
 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

 

 

 

 

СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕТО 

  

ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Скопје, 2014 година 

 

 

 

 

 



 

1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
Планинарски водич  

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

(III и IV) Сложеност на  работата 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Кандидатот: 

- ја планира и ја подготвува сопствената работа;  

- подготвува програма за еднодневни и повеќедневни акции во летни и зимски 

услови; 

- планира, подготвува и организира водење во планина за поединци; 

- планира, подготвува и организира водење во планина за групи; 

- води грижа за квалитетот на извршената работа и услуги и одговара за нив; 

- теоретски и практично ги подготвува учесниците за движење на планина и ја           

проверува нивната опременост 

- комуницира со соработниците и стручните служби во планинарството; 

- користи соодветни информациски-комуникациски средства; 

- води сметка за опремата која ја поседува и која се употребува при процесот на 

водење во планина; 

- води сметка за состојбата на маркираните патеки каде се извршува водењето 

во планина; 

- се грижи за навремено информирање за временските услови во соработка со 

надлежните институции; 

- познава техники на водење во планина, во согласност со важечките светски 

стандарди; 

- има основни познавања од културното наследство на земјата каде го изведува 

водењето во планина; 

- води сметка за сопствената едукација и ги обновува знаењета и вештините на 

секои три години; 

- се грижи за безбедноста на учесниците во процесот на водење во планина; 

- се грижи за животната средина, природното опкружување, како и флората и 

фауната на патеките и планините каде се изведува процесот на водење во 

планина; 

- се грижи за правилно спроведување на светските стандарди за водење во 

планина ( UIAA); 

- укажува прва помош на учесниците во процесот на водење во планина; 

- учествува при активирање на планинарската спасувачка служба и другите 

облици на спасување и самоспасување; 

- познава техники на ориентација, читање на мапи, и снаоѓање на терен во 

тешки услови. 

 



 

 

4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, планирање и 

организирање на 

работата 

 

- Ја организира 

сопствената работа; 

 

 

 

 

- го планира, подготвува и 

изведува водењето во 

планина, во соработка со 

ФПСМ. 

- ја организира сопствената 

работа; 

-ги знае правилата и 

стандардите за 

организација на работата; 

 

- има поминато обука за 

водење во планина; 

- има познавања од 

планинарството, и 

основните техники на 

водење во планина на 

различни терени; 

- поседува лично искуство 

во планинарењето и е 

активен учесник во 

домашни и странски 

планинарски 

акции/експедиции; 

- добро го познава теренот 

на местата каде се одвива 

водењето во планина; 

- редовно се информира за 

евентуалните промени на 

патеките каде се врши  

 

водењето во планина; 

- редовно се информира за 

временските услови заради 

безбедноста на учесниците. 

Подготовка на работното 

место 

Се подготвува за водење во 

планина на дневна основа. 

- Го закажува однапред 

предвиденото водење во 

планина на поединец или 

група; 

- ја подготвува опремата 

потребна за водење во 

планина; 

- го подготвува приборот за 

прва помош; 

- ја анализира временската 

прогноза во соработка со 

надлежните органи; 

- ја известува 



канцеларијата на Клубот 

при ФПСМ за водењето во 

планина. 

Оперативни работи Го подготвува и изведува 

процесот на водење во 

планина. 

- Го изведува однапред 

закажаното водење во 

планина на поединец или 

група; 

- го проверува теренот каде 

што се изведува водењето 

во планина; 

- се грижи за безбедноста 

на групата; 

- проследува информации 

за регионот каде што се 

изведува водењето во 

планина; 

- проследува информации 

за културното наследство и 

природно богатство за 

регионот каде се изведува 

водењето во планина; 

- го спроведува водењето 

во планина согласно 

однапред одредената 

маршута. 

Комерцијални работи Прима барање за водење 

тури и врши проценка на 

истите. 

- Прима барања за водење 

во планина од поединци и 

групи; 

- ја договора турата и ја 

соопштува цената согласно 

со правилникот на ФПСМ 

и светските пракси; 

- ги следи светските 

трендови и пракси за 

водење во планина; 

- поттикнува вчленување 

на нови членови во 

планинарските друштва. 

Административна работа Пополнува обрасци за 

водење во планина.  

- Ги прима писмените 

барања за водење во 

планина; 

- ја известува 

канцеларијата на Клубот 

при ФПСМ за 

организираните водења во 

планина; 

- ја превзема временската 

прогноза од надлежните 

институции. 

Обезбедување квалитет Ги обновува вештините и - Редовно го обновува 



знаењата преку редовна 

посета на релевантни 

курсеви за водење во 

планина. 

своето знање и вештини за 

техниките на водење во 

планина; 

- изведува или учествува во 

планинарски школи и 

други планинарски обуки; 

- секоја година да ја 

обновува својата водичка 

регистрација; 

- да познава минимум еден 

светски јазик; 

- редовно се информира за 

состојбата на патеките каде 

се изведува водењето во 

планина; 

- соработува со автори на 

мапи при исправка на 

грешки; 

- делува во рамките на 

водичката организација на 

ФПСМ и во планинарските 

друштва;  

- соработува со 

управителите на 

планинските домови; 

- подготвува програма за 

стручна водичка помош во 

училишта; 

- се грижи за стручно 

изведување на 

приправничкиот стаж на 

кандидатите за водичи во 

планина; 

- се грижи за опремата за 

планинарење која е во 

сопственост на ПД. 

Комуникација Комуницира со поединци и 

групи за водење во 

планина, и со 

канцеларијата на ФПСМ. 

- Комуницира со 

заинтересеирани поединци 

и групи за водење во 

планина; 

- комуницира и се 

координира со 

канцеларијата на ФПСМ; 

- поседува работна култура. 

Заштита на работната и 

животната средина 

Ја заштитува природната 

средина каде се одвива 

водењето во планина, а се 

грижи и за заштита на 

животната средина, 

природното и културното 

- Ја следи состојбата на 

патеките и поширокот 

опкружување каде се 

одвива водењето во 

планина; 

- соработува со 



наследство. маркацистите во случај 

кога патеките се оштетени; 

- се грижи за заштита на 

животната средина, 

флората и фауната; 

- се грижи за целовитоста 

на природното и 

културното наследство 

каде се врши водењето во 

планина; 

- ги алармира надлежните 

институции за забележани 

проблеми и загрозувања на 

природното и културнот 

наследство, како и 

животната средина; 

- ги запознава поединците 

или групата за 

евентуалните опасности 

кои можат да настанат при 

движење во природа; 

- применува соодветни 

мерки за заштита при 

движење во планина; 

- правилно ги отстранува 

отпадоците на кои ќе 

наиде; 

- ги познава можните 

повреди и техниките на 

прва помош при истите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: мај, 2014 
 

5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 

 

 

5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 

1. проф. д-р Ласте Спасовски, Центар за стручно образование и обука - 

Скопје  

2. проф. д-р Јовица Угриновски -  Федерација на планинарски спортови на 

Македонија  -  Скопје 

3. Горан Тинтоски, Федерација на планинарски спортови на Македонија  -  

Скопје  

4. Горан Николоски, Планинарски клуб Македон - Скопје 

 

 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕТО 
 

Стандардот на занимањето  Планинарски водич  го донесе  Министерството 

за труд и социјална политика со решение бр.  08-4720/8  од 11.05.2015 година. 

 

 


