осигурување, сопственото 
осигурување, особеностите на осигурување во сите 
сообраќајни гранки, одговорностите на превозникот, 
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општите и посебните услови наведени во 
осигурителната полиса, шпедитерските документи; 

- склучува шпедитерски договор. 

Пресметува 
цена на 
давачки, 
изготвува 
предкалкула
ција и го 
советува 
клиентот 

-  Изготвува понуда и прави договор до одредена 
висина и во одреден облик во договор со 
нарачателот; 

-  изготвува понуда врз основа на диспозицијата 
(налогот); 

-  собира понуди и побарувачки за превоз на стока; 

-  пресметува и склучува договор; 

-  проверува давачки (царински во секоја земја); 

-  пресметува транспортни трошоци со оглед на 
должината и времето на транспортирање; 

-  ги проверува специфичностите на законите во 
секоја земја; 

-  ги пресметува давачките со оглед на стоковната 
тарифа; 

-  детално ги познава превозните средства (носивост, 
габарит и останати технички карактеристики); 

-  пресметува цена на транспорт; 

-  пресметува царински давачки; 

-  ги објаснува особеностите на диспозицијата 
(налогот); 

-  пресметува на шпедитерски услуги, составува 
фактура и утврдува профит. 

 Се 
консултира 
со 
налогодавач
от и 
организира 
транспорт на 
стока 

-  Се консултира со налогодавачот за инстрадација, 
начин на добивање дозвола, осигурување на пратка 
и начин на извршување на транспортот; 

-  се консултира за различни царински дејствија во Р. 
Македонија и надвор од неа; 

-  стручно се консултира и учествува во преговори за 
склучување договор; 

-  детално опишува транспортни текови; 

-  организира транспорт; 

-  склучува шпедитерски договор; 

-  употребува царински документи; 

-  врши инстрадација; 

-  врши отповикување на пратки; 
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-  подготвува пратки за испраќање; 

-  врши испраќање, прием и транзит; 

-  го предава договорот на превозникот (при 
организација на транспорт); 

-  го следи предавањето на пратки; 

-  проследува повратни информации до нарачателот 
кога испораката не е извршена; 

-  ја следи пратката од испраќачот до примачот; 

-  издава и набавува превозни и други документи; 

-  извршува збирен транспорт; 

-  склучува договор за превоз во мултимодален 
транспорт; 

-  организира транспорт од врата до врата; 

-  склучува договор за товарење, растоварање, 
манипулирање и складирање; 

-  применува основни сметачки програми; 

-  препознава транспортна и складишна 
документација; 

-  склучува договор со превозникот; 

-  пополнува шпедитерска документација. 

Администрати
вни работи 

Извршува 
администрат
ивни работи 
во 
шпедиција 

- Наплатува побарувања; 

- издава шпедитерски потврди; 

- учествува во подготовка на експертски извештаи; 

- подготвува технички и други извештаи; 

- уредува и води архива; 

- води транспортна документација; 

- пишува извештаи, писма, рекламации и сл.; 

- составува понуда за транспорт; 

- составува извештај за потекло на стоката. 

Обезбедувањ
е  квалитет 

Обезбедува 
правилност 
на царинска 
постапка 

- Правилно класифицира стока со правилна тарифна 
ознака; 

- употребува економични средства за извршување на 
работата; 

- ја извршува задачата од налогот, во согласност со 
постоечката документација и усвоените 
безбедносни мерки; 

- следи правила и прописи за транспорт, царинско 
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работење и даночен законик; 

- следи новости на подрачјето на царинење и 
транспорт; 

- чува деловни тајни; 

- чува лични податоци; 

- го почитува кодексот за деловно однесување и 
деловните обичаи. 

Комуникација Комуницира 
со 
соработници
те и со 
странките 

- Ги известува надредените за секоја незгода и 
неправилност на работното место; 

- разменува информации со соработници; 

- работи во тим; 

- одржува постојан контакт со нарачателот и со 
превозникот; 

- соработува со работници при разрешување на 
комерцијално-оперативни проблеми; 

- ги известува корисниците за секое отстапување од 
договорот; 

- одржува добар однос со странски партнери; 

- користи персонален компјутер и одредени 
компјутерки програми како средство за 
комуницирање и собирање на информации; 

- писмено и усмено се изразува на најмалку еден 
странски јазик; 

- проценува важност на информација. 

Заштита на 
здравјето и на 
животната 
средина 

Ја 
заштитува 
поблиската и 
пошироката 
околина од 
негативни 
влијанија на 
превозните 
средства 

- Применува мерки за безбедност при работа за 
заштита на животната средина и за заштита од 
пожар; 

- применува здравствено-заштитна политика на 
претпријатието; 

- применува заштитни средства при работа за своја 
заштита и заштита на останатите кои се вклучени 
во работата; 

- применува интерни упатства за заштита при 
работа; 

- применува прописи за заштита на животната 
средина. 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
Стандардот на занимање  
 
5.1. Датум на изработка: март, 2010 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. Д-р Перо Стефановски, дипл.сооб.инж., „Еуролинк“ АД – Скопје 

3. Невенка Ристовска, „Фершпед“ АД – Скопје 

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

 

5.4. Координатори на активностите: 

1. Проф. д-р Ласте Спасовски, советник, Центар за стручно 

    образование и обука – Скопје 

2.  Проф. д-р Цветко Смилевски, Педагошки факултет, Битола 

 
 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Шпедитер го донесе Министерството за труд и 

социјална политика со решение бр. 08 – 4720/25 од 11. 05. 2015 година. 


