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1. Име и код на стандардот на занимање  
     Произведувач на градинарски култури 
 
 
2. Ниво на сложеност 
    (III) Сложена работа 
 
 
3. Стручни компетенции 
 
Кандидатот: 
 

 ја планира, подготвува, изведува и контролира сопствената работа 

 рационално ја користи струјата, материјалите и времето 

 го штити здравјето и околината 

 комуницира со соработниците, стручните служби и со странките 

 продава и врши наплата на производите  

 ја подготвува почвата за сеидба и садење на градинарски култури 

 одгледува и негува садници/расад 

 директно сади и сее градинарски култури 

 ги негува културите односно насадите на градинарските култури 

 врши заштита на садниците, културите и насадите на градинарските 
култури 

 врши редење и складирање на градинарските производи 
 
 
 
4. Опис на стандардот на занимањето 
 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 
 

Ја планира и 
организира 
сопствената 
работа 
 

 Ја организира сопствената работа и 
работата на другите 

 ја планира употребата на средствата 
за производство 

 планира користење на 
репроматеријали 

 ја познава организацијата на 
работното место 

 познава технологија и организација 
на работа во  градинарското 
производство 

 анализира дневни работни обврски и 
работни задачи и се подготвува за 
нивна реализација 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   познава и разликува средства за 
производство кои се користат во 
градинарското производство 

 познава елементи на план за 
производство на градинарски 
култури 

 ги знае правилата за плодоред, 
начини на класификација на 
растенијата и поделба на 
површините 

 познава потребни материјали за 
градинарско производство 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 
 

Подготвува 
машини и 
материјали за 
работа 

 Подготвува машини, апарати, алат и 
материјали за работа 

 подготвува семе, ѓубрива и средства 
за заштита на растенија од болести, 
штетници и плевели 

 поготвува подлога за калемење 
 организира и подготвува заштитен 

простор за одгледување на 
градинарски култури 

 подготвува простор за складирање 
на производите 

 подготвува простор за складирање 
на репроматеријалите и средствата 
за заштита на растенијата 

 ја познава содржината на работен 
налог 

 ги познава условите за примена на 
мерки за заштита при работа 

 ги познава видовите и 
карактеристиките на алатот и 
материјалот за работа 

 познава механизација која се 
користи во одгледувањето на 
градинарските култури 

 го разбира значењето на плодоредот 
во градинарското производство 

 разликува видиви и сорти 
градинарски култури 

 препознава квалитетен расад 
 разликува органски и минерални 

ѓубрива и ја познава нивната улога 
во растот и развојот на растенијата 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ја познава примената на средствата 
за заштита на растенија од болести, 
штетници и плевели  

 познава методи на калемење на 
градинарски култури 

 познава различни видови заштитени 
простори за одгледување на 
садници и зеленчуци 

 познава видови простори за 
складирање на градинарските 
производи 

 познава услови за складирање на 
репроматеријали и средства за 
заштита на растенија 

Оперативни 
работи 

Ја подготвува 
почвата 

 Ја дезинфицира почвата во 
заштитени простори 

 зема примероци за анализа на 
почвата 

 применува различни методи на 
ѓубрење и обработка на почвите 

 подготвува, регулира и спроведува 
основни постапки за одржување на 
машините за обработка, 
дезинфекција  и ѓубрење 

 ја обработува почвата 
 поставува фолија 
 подига заштитен простор 
 разликува почвени типови 
 ги познава физичките, хемиските и 

биолошките својства н почвите 
 разликува средства за дезинфекција 

на почва 
 знае начини и методи за 

дезинфекција на почвата 
 знае да земе примероци почва за 

анализа 
 познава оптимално време и начини 

на обработка и ѓубрење 
 ги познава машините за обработка, 

дезинфекција  и ѓубрење 
 пресметува потребна доза на 

ѓубриво 
 го толкува планот за основно 

ѓубрење и прихранување  
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   го разбира значењето од правилно 
регулирање на машините за 
обработка и ѓубрење 

 ги познава машините и алатите за 
обработка на почвата 

 разликува видови фолии и го 
разбира значењето на фолиите 

 познава техники на поставување на 
фолии 

 ги знае видовите заштитени 
простори и нивното значење 

 знае постапки за подигање на 
заштитени простори 

 Произведува 
расад 

 Подготвува сеидбени платформи и 
садови за одгледување на расад 

 подготвува супстрат 
 подготвува машини за полнење 

супстрат и за сеидба 
 врши сеидба на градинарски 

култури, рачно или машински 
 ги залева засеаните површини и 

садови 
 регулира и контролира  оптимална 

температура и влага за калење на 
расадот од одделни видови 
градинарски култури во простор за 
одгледување на расад или во 
заштитен простор 

 го распоредува калениот расад на 
одредено место во заштитениот 
простор или на отворено 

 разликува средства за дезинфекција 
 разликува и одбира соодветни 
 садови за одгледување на расад 
 разликува видови и сорти на семиња 

од градинарски култури 
 ги познава машините за полнење 

супстрат и за сеидба 
 познава постапки за подготовка на 

семето за сеидба 
 ги знае начините на сеидба на 

одделни градинарски култури 
(длабочина и густина на сеидба) 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги знае термините за сеидба на 
поедини видови градинарски култури 

 пресметува потребна количина на 
семе 

 знае методи и нашини на 
регулирање на температура и влага 
во заштитен простор 

 познава начини на залевање 
 ги познава предностите од калење 

на расадот 

 Негува расад  Контролира и обезбедува оптимални 
услови во заштитениот простор 
(температура, влага, светлина, 
проветрување) 

 контролира температура и влага на 
почвата во заштитениот простор 

 врши залевање на садниците 
 врши заштита од болести и 

штетници 
 врши прихранување на 

градинарските култури 
 го подготвува расадот за 

расадување на постојано место или 
за продажба 

 познава начини на урамнотежување 
на оптимални услови во заштитениот 
простор 

 го познава начинот на одредување 
на потребни количества на ѓубрива и 
начините на внесување и дозирање 

 ги познава ѓубривата за фолијарно и 
почвено прихранување и нивна 
примена 

 го разбира значењето од правилна 
примена на пестицидите во 
заштитата на градинарските култури 

 ги познава сите непестицидни мерки 
за заштита на градинарските 
растенија од болести, штетници и 
плевели (агротехнички и биолошки 
мерки) 

 познава начини и методи за 
залевање на различни видови 
градинарски култури 

 ги знае постапките за пикирање на 
расад 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги познава стандардите за продажба 
на садници 

Сее и сади 
градинарски 
култури на 
постојано место 

 Подготвува и регулира машини за 
сеидба и садење 

 подготвува почва за сеидба и 
садење 

 извршува директна сеидба 
 сади  расад на постојано место 
 го залева посевот или насадот од 

различни градинарски култури 
 ги познава машините за сеидба и 

садење на градинарски култури и 
нивните експлоатациони 
карактеристики 

 познава основно одржување на 
машините за садење и сеидба 

 го разбира значењето на правилно 
регулирање на машините за сеидба 
и садење  

 познава оптимални почвени и 
климатски фактори за раст и развој 
на расад од одделни видови 
градинарски култури 

 знае да одредува оптимално време 
и длабочина на сеидба на 
градинарски култури на отворено 

 пресметува потребно количество на 
семе и садници по единица 
површина 

 познава постапка за формирање на 
оптимален склоп на растенија 

 познава видови, сорти и хибриди на 
зеленчуци за одгледување во 
заштитен простор и на отворено 

 познава постапки за одбирање на 
соодветни сорти на зеленчуци 
согласно еколошките и почвени 
услови 

 го сфаќа значењето на плодоредот 
во градинарското производство 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

 Ги негува 
посевите односно 
насадите со 
градинарски 
култури на 
постојано место 

 Го негува посевот пред и после 
поникнување односно насадот после 
садење 

 подготвува и регулира машини за 
дополнителна обработка и ѓубрење 

 врши прихранување на растенијата 
 учествува во дополнителна 

обработка на почвата 
 ги заштитува растенијата од 

негативни влијанија на природните 
фактори (ветер, град, мраз) 

 ги знае мерките за нега на 
растенијата во сите развојни фази 

 ги познава машините за 
дополнителна обработка на почвата 
и ѓубрење 

 познава разлики во обработка на 
почвата во зависност од видот на 
културата 

 препознава знаци од недостиг на 
храна 

 познава постапки за одредување на 
потребни количества ѓубрива и на 
начини на внесување и дозирање 

 ги знае начините на наводнување, 
нивни предности и недостатоци 

 ги познава машините, апаратите и 
опремата за наводнување 

 ги познава нормите за наводнување 
на површините согласно видот на 
градинарските култури 

 познава начини и методи за заштита 
на растенијата од негативни 
надворешни влијанија 

 познава други, неконвенционални 
начини на градинарско производство 
(органско производство) 

 Врши заштита на 
садниците, 
посевите и 
насадите со 
градинарски 
култури на 
постојано место 

 Ја следи здравствената состојба на 
растенијата 

 учествува во подготовка на средства 
за заштита 

 учествува во подготовка и 
регулација на уреди за 
распрскување 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   врши заштита на градинарските 
култури од болести, штетници и 
плевели со користење на соодветни 
техники и методи 

 ги знае најчестите причинители на 
болести, штетници и плевели кај 
градинарските растенија 

 препознава знаци на заболување 
 ги познава машините за заштита на 

растенија 
 го разбира значењето од правилно 

регулирање на машините за заштита 
 ги познава средства за заштита на 

зеленчуци, нивно дејство  и начини 
на нивно аплицирање 

 толкува ознаки за токсичност на 
средствата за заштита и знае да го 
прочита и следи упатството за 
употреба 

 го разбира значењето од правилна 
примена на пестицидите во 
заштитата на градинарските 
растенија 

 ги знае последиците од употреба на 
средствата за заштита на растенија 
врз околината 

 познава примена на мерки за лична 
заштита и заштита на околината при 
употреба на заштитни средства 

 познава и непестицидни мерки за 
заштита на градинарски растенија од 
болести, штетници и плевели 
(агротехнички и биолошки) 

 Врши редење и 
складирање на 
производот 

 Определува технолошка и 
физиолошка зрелост на градинарски 
култури 

 подготвува амбалажа за редење и 
складирање на градинарски 
производи 

 подготвува потребна опрема за 
складирање, транспорт и продажба 
на градинарски производи 

 селектира и реди градинарски 
призводи 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   води грижа за адекватно складирање 
на производите 

 ги подготвува производите за 
продажба 

 знае да одреди оптимално време за 
берба на градинарски култури 

 разликува амбалажа за редење, 
складирање и транспорт на 
градинарски производи 

 ги знае начините за редење на 
различни градинарски производи 

 знае да определи оптимално време 
и начин за редење на градинарските 
производи 

 познава машини за редење и 
калибрирање на производите 

 познава постапки за транспортирање 
на производи до магацин 

 разликува норми за квалитет на 
различни видови градинарски 
производи 

Административни 
работи 

Води евиденции  Пополнува производна евиденција 
 води евиденција за употреба и 

примена на ѓубрива и средства за 
заштита 

 евидентира промени на влажност и 
температура во заштитен простор и 
на отворено 

 евидентира промени на температура 
и влажност во магацински простор 

 води работна евиденција во 
согласност со ГЛОБАЛ ГАП 

 знае да пополни дневник за работа 
 ги знае обрасците за водење на 

одделни видови евиденции и истите 
знае да ги пополнува 

 познава начини на водење на 
работна документација 

 ги познава ГЛОБАЛ ГАП 
стандардите 

Комерцијални 
работи 

Продава и врши 
наплата на 
производите 

 Нуди производи за продажба 
 продава садници и производи 
 врши наплата на продадени садници 

и производи 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги познава можните трошоци и 
основите на калкулација 

 познава комуникација со странки 
 знае да пополнува деловна 

документација 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Гарантира за 
квалитетот на 
извршените 
работи и услуги и 
одговара за нив 

 Гарантира за квалитетот на 
сопствената работа и работата на 
другите 

 гарантира за квалитетот на 
произведените садници и производи 

 рационално ги користи сите 
расположиви ресурси 

 почитува период на каренца 
согласно упатствата за користење на 
средствата за заштита 

 работи согласно начелата за добра 
земјоделска пракса 

 познава средства за работа и 
материјали во согласност со 
упатствата на произведувачот 

 ги знае стандардите за квалитет 
 познава методи и системи за 

контрола на квалитет 
 знае да контролира квалитет на 

работата во сите производни фази 
 познава нормативи и прописи од 

областа на градинарското 
производство 

 го разбира значењето на каренцата 
за здравјето на потрошувачите 

 познава постапки и начини за 
рационално користење на енергија, 
материјал и време 

 ги познава начелата на добра 
земјоделска пракса 

Одржување и 
поправка 

Поправа и 
одржува помали 
кварови на 
машини, апарати 
и алати кои ги 
користи во 
одгледување на 
градинарски 
култури 

 Редовно ги контролира и одржува 
машините, уредите и алатите кои ги 
користи при одгледување на 
градинарски култури 

 врши регулација и помали поправки 
на машините, уредите и алатите 

 воочува поголеми дефекти на 
машините и уредите и презема 
мерки за нивно отстранување 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   користи средства за заштита при 
одржувањето и поправката на 
машините, апаратите и алатот 

 познава основни правила за 
одржување на средствата за работа 

 ги познава барањата за употреба на 
објектите, машините, апаратите и 
алатите 

 ги познава машините, апаратите и 
алатите кои се користат во 
градинарското производство 

 познава неправилности и поголеми 
дефекти кои треба да се отстранат 

 познава стандарди за заштита при 
работа од областа на одржувањето 

Комуникација Комуницира со 
соработниците, 
стручните служби 
и со странките 

 Соработува со соработниците, 
стручните служби и со институциите 

 комуницира со странки 
 познава основи од деловна 

комуникација 
 знае да прима барања од 

работодавачот 
 познава начини за пренесување на 

упатства за безбедност во работата 
и употреба на соодветна опрема 

 познава терминологија од 
градинарско производство 

 познава соодветен начин на 
комуникација при решавање на 
проблеми, организација на работата 
и при извршување на одделни 
задачи 

 познава начела на тимска работа 
 знае да користи современа 

информатичка технологија 

Заштита на 
работата, 
здравјето и 
околината 

Го штити 
здравјето и 
околината 

 Води грижа за заштита на 
производните ресурси и околината 

 работи согласно прописите за 
заштита на околината 

 користи средства и опрема за лична 
заштита и заштита на околината 
согласно прописите 

 ги заштитува водните ресурси 
 ја заштитува животната средина 
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ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
работи 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

   ги знае прописи за заштита на 
животна средина 

 ги знае прописите за заштита при 
работа 

 ги знае последиците од неадекватна 
и ненавремена заштита 

 ги познава прописите за 
противпожарна заштита 

 познава стандарди за безбедно 
ракување со земјоделска 
механизација 

 познава постапки за ракување, 
складирање и отстранување на 
материи штетни за околината 

 знае постапки за укажување на прва 
помош 

 
 
 
5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на стандардот 
на занимање 
 
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и 

обука - Скопје 
 
 
5.3. Состав на работната група: 
 

1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно 
образование и обука - Скопје  

2. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА“ – Драчево, Скопје  
3. Слободанка Стефановска - Паркови и зеленило - Скопје 
4. Џеват Рушити - расадник „ROSSEN CENTER” - Стримница, Тетово 
5. Љупчо Треневски - Аранжирање на цвеќе „ФИОРЕ”, Скопје 
6. Гордана Секоска, дипл. зем. инж., СУГС „Браќа Миладиновци“ – Скопје 
7. Сашо Стефановски - ССОУ„Киро Бурназ”, Куманово 
8. Координатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно 

образование и обука - Скопје 
Координатор: Уршка Марентич, ЦПИ - Љубљана 
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6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 

Стандардот на занимањето Произведувач на градинарски култури го донесе 

Министерството за труд и социјална политика  со решение бр. 08-418/2 од 

16.01.2015 година.   

 
 
 
 
 
 
 
 


