ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛ НА

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА

1.ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
1.1.Советник
1.2.Асистент на Генерален директор
1.3.Возач на Генерален директор
1.2.Одделение за набавки
1.2.1.Раководител
1.2.2.Главен референт за набавка
1.2.3.Референт за набавка
1.3.Одделение за ревизија
1.3.1.Раководител
1.3.2.Овластен резвизор
1.3.3.Внатрешен ревизор
1.3.4.Ревизор на обука
1.4.Одделение за внатрешна контрола
1.4.1.Раководител
1.4.2.Контролор
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КОЕФИЦИЕНТ

ЗАБЕЛЕШКА

9

Општа

4

8.00

Општа

1

2.40

Сообраќајна Општа

1

2.50

СТЕПЕН НА
СТРУЧНА
ПОДГОТОВКА

8

СТРУЧНА
ПОДГОТОВКА

7

НАЗИВ НА РАБОТНО
МЕСТО

НАСОКА

1

2

3

4

1.1.

Советник на Генерален
директор

1.2.

Асистент на Генерален
директор

1.3.

Возач на Генерален
директор

Високо универзитетско
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо стручно
образование (VI1
Виша
степен или минимум
ССС
180) и
ССС IV степен
ССС КВ

IV III

ПОТРЕБНО РАБ
ИСКУСТВО
СТРУЧЕН
ИСПИТ НА
ЖЕЛЕЗНИЦА
ПОТРЕБЕН БР.
ИЗВРШИТЕЛИ

1. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

5

6

1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАБАВКИ
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Економска
Висока
образование (VII -1
М ашинска Електро
степен или минимум
Правна Општа
240 ЕКТС)

3

1

4.20

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Економска
1.2.2. Главен референт за набавка Висока
степен или минимум М ашинска Електро
240 ЕКТС -VI1 степен
Правна Општа
или минимум 180
ЕКТС)

2

2

3.60

2

7

2.50

1.2.1.

1.2.3.

Раководител

Референт за набавка

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) и ССС
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Економска
М ашинска Електро
Правна Општа

1.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЈА

1.3.1.

Раководител

1.3.2.

Овластен ревизор

1.3.3.

Внатрешен ревизор

1.3.4.

Ревизор на обука

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование
(VII -1 Степен или
Висока минимум 240 ЕКТС) и
меѓународен
сертификат за овластен
внатрешен ревизор во
јавен сектор
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование
(VII -1 степен или
Висока
минимум 240 ЕКТС) и
испит за овластен
внатрешен ревизор во
јавниот сектор
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование
(VII -1 степен или
минимум 240 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование
(VII -1 степен или
минимум 240 ЕКТС)

Економска

5

1

4.20

Општа

3

1

3.60

Општа

3

1

3.30

1

3.10

Општа

1.4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

1.4.1.

1.4.2.

Раководител

Контролор

Високо универзитетско
образование 1 степен на Електромашинска
Висока
Економска Правна
образование (VII -1
Општа
степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС -VI1 степен
или минимум 180
ЕКТС)
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Општа

3

1

4.20

2/со 2
год.
р.и.
2/без
р.и.

4

3.60

ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
1.ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
1.1.СОВЕТНИК
-Ги извршува работни задачи дадени непосредно од Генералниот директор;
-Дава предлози, мислења и сугестии на Генералниот директор во врска со извршувањето на
поставените задачи, како и решавање на одредени проблеми при работењето;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Генералниот Директор, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции.
1.2.АСИСТЕНТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
-Ги организира и закажува состаноците на Генералниот директор;
-остварува контакти со домашни и странски компании и институции и ја координира соработката
меѓу нив и Генералниот директор;
-Ја селектира и подготовката на Генералниот директор;
-Ги организира патувањата во земјата и во странство на Генералниот директор;
-Организира и ги ускладува активностите на Генералниот директор кои произлегуваат од
пристигнатите документи од државните органи и институции (Влада на Република Македонија и
други институции и органи);
-Им доставува работни задачи на директорите во Друштвото по налог на Генералниот директор;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Генералниот директор, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
1.3.ВОЗАЧ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
-Врши превоз на Генералниот директор на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Води грижа за патничкото возило што му се доделува на употреба и се грижи за негова
секојдневна оспособеност;
-Одговорен е за возилото со кое е задолжен и води месечна евиденција за извршен превоз и
потрошено гориво;
-Лично и одговорен за навремено извршување на работните задачи;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Генералниот Директор, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и за своето работење дирекно е
одговорен на Генералниот директор.
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1.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАБАВКИ
1.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи и ја организира работата на одделението;
-Превзема мерки во изготвување на Годишниот план за наредната година;
-Особено се грижи за точна примена на Законот за јавни набавки;
-Организира редовно објавување на огласи и тоа во согласност со донесениот годишен план;
-Учествува на јавно отварање на огласите и активно учествува при изборот на економските
оператори за јавна набавка;
-Особено се грижи за извршувањето на склучените договори за јавна набавка и тоа како по време
така и во неговата финансиска вредност;
-Ја обезбедува соработката на одд
елението со Подружниците и службите, навремено исполнување на нивните барања за набавки;
-Води грижа за точно и навремено исполнување исполнување на задачите на вработените на
службата;
-Соработува со Бирото за јавни набавки при Министерство за финансии, заради точно извршување
на Законот за јавни набавки;
-Учествува на семинари и обуки со примена на Законот за јавни набавки;
-Врши сигнирање на поштата, потпишува барања за набавка, порачки и заверка на фактурите;
-Извршува и други задачи поставени од Генералниот директор;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Генералниот директор, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за економски и финансиски работи;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
1.2.2.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА НАБАВКА
-Раководи и ја организира работата на отсекот;
-Се грижи за извршување на поставените задачи на вработените;
-Учествува во изготвување на Годишниот план за наредната година;
-Се грижи да се почитува и спроведува Законот за јавни набавки;
-Врши пријавување на Огласи во Бирото и во Службен весник преку електронска комуникација –
интернет;
-Соработува и директно учествува во изготвување на одлуки за јавна набавка, тендерска
документација и склучени договори со избраните економски оператори за јавна набавка;
-Испраќа известувања за склучени договори со избраните економски оператори за јавна набавка
до Бирото за јавни набавки;
-Изготвува извештај за јавните набавки со мала вредност и за Огласи со прибирање на понуди за
период од 6 месеци и истиот го доставува до Бирото за јавни набавки;
-Изготвува полугодишен и годишен извештај до Управниот одбор за сите извршени јавни набавки
во тековната година;
-Во отсаство на Раководителот на Одделението, покрај другите обврски задолжително врши;
-Сигнирање на поштата, потпишува барања за набавка, порачките и заверка на фактурите;
-За својата работа е одговорен пред раководителот;
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-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Раководителот на Одделението, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за економски и финансиски работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
1.2.3.РЕФЕРЕНТ ЗА НАБАВКА
-Ги извршуваат сите задачи по налог на Раководителот;
-Припремаат тендерска документација со договори за објавување на огласи
-Припремаат одлуки за јавна набавка во согласност со годишниот план;
-Прават порачки за набавка по претходно добиени барања од подружниците и службите;
-Ги споредуваат порачките со пристигнатите фактури;
-Особено води контрола цените во фактурите да се идентични со понудените цени во тендерот, а
потоа ги заведуваат фактурите;
-Примаат рекламации и комисиски записници од подружниците и службите и истите ги
проследуваат до економските оператори во согласност со договорите, ги следат рекламациите и
комисиските записници и активно учествуваат до нивното конечно разрешување;
-Водат евиденција на фактурите и се грижат за правилно исполнување на тендерите како по време
така и по вредност;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Раководителот на Одделението, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за економски и финансиски работи;
-Вршат и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
1.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЈА
1.3.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи и гираспоредуваработнитезадачинавработенитево Оделението;
-Изготвува упатство,повелба, стратешки и годишен планза внатрешна ревизија;
-Го известува Генералниот директорза спроведувањето на годишниот планзаревизија,гиобјаснува
промените во планот за ревизија, ги евидентираревизорскитеактивности и гичувана документите;
-Јаорганизира икоординира внатрешната ревизија и врши надзор нанејзиното спроведување со
достава наревизорскиотизвештај до Генерален директор;
-ГоинформираГенералниот
директорзапостоењена
сопствен
конфликт
наинтересиприизвршувањенасвојатазадача, како и за другинеправилности со работата;
-Дава
мислењезавнатрешнитеправилавоврскасо
прашањаповрзанисовнатрешнафинансиска
контролаивнатрешнаревизија,предовиеправилаиактидавлезат
во сила
и
советуваза
управувањетосо ризик;
-Прави годишнипланови заобуканавнатрешнитеревизори и истиот го поднесува доГенералниот
директорза одобрувањеиобезбедувањенеговаимплементација;
-Гиследи сите законски и подзаконски прописи значајни за Ревизијата;
-При утврдување на овие работни задачи се има предвид членот 33 од ЗЈВФК, со тоа што врши и
други работни задачи само од функцијата на Внатрешна Ревизија.
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Генералниот директор, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
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обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
1.3.2.ОВЛАСТЕН РЕЗВИЗОР
-Го спроведува упатството,повелбата, стратешкиот и годишниот планза внатрешна ревизија и го
известува Раководителот за овие работни задачи, ги евидентираревизорскитеактивности и
предава сите документите на Раководителот согласно Правилникот за начинот на извршување на
внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата;
-ГоинформираРаководителот запостоењена сопствен конфликт наинтереси;
-Гиследи сите законски и подзаконски прописи значајни за ревизијата;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Раководителот на одделението, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Вршидругиработиштоќему ги определиРаководителот.
1.3.3.ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР
-Ги извршува истите работни задачи како и Овластениот ревизор но, под надзор на Овластениот
ревизор и Раководителот на одделенито.
-При утврдување на овие работни задачи се има предвид членот 33 од ЗЈВФК, со тоа што врши и
други работни задачи само од функцијата на Внатрешна Ревизија;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Раководителот на одделението, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Вршидругиработиштоќему ги определиРаководителот.
1.3.4.РЕВИЗОР НА ОБУКА
-Се запознавасофункционирањето навнатрешната ревизија;
-Сеобучуванаработноместопреку обукиорганизираниод Министерствотозафинансииилидруги
релевантниинституции за внатрешна ревизија во земјатаи странство;
-Помагапри
извршувањетоназадачите
воодделението
и
вршидругиработиодобластанавнатрешнатаревизијаштоќему ги определиРаководителот.
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постојано да го известува и одговора
пред Раководителот на одделението, а во однос на остварувањето и извршувањето на правата и
обврските од работен однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки ресурси
корпоративни функции;
-Вршидругиработиштоќему ги определиРаководителот.
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1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби
Поради широката и специфичната улога работниот ангажман на Одделението во спроведување на
контрола и надзор во ЖРСМТ, што всушност претставува посредна контрола и надзор од страна на
Генералниот Директор на ЖРСМТ, кој е Статутарно надлежен и одговорен за законито работење
во Друштвото, со овој Правилник се утврдуваат општи одредби за работењето на Одделението за
внатрешна контрола (во понатамошниот текст: ОВК) и тоа како што следи:
-ОВК работи по налог и надзор на Генералниот Директор на ЖРСМТ;
-Генералниот Директор на ЖРСМТ исто така може т.е. има право со усна или писмена наредба да
ангажира и други Вработен/и во ЖРСМТ(лица кои не се вработени во ОВК) или стручни лица кои
не се вработени во ЖРСМТ или работно ангажирани во ЖРСМТ, да помогнат т.е. дадат стручни
совети, насоки, мислења или да да учествуваат заедно со Вработениот или Вработените од ОВК,
при вршењето на контролата т.е. надзорот во дадената област. Секој Вработен во ЖРСМТ, како и
сите други ангажирани лица од страна на ЖРСМТ, по било кој основ имаат работна обврска да
постапат по највисоките принципи на професионалност и стручност за областа во која се стручни и
ангажирани т.е. совесно и чесно да ја извршат усната или писмената наредба на Генералниот
Директор на ЖРСМТ. Секое постапување спротивно на оваа работна обврска претставува потешка
повреда на работниот ред и дисциплина и основа за престанок на работниот однос на
Вработениот т.е. престанок на работниот ангажман на Ангажираното лице, по било кој основ;
-ОВК исто така т.е. воедно работи и согласно претходно доставен и одобрен постојан месечен или
тромесечен план за работа т.е. контрола од страна на Генералниот Директор. ОВК врши контрола
и надзор согласно одобрениот план на сите Вработени во ЖРСМТ, како и надзор и контрола на
сите други ангажирани лица од страна на ЖРСМТ, по били кој основ;
-ОВК врши надзор т.е. контрола во врска примената на Законот за работни односи, Законот за
безбедност и здравје при работа, Законот за јавни набавки и на сите други закони;
-ОВК врши надзор т.е. контрола во врска примената на Колективниот Договор на ЖРСМТ, сите
Правилници и други интерни општи и поединечни правни акти на ЖРСМТ;
-ОВК врши надзор т.е. контрола во врска примената на сите (комерцијални, јавни набавки и сите
други - без исклучок) склучени домашни и меѓународни Договори од страна на ЖРСМТ, како и
Договори кои ја обврзуваат ЖРСМТ и на сите други внатрешни и меѓународни законски и
подзаконски акти кои се во врска со работењето на ЖРСМТ;
-ОВК врши надзор т.е. контрола во врска примената на Законот за железнички систем, Законот за
сигурност во железничкиот систем, Законот за интероперабилност во железничкиот сообраќај и
на сите други општи и поединачни акти акти;
-Вработените т.е. ангажираните лица од страна на ЖРСМТ на кои се врши контрола имаат работна
обврска да соработуваат т.е. да ги презентира сите писмени акти, информации и факти во врска со
нивното работење на Вработените и Овластените лица од ОВК. Секое постапување спротивно на
оваа работна обврска од страна на Вработениот преставува потешка повреда на работниот ред и
дисциплина и основа за престанок на работниот однос на Вработениот т.е. престанок на
работниот ангажман на Ангажираното лице, по било кој основ;
-ОВК врши надзор т.е. контрола во врска со безбедноста и уредноста во одвивањето на
железничкиот сообраќај, примена на сообраќајно-транспортни и технички прописи во врска со
исправноста на железничките возила, примена на прописот за кочење на железничите возила,
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примена на прописите за превоз на пратки под посебни услови, на опременост на возот со
потребни средства и прибор, на примена на прописи од областа на сигнализација, на примена на
Законот и други општи акти за организација, регулирање и извршување на железничкиот
сообраќај, на исполнување на условите на машиновозачите и другите железнички работници во
поглед на пропишаната стручна подготовка и здравствени способности за самостојно извршување
на работа на одредени работни места, на правилна примена на прописите за работното време на
машиновозачите, другите железнички работници и на сите останатите вработени и ангажирани
лица во Друштвото;
-Секој Вработен, Работно ангажиран во ЖРСМТ, Подружница, Сектор, Одделение, Отсек и друг
организационен облик во во ЖРСМТ е должен по усно или писмено барање на Овластеното лице
од ОВК, да ги достави сите побарани акти т.е. информации. Овалстеното лице има работна
обврска со актите и информациите кои ги добил при вршењето на своите работни задачи да
постапува согласно одредбите од Правилникот за деловна тајна на ЖРСМТ;
-ОВК врши алкотест на машиновозачите другите железнички работници и останатите вработени
во Друштвото, контрола и надзор на спроведување на меѓународните договори кои се однесуваат
на безбедноста во железничкоот сообраќај, на примена на општи и интерни прописи, одлуки и
други нормативни-општи акти со кои се регулира материјално – финансиските работење или се
уредуваат економските односи во Друштвото и контрола на користењето на целокупните
материјални и парични средства од аспект на нивна наменска и целисходна употреба и
-ОВК врши и други работи кои ќе ги определи Генералниот Директор на ЖРСМТ.“
1.4.1. Раководител на ОВК
-Раководи, организира и ја координира и работата на Одделението, која е утврдедна во точката
1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Раководи и ги распоредува работните задачи на Вработените во Одделението, кои се утврдени во
точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-СоставуваИзвештаи и Записници за извршените контроли, во врска со точката 1.4. Оделение за
внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-На Генералниот Директор му предлага месечен или тромесечен план за работа на ОВК и е
одговорен за спроведувањето на одобрените планови за работа, согласно точката 1.4. Оделение
за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Дава предлози на Генералниот Директор за начинот, постапката и за лицата кои треба да се
ангажираат за извршување на работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна
контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Ја организира, контролира и координира работата на Врабетните во Одделнието, како и на
лицата кои се работно ангажирани во вршењето на внатрешната контрола, со усна или писмена
наредба од Генералниот Директор и доставуава писмен или усмен Извештај до Генералниот
Директор во врска со таквата контрола како и во врска со конролата и надзорот согласно точката
1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Дава мислења и предлози исклучиво до Генералниот Директор во врска со спроведување на
одредени законски и подзаконки акти за искуствата и стекнатите сознаниа од спроведените

Страна | 20

контроли согласно точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој
Правилник;
-Ги следи законските и подзаконските прописи кои се битни за извршување на контроли и надзор
согласно точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Должен е да се грижи за своето стручно усовршување т.е. стручна надграба, како за стручното
усовршување т.е. стручната надграба на вработените во Оделените во врска со извршувањето на
работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од
овој Правилник;
-За извршувањето на поставените работни задачи од Генералниот Директор т.е. за извршувањето
на работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби
од овој Правилник е одговорен пред Генералниот директор и за сите добиенини акти,
имфорамации и сознанија го известува исклучиво Генералниот Директор;
-Соработува, доставува записници, предлози, мислења и други инфорамции на другите
вработени, лица и делови на ЖРСМТ, само и исклучиво ако Генералниот Директор даде такво
упатство, одобрение, согласност или наредба и во ниту еден друг случај;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постаојано да го известува и одговара
исклучиво пред Генералниот Директор, а во однос на остварување и извршувањето на своите
права и обврските од работниот однос одговара и пред Директорот за правни работи, човечки
ресурси и корпоративни функции;
-Врши и други работни задачи дадени исклучиво од Генералниот директор.“
1.4.2. Контролор во ОВК
-Ги извршува работните задачи поставени од Раководителот на ОВК, кои се утврдедни во точката
1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Дава предлози на Раководдителот на ОВК за начинот, постапката и за лицата кои треба да се
ангажираат за извршување на работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна
контрола – општи одредби од овој Правилник;
-СоставуваИзвештаи и Записници за извршените контроли, во врска со точката 1.4. Оделение за
внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Должен е да ги изврши сите работни задачи поставени со месечен или тромесечен план за работа
на ОВК, како и усните и писмени наредби дадени од Раководителот на ОВК, согласно точката 1.4.
Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Дава мислења и предлози исклучиво до Раководителот на ОВК во врска со спроведување на
одредени законски и подзаконки акти за искуствата и стекнатите сознаниа од спроведените
контроли согласно точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој
Правилник;
-Ги следи законските и подзаконските прописи кои се битни за извршување на контроли и надзор
согласно точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби од овој Правилник;
-Должен е да се грижи за своето стручно усовршување т.е. стручна надграба, во врска со
извршувањето на работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола –
општи одредби од овој Правилник;
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-За извршувањето на поставените работни задачи од Раководителот на ОВК т.е. за извршувањето
на работните задачи утврдени во точката 1.4. Оделение за внатрешна контрола – општи одредби
од овој Правилник е одговорен пред Раководителот на ОВК и за сите добиенини акти,
имфорамации и сознанија го известува исклучиво Раководителот на ОВК;
-Соработува, доставува записници, предлози, мислења и други инфорамции на другите
вработени, лица и делови на ЖРСМТ, само и исклучиво ако Раководителот на ОВК даде такво
упатство, одобрение, согласност или наредба и во ниту еден друг случај;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постаојано да го известува и одговара
исклучиво пред Раководителот на ОВК и Генералниот Директор; а во однос на остварување и
извршувањето на своите права и обврските од работниот однос одговара и пред Директорот за
правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции;
-Врши и други работни задачи дадени од Раководителот на одделение за внатрешна контрола.“
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ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛ НА

ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
2.ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.1.Сектор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции
2.1.1.Раководител
2.2.Одделение за правни работи
2.2.1.Раководител
2.3.Отсек за правни работи
2.3.1.Главен референт за правни работи
2.3.2.Самостоен референт за правни работи
2.3.3.Дипломиран Референт за правни работи
2.3.4.Одговорен на архива
2.3.5.Самостоен архивар
2.3.6.Архивар
2.3.7.Курир
2.4.Отсек за односи со јавност и печатарство
2.4.1.Главен референт за односи со јавност и печатарство
2.4.2.Новинар
2.4.3.Графички дизајнер
2.4.4.Машинист на офсет печат
2.4.5.Ајнигер
2.4.6.Книговезец
2.4.7.Книговезец II група
2.4.8.Управник на печатница
2.5.Одделение за човечки ресурси
2.5.1.Раководител
2.6.Отсек за човечки ресурси
2.6.1.Главен референт за човечки ресурси
2.6.2.Самостоен референт за човечки ресурси
2.6.3.Дипломиран Референт за човечки ресурси
2.6.4.Самостоен Референт за работни односи
2.6.5.Главен референт за персонална евиденција
2.6.6.Одговорен за персонална евиденција
2.6.7.Персонален евидентичар
2.6.8.Администратор-дактилограф
2.7.Отсек за безбедност и здравје при работа
2.7.1.Главен референт за безбедност и здравје при работа
2.7.2.Самостоен референт за безбедност и здравје при работа
2.7.3.Референт за безбедност и здравје при работа
2.7.4.Референт за службена и заштитна облека
2.8.Одделение за корпоративни функции
2.8.1.Раководител на одделение за корпоративни функции
2.9.Отсек за одбрана и управување со кризи
2.9.1.Главен референт за одбрана и управување со кризи
2.9.2.Самостоен референтза одбрана и управување со кризи
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2.9.3.Дипломиран референт за одбрана и управување со кризи
2.9.4.Командир на безбедносни работници
2.9.4.A.Заменик командир на безбедносни работници
2.9.5.Безбедносен работник
2.9.6.Пожарникар
2.9.7.Сервисер – возач заПП апарат
2.9.8.Портир на влезна капија
2.10.Отсек за општи работи
2.10.1.Главен референт во отсек за општи работи
2.10.2.Самостоен референтво отсек за општи работи
2.10.3.Референт за општи работи
2.10.4.Возач во Дирекција
2.10.5.Магационер (Економ)
2.10.6.Хигиеничар за деловни простории
2.10.7.Кафекувар
2.10.8.Работник за општи работи
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2. ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.1. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ

2.1.1.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на Правна со положен
Висока
образование (VII -1
правосуден
степен или минимум
испит
240 ЕКТС)

3

1

4.60

3

1

4.20

3

3

3.60

2

2

3.30

3

3.00

2.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

2.2.1.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум 240
ЕКТС)

Правна

2.3. ОТСЕК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
Високо универзитетско
образование 1 степен на Правна со положен
образование (VII -1
Висока
правосуден
степен или минимум 240
испит
ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
Правна
степен или минимум 240
ЕКТС и VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
Правна
степен или минимум 240
ЕКТС и VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)

2.3.1.

Главен референт за правни
работи

2.3.2.

Самостоен референт за
правни работи

2.3.3.

Дипломиран референт за
правни работи

2.3.4.

Одговорен на архива

ССС

IV

Општа

1

2.40

2.3.5.

Самостоен архивар

ССС

IV

Општа

2

2.30

2.3.6.

Архивар

ССС

IV

Општа

1

2.20

2.3.7.

Курир

КВ ССС

III/IV

Општа

3

1.55
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2.4. ОТСЕК ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПЕЧАТАРСТВО
Високо универзитетско
Филолошки,
образование 1 степен на
Филозофски,
Висока
образование (VII -1
Новинарство,
степен или минимум 240
Правен,
ЕКТС)
Информатика
Високо универзитетско
Филолошки,
образование 1 степен на
Филозофски,
Висока
образование (VII -1
Новинарство,
степен или минимум 240
Правен,
ЕКТС)
Информатика
Високо универзитетско
Информатика
образование 1 степен на
Висока
Архитектура,
образование (VII -1
степен или минимум 240 Ликовна академија
ЕКТС)

2.4.1.

Главен референт за односи
со јавност и печатарство

2.4.2.

Новинар

2.4.3.

Графички дизајнер

2.4.4.

Машинист на офсет печат

ВКВ

V

Графичка

2.4.5.

Ајнигер

НКВ

I-I

Основно

2.4.6.

Книговезец

КВ

III

Графичка

2.4.7.

Книговезец II група

КВ

III

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1 степен
или минимум 180
кредити) и
ССС IV степен

2.4.8.

Управник на печатница
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2

1

3.90

2

1

2.80

2

1

2.80

2

1

2.05

1

1.50

2

1

2.05

Графичка

2

1

1.50

Општа

2

1

2.40

2.5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

2.5.1.

Раководител

Високо универзитетско
Правна,
образование 1 степен на
Филозофски,
Висока
образование (VII -1
Социјална работа и
степен или минимум
политика и
240 ЕКТС кредити)
Социологија

3

1

4.20

3

3

3.60

2

4

3.30

3

3.00

2.6. ОТСЕК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Високо универзитетско
Правна,
образование 1 степен на
Филозофски,
Главен референт за човечки
2.6.1.
Висока
образование (VII -1
Социјална работа и
ресурси
степен или минимум Социјална политика
240 ЕКТС)
и Социологија

2.6.2.

Самостоен референт за
човечки ресурси

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС и VI1 степен
или минимум 180
ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС и VI1 степен
или минимум 180
ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС и VI1 степен
или минимум 180
ЕКТС)

2.6.3.

Дипломиран референт за
човечки ресурси

2.6.4.

Самостоен референт за
работни односи

2.6.5.

Главен референт за
персонална евиденција

Висока
Виша

2.6.6.

Одговорен за персонална
евиденција

2.6.7.

2.6.8.

Правна,
Филозофски,
Социјална работа и
Социјална политика
и Социологија

Правна,
Филозофски,
Социјална работа и
Социјална политика
и Социологија

Правна

2

3

3.30

VA/VБ /VIБ

Правна Општа

2

4

2,80

ССС

IV

Општа

2

2.50

Персонален евидентичар

ССС

IV

Општа

3

2.20

Администратор дактилограф

КВ ССС

III/IV

Средно училиште за
заним.
Дактилографија

1

2.10
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2.7. ОТСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

2.7.1.

Главен референт за
безбедност и здравје при
работа

2.7.2.

Самостоен референт за
безбедност и здравје при
работа

2.7.3.

Референт за безбедност и
здравје при работа

2.7.4.

Референт за службена и
заштитна облека

Високо универзитетско
образ 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Техничка / Општа
степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
образ 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Техничка / Општа
степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
Техничка / Општа
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС)
ССС

IV

да

2

4.00

2

3.30

3

2.80

2

1

2.25

3

1

4.20

Филозофски
факултет Група:
Одбрана Правна

2

2

3.60

2

1

3.30

2

3.00

1

2.40

2

2.20

Економска Општа

3

2

2.8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.8.1.

Раководител на Одделение
за корпоративни функции

Висока

VIA

Одбрана/ Правна

2.9. OТСЕК ЗА ОДБРАНА И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Високо универзитетско
Главен референт во отсек за
образование 1 степен на
одбрана и управување со
Висока
2.9.1.
образование (VII -1
кризи
степен или минимум
240 ЕКТС)

2.9.2.

Самостоен референт за
одбрана и управување со
кризи

Висока

VIA

Одбрана

2.9.3.

Дипломиран референт за
одбрана и управување со
кризи

Виока

VIA

Одбрана

2.9.4.

Командир на безбедносни
работници

ССС

IV

Техничка Општа

2.9.4.А.

Заменик командир на
безбедносни работници

ССС

IV

Техничка Општа

2.9.5.

Безбедносен работник

ССС

IV

Техничка Општа

2

2.9.6.

Пожарникар

КВ ССС

III/IV

Техничка Општа

2

10 1.85

2.9.7. Сервисер-возач за ПП апарат КВ ССС

III/IV

Техничка Општа

2

3

1.95

III/IV

Техничка Општа

5

1.80

2.9.8.

Портир на влезна капија

КВ ССС
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2

да

да

19 1.90

2.10. ОТСЕК ЗА ОПШТИ РАБОТИ
2.10.1

Главен референт во Oтсек
за општи работи

Висока
Виша

VIA/VIБ

Општа

3

1

3.60

2.10.2.

Самостоен референт во
отсек за општи работи

Висока
Виша

VIA/VIБ

Општа

2

1

3.30

Општа

1

Воз
ачка
дозв
ола
3.00
Д
кате
гор
ија

2.10.3.

Референт за општи работи

Висока
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) и ССС IV
степен

2.10.4.

Возач во Дирекција

КВ ССС

III IV

Сообраќајна Општа

5

2.50

2.10.5.

Магационер (економ)

КВ ССС

III IV

Општа

1

2.20

2.10.6.

Хигиеничар за деловни
простории

НК
ВКВ

II III

Општа

6

1.50

2.10.7.

Кафе-кувар

ССС

III

Општа

2

2.20

2.10.8.

Работник за општи работи

НК
ВКВ

II III

Општа

2

1.75
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ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
2.ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.1.СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира, координира и раководи со работата на секторот;
-Ги распоредува работните задачи во секторот и го следи текот на извршување на истите;
-Врши непосредна контрола и надзор на извршувањето на работите и задачите;
-Му предлага на Генералниот директор и Директорот за правни работи, човечки ресурси и
корпоративни функции програма за работа на секторот;
-Поднесува извештај за реализација за програмата на секторот;
-Остварува редовно контакти и соработка со другите раководителите;
-Изготвува планови за работа на секторот и одделенијата и се грижи за нивно остварување;
-Врши нормативно-правни стручни и оперативни задачи и работи од областа на правото;
-Врши нормативно-правно регулирање на работно-правните односи во согласно со Законот за
работни односи и други законски прописи
-Го застапува друштвото пред судовите и другите органи во парничната, кривичната извршната и
прекршочната постапка;
-Го застапува пред арбитража и во постапката за медијација;
-Извршува работи врзани за вонсудски порамнувања;
-Организира и учествува во изработка на општи и други акти;
-Се грижи за нивно усогласување со законите и другите прописи;
-Дава стручни мислења за примена на закони и други прописи;
-Изготвува договори и дава стручни мислења по примени понуди и договори;
-Дава предлози за развој на деловната политика за човечките ресурси во друштвото;
-Учествува во организација и едукација на кадрите во друштвото;
-Ги организира седниците на органите за управување и учествува во изработка на предлог одлуки
решенија, заклучоци и друго;
-Води евиденција за судски и други постапки;
-Се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во секторот;
-За својата работа одговара во рамките на своите овластувања;
-Врши и други работи во делокругот на работата на друштвото што ќе му ги довери Генералниот
директор и Директорот за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции.
2.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
2.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Непосредно ја организира, координира и контролира работата на Одделението;
-Непосредно учествува во нормативно правни работни задачи;
-Го застапува Друштвото во парничните и другите судски и управни постапки;
-Го застапува Друштвото пред арбитража, медијација и вонсудско порамнување;
-Дава стручни миислења за примена на законите и другите прописи, како и стручни мислења во
врска со изготвување на сите ошти и поединични правни акти;
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-Непосредно изготвува договори и дава стручни мислења за примени понуди;
-Дава извештај и предлози во врска со правните работи до Раководителот на Сектор;
-Се грижи за едукациија на кадрите во Одделението и редовно пратење на прописите;
-Непосредно учествува во процесот на изработка на акти од седници на У.О и Н.О;
-Непосредно обезбедува документација од областа на правото;
-Непосредно води евиденциија за судски и други постапки;
-Непосредно изработува акти т.е. од стручно правен аспект
ги води постапките за
дисциплинската и материјалната одоговорност во Друштвото;
-Со изадено Полномошно од Генералниот Директор врши и други работи;
-Врши и други работи од претпоставените.
2.3.ОТСЕК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
2.3.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
-Непосредно учествува во нормативно правни работни задачи;
-Го застапува Друштвото во парничните и другите судски и управни постапки за кои е законски
предвиден правосуден испит;
-Го застапува Друштвото пред арбитража, медијација и вонсудско порамнување за кои е законски
предвиден правосуден испит;
-Се грижи за примена на законите и прописи при изготвување на сите ошти и поединични правни
акти;
-Изготвува договори и други правни акти;
-Ги изработува и доставува актите од седници на У.О и Н.О;
-Обезбедува документација од областа на правото;
-Води евиденција за судски и други постапки кои ги води и редовно го информира Раководителот
на Одделението за таа евиденција;
-Изработува акти за дисциплинската и материјалната одоговорност во Друштвото;
-Со изадено Полномошно од Генералниот Директор врши и други работи;
-Врши и други работи од претпоставените.
2.3.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
-Непосредно учествува во нормативно правни работни задачи;
-Го застапува Друштвото во парничните и другите судски и управни постапки;
-Го застапува Друштвото пред арбитража, медијација и вонсудско порамнување;
-Се грижи за примена на законите и прописите при изготвување на сите ошти и поединични
правни акти;
-Изготвува договори и други правни акти;
-Ги изработува и доставува актите од седници на У.О и Н.О;
-Обезбедува документација од областа на правото;
-Води евиденција за судски и други постапки кои ги води;;
-Изработува акти за дисциплинската и материјалната одоговорност во Друштвото;
-Со изадено Полномошно од Генералниот Директор врши и други работи;
-Врши и други работи од претпоставените.
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2.3.3.ДИПЛОМИРАН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ
Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Самостoен референти
Главен референт како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-Врши и други работи од претпоставените.
2.3.4.ОДГОВОРЕН НА АРХИВА
-Ја прима целокупната пошта и други службени акти неотворена и ја доставува до Генералниот
директор на разгледување;
-По враќањето на службените акти од страна на Генералниот директор ја распределува поштата и
другите акти на вработените во архивата заради доставување на актите до потребните субјекти;
-Во своето работење постапува по прописите кои важат за работење во архива;
-За своето работење е одговорен пред Директорот ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.3.5.САМОСТОЕН АРХИВАР
-Врши заведување на систе службени акти доделени од одговорниот на архива во деловниот
протокол, ги води сите книги, регистратори и други акти предвидени со одредбите за
канцелариско работење;
-Води книга за пристигнати сметки и се грижи за нивно навремено доставување, го прати нивното
движење низ Друштвото;
-Лично е одговорен за правилно, точно и навремено извршување на работните задачи:
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.3.6.АРХИВАР
-Постапува согласно организацијата определена од Одговорен на архива и помага во
извршувањето на работите на архивата, копира материјали и помага во курирската работа;
-Ги следи прописите за архивска работа;
-Работи и постапува исклучиво по прописите кои важат за работење во архива;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
2.3.7.КУРИР
-Ја обавува целокупната курирска служба со разнесување на целата пошта и други документи
надвор од Друштвото и лично е одговорен за правилно, точно и навремено извршување на
работните задачи;
-Врши курирска служба помеѓу работните простории во рамките на која разнесува дневна пошта,
пакети и други материјали;
-Го одржува превозното средство во исправна состојба;
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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2.4.ОТСЕК ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПЕЧАТАРСТВО
2.4.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПЕЧАТАРСТВО
-Техничко-оперативна подршка за системот е-влада, комуникација со надлежните министерства и
континуирано следење до целосна реализацијата на предметите доставени до Генерален
секретаријат при Владата на Република Северна Македонија;
-Врши истражување и проучување на на општествено политичкиот живот и систем, стопанскиот
систем, транспортот и врските и други научни дисциплини, составува и дава коментари,
одговории уредување на одредени рубрики или весник по претходно дадени инструкции и
одобрение од Генералниот Директор;
-Планирање и истражување на масовните медиуми и рекламите-печат, радио, телевизија, филм и
слично, како и организација и раководење со работењето на Печатницата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
2.4.2.НОВИНАР
-Уредување на рубрики во весник и организирање на работата во редакција;
-Подготовка и пишување на новинарски текстови, пишување текстови, фотографирање и избор на
фотографии;
-Планирање и истражување на масовни медиуми: печат, радио, телевизија, филм и слично;
-Остварување на истражување од разни области почнувајќи од истражувачки проект, изработка на
проектот и надзор на проектот и завршување на финален проект;
-Пополнување на фондови на новинарска документација;
-Организирање на работа на новинарска документација;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.3.ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
-Анализирање и разработување на дизејнерски проекти и техничко уредување на графички
решенија од изработка на нацрт технички решенија до остварување на графички производ;
-Анализирање изработка и редовно одржување на VEB страницата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје.
Преснимување на стар фото и филмски материјал на дигитал запис и негово зачување на ДВД
дискови. Проектирање на графичко обликување на весници, списанија, книги и плакати;
-Воведување во работата и обука на кадри;
-Оперативно организирање на економска пропаганда, изработка на презентации и VEB
страницата, историскиот архив и нивно одржување;
-Подготовка и отварање на железнички музеј-собирање на експонати, стари фотографии и
документи сврзани со работата на железниците во РМ;
-Режење на ЦД и на изработени графички облици.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.4.МАШИНИСТ НА ОФСЕТ ПЕЧАТ
-Печатење во повеќе бои во офсет печат од подготовка изработка контрола до извршување на
работите;
-Еднобојно офсет печатење и нијансирање на бои;
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-Подготовка за работа со одредување на термини и следење на рокови за производство и
извршување на работите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.5.АЈНИГЕР
-Врши растресување на хартијата, го полни влезниот материјал, го контролира излегувањето на
листовите од машината, по печатењето врши броење и проверка на исправноста на примероците
и ги отфрла неисправните;
-Му помага на машинистот при работата, одржува чистота на машината и помага при нејзино
подмачкување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.6.КНИГОВЕЗЕЦ
-Изработка на книжни блокови од мек повез почнувајќи од работа на машини за протресување на
табаци, виткање на табаци, шиење на табаци, лепење на табаци и вовлекување на лентата во
книжниот блок до завршување на финален производ;
-Изработка на книжни блокови од тврд повез почнувајќи од машинско режање на материјалот,
машинско составување на материјалот, втиснување на наслови на корици, пресување на
материјалот, ставање на материјалот во корици, чистење и подмачкување на машините;
-Изработка на амбалажа (производна дејност), врзување на книги (услужна дејност);
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.7.КНИГОВЕЗЕЦ II ГРУПА
-Ги извршува работните задачи кои што се наведени во описот на работните задачи на
книговезецот и му помага на книговезецот при извршување на работните задачи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.4.8.УПРАВНИК НА ПЕЧАТНИЦА
-Врши техничко технолошка организација и координација на работата и производството во
графичката дејност;
-Одобрување и контролирање на технички решенија во работењето на Печатницата;
-Изработка на основниот табак и монтажа, копирање на материјали;
-Оперативен лабораториски и погонски едноставни мерни и преиспитувачки работи со подготовка
на средствата за работа;
-Материјално книговодство и финансиско работење на Печатницата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.5.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИИ
2.5.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Непосредно ја организира, координира и контролира работата на Одделението;
-Непосредно учествува во нормативно правни работни задачи кои се поврзани со човечките
ресурси т.е. работните односи, ПИО, социјална и здравствена заштита, општествениот стандард,
здравственети прегледи на работниците и координација со здравстевената установа која ги врши
здравственитие прегледи;
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-Го застапува Друштвото пред социјалните, здравстевенти и другите органи кои се во доменот на
човечките ресурси, како прием на работници и престанок на работен однос;
-Дава стручни мислења за примена на законите и другите прописи од областа на човечките
ресурси како и стручни мислења за изготвување на сите ошти и поединични правни акти од
областа на човечките ресурси;
-Дава извештај, анализи, проекти и предлози во врска со човечките ресурси;
-Се грижи за едукациија на кадрите во Одделението и редовно пратење на прописите зачовечките
ресурси;
-Непосредно обезбедува документација од областа на човечките ресурси;
-Непосредно води евиденциија од сите сегменти за човечките ресурси и редовно го информира
Раководителот на Секторот;
-Непосредно изработува акти во врска со остварувања на правата од здравствено, социјална,
пензиска, инвалидска, правата од колективен договор и други законски и подзаконски права кои
се во сегментот на човечките ресурси;
-Со изадено Полномошно од Генералниот директор врши и други работи;
-Врши и други работи од претпоставените.
2.6.ОТСЕК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
2.6.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
-Согласно дадените инструкции од Раководителот на одделението ја организира работата на
Самостојниот референт и персоналната евиденција;
-Ги изработува сите видови решенија-одлуки од работниот однос, а во врска со работата како
што се одлука за прием на работа, престанок на работен однос, замена, продолжено работно
време, пробна работа, скратено работно време, распоредување на работници, за платено
отсуство од работа со надоместок, за отсуство од работа без надоместок, за преземање од други
подружници, за јубилејни награди, службени патувања, за плата на вработените за полагање на
стручен испит и друго;
-Се грижи за извршување на одлуките за прием на нови работници, изработува договори за
вработување на неопределено и определено време и ги известува кандидатите за резултатите од
оглас и закажува седница на Комисија за заштита на правата на работниците и ги спроведува
одлуките на Комисијата, како и Учествува во нормативно правни работи кои се поврзани со
човечките ресурси;
-Обезбедува правилна примена на сите прописи од областа на кадровска евиденција;
-Врши социолошко истражување во врска со појавени девијации, алкохолизам, дрога, зголемен
број на боледувања, повреди на работа, доцнења и одлив на кадри и прибира податоци за
вработените потребни за персонално досие т.е. по потреба ги извршува и дриги работни задачи;
-Континуирано ги следи боледувањето, врши анализа и предлага мерки за отстранување на
причини за несреќи при работа, ги евидентира отсуствата од работа и се грижи за редовни
здравствени прегледи на вработените, редовни и вонредни периодични здравствени прегледи, ја
следи состојбата здравствена на вработените, советува во врска со решавање на социјални
потреби на вработените, обезбедува заштита на работникот во процесот на работење и потреба ги
извршува работите на главен референт за персонална евиденција, како и ги истражува повредите
на вработените, советува и дава помош;
- Ги евидентира и анализира отсуствата од работа, предлага мерки за нивно надминување;
- Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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2.6.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
-Ги извршува сите работни задачи што ги извршува Главниот референт за човечки ресурси и
работи под непосредна наредба и контрола на Главниот референт;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.3.ДИПЛОМИРАН РЕФЕРЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
-Ги извршува сите работни задачи што ги извршува самостојниот референт за човечки ресурси и
работи под непосредна контрола на самостојниот референт.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
-Ги извршува сите работни задачи од областа на работните односи што ги извршува Главниот
референт за човечки ресурси во делот кој се однесува на работните односи и работи под
непосредна конторла на главниот референт.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.5.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПЕРСОНАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА
-Одговара за целокупната работа во врска со персоналната евиденција, води матични книги со
сите потребни податоци, отвара и води досијеа на работниците и ги запишува сите промени, врши
пријавување и одјавување на работници, изготвува месечен и годишен извештај за годишна
состојба и квалификациона структура на вработените како и статистички извештај за
квалификации;
-Води евиденција за засновање на работен однос и престанок на работен однос на работници по
сите основи;
-Учествува во работата на комисиите;
-Ги изработува договорите за вработување и нивните измении други правни акти од областа на
работните односи;
-Изготвува годишни и среднорочни планови за потребите на Друштвото;
-Ги извршува сите работни задачи од областа на работните односи кои се однесуваат на
вработените;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.6.ОДГОВОРЕН ЗА ПЕРСОНАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА
-Одговара за целокупната работа во врска со персоналната евиденција, води матични книги со
сите потребни податоци, отвара и води досијеа на работниците и ги запишува сите промени, врши
пријавување и одјавување на работници, изготвува месечен и годишен извештај за годишна
состојба и квалификациона структура на вработените како и статистички извештај за
квалификации;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.7.ПЕРСОНАЛЕН ЕВИДЕНТИЧАР
-Води матична книга, отвара и води досијеа на работници, ги упишува промените настанати во
текот на работата на работниците и внесува промени во работните книшки, води книги за
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работниците со сите потребни податоци, врши пријавување и одјавување на работници и
учествува во изработка на месечни и годишни извештаи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.6.8.АДМИНИСТРАТОР ДАКТИЛОГРАФ
-Компјутерски изработува разни поднесоци до надлежни органи и институции и друг материјал
кој е доставен во ракопис или се диктира од одредени субјекти;
-По потреба извршените работни задачи ги доставува до субјектите кои барале нивно
извршување;
- Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Лично е одговорен за правилно, точно и навремено извршување на работните задачи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.7.ОТСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
2.7.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
-Го организира целокупниот процес на работа во Отсекот, раководи и врши надзор врз работите
кои што ја регулираат материјата од областа на безбедноста и здравје при работа, согласно
Законот за безбедност и здравје при работа, и други законски и подзаконски акти;
-Се гружи за доследно спроведување на задачите и обврските кои што произлегуваат од напред
ваведените Законски, подзаконски акти и други прописи кои ја регулираат оваа материја;
-Ги координира и насочува активностите за безбедност и здравје при работа во ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје;
-Соработува со надлежните органи и организации од областа на безбедност и здравје при работа
соМинистерство за труд и социјална политика иостанати институции;
-Го организира процесот на материјално обезбедување на планот забезбедност и здравје при
работа;
-Се грижи за спроведување на актите донесени на ниво на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, со кои се
регулира безбедноста и здравје при работа;
-Учествува во работа на стручни групи и тела (комисии) при изработка на прописи од напред
наведените области во претходниот пасус;
-Врши заверка на материјално финансиската документација за работа на Отсекот;
-Го следи процесот на одвивање на работата во Отсекот и превзема мерки за извршување на
поставените задачи кај задолжените лица по области;
-Ја организира координира работата од областа на безбедност и здравје при работа;
-Го советува работодавачот за планирање избор, купување и одржување на средствата за работа,
за опремување на работното место и работната средина и лични заштитни средства и службена
облека за вработените во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Координира во изготвувањето на стручна основа на изјавата за безбедност;
-Врши редовни контролни прегледи на хемиските, физичките или биолошките ризици во
работната средина;
-Врши внатрешен надзор и контрола над спроведувањето на мерките за безбедно извршување на
работата;
-Изработува правилници и упатства од областа за безбедност и здравје при работа;
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-Ги следи и анализира повредите поврзани со работата, професионалните болести, ги идентификува
причините за појава на истите, подготвува извештаи за работодавачот, и предлага безбедносни мерки
за спречување на појава на повреди или професионални заболувања;
-Подготвува програма и спроведува обука на вработените за безбедно извршување на работата,
во соработка со непосредните раководители (како при вработување така и при прераспоредување
од едно на друго работно место);
-Координира, организира предходни и периодични здравствени прегледи за сите вработените и
работници кои работат на работни места за кои истите се задолжителнии коритењето на личните
заштитни средства и службена облека од страна на вработените на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Изготвува годишни планови на потреби за заштитни средства и службена облека на вработените
во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени лица.
2.7.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
-Ги извршува сите работни задачи што ги извршува Главниот референт за безбедност и здравје
при работа под непосредна наредба и контрола на Главниот референт;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.7.3.РЕФЕРЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
-Ја организира координира работата од областа на безбедност и здравје при работа;
-Води грижа за доследна примена на Законските и други прописи од областа на безбедност и
здравје при работа;
-Го советува работодавачот за планирање избор, купување и одржување на средствата за работа,
за опремување на работното место и работната средина;
-Изготвува стручна основа на изјавата за безбедност;
-Врши редовни контролни прегледи на хемиските физичките или биолошките ризици во
работната средина;
-Врши внатрешен надзор и контрола над спроведувањето на мерките за безбедно извршување на
работата;
-Изработува упатства за безбедно извршување на работата, посебно за работните места со
зголемен ризик од повреда;
-Ги следи и анализира повредите поврзани со работата, професионалните болести, ги идентификува
причините за појава на истите, подготвува извештаи за работодавачот, и предлага безбедносни мерки
за спречување на појава на повреди или професионални заболувања;
-Подготвува програма и спроведува обука на вработените за безбедно извршување на работата,
во соработка со непосредните раководители (како при вработување така и при прераспоредување
од едно на друго работно место);
-Организира редовни, предходни и периодични лекарски прегледи за вработените кои работат на
работни места за кои истите се задолжителни.
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
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2.7.4.РЕФЕРЕНТ ЗА СЛУЖБЕНА И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА
-Води евиденција (картотека) за сите вработени во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје на кои им следува и
кои се должни да носат лични заштитни средства и службена облека (вид и дата на замена);
-Води грижа вработените навремено да бидат задолжени со предвидените лични заштитни
средства и службена облека;
-При промена на работно место на вработените доколку на другото работно место се предвидени
други лични заштитни средства или службена облека истиот се задолжува со нив;
-Приготвува годишни прегледи на потреби за вабавка на службена облека и лични заштитни
средства за делот на Друштвото за кој е задолжен;
-Врши увид на понудените лични заштитни средства и службена облека (квалитет), сировински
состав и модел);
-Ги изготвува барањата (големина и број) за секој вработен во Друштвото за личната заштита и
службена облека;
-Присуствува на прием (пребројување и проверка на составот и кројот на службената облека
(заедно со одговорниот работник);
-Врши распределба на службената облека и личните заштитни средства по магацините на
Подружниците;
-Ги архивира картоните на вработените на кои по било кој основ им престанал работниот однос
(напуштиле, се пензионирале или починале) во Друштвото;
-Врз основа на комисиски записник за уништени или дотраени средства за лична заштита или
делови на службена облека одобрува предвремена замена на истите;
-За својата работа одговара пред раководителот на службата.
2.8.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
2.8.1.РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ
-Непосредно ја огранизира, координира работата на Одделението т.е. Отсеците;
-Раководи и врши надзор врз работите од областа на користењето на сите службени возила,
општите работи, одбраната, обезбедувањето и противпожарната заштита и тоа согласно Законот
за одбрана, Законот за заштита и спасување, Законот со управување со кризи, Законот за
пожарникарство и други законски и подзаконски акти;
-Дава насоки, предлага решенија и учествува во изработката на процена, Планот за одбрана,
Планот за заштита и спасување, Планот за управување со кризи и другите Планови и документи од
напред наведената материја;
-Ги координира и насочува одбранбените подготовки, заштитата и спасувањето, управувањето со
кризи, физичкото и техничкото обезбедување и противпожарната заштита во Друштвото;
-Врши увид и контрола на плановите на ниво на Друштвото и дава потребни упатства и предлага
решенија;
-Го следи процесот на одвивање на работата во службата и превзема мерки за извршување на
поставените задачи кај задолжените лица по области, посебно презема мерки во врска со
расчистување на дворната површина на друштвото и презема мерки околу косењето на тревата,
одржувањето на заштитните врати, оградата, дрвјата т.е. се што е поврзано со заштитата од
пожари и обезбедување на Друштвото;
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-Соработува со надлежните органи од областа на одбраната, заштитата, спасувањето,
управувањето со кризи, обезбедување и противпожарна заштита на ниво на Републиката и
локалната самоуправа, Министерство за одбрана (МО), ЦУК, Дирекција за заштита и спасување,
Комора за обезбедување на лица и имоти, МВР и други;
-Го организира процесот на материјално обезбедување на планот за одбрана и планот за заштита
и спасување;
-Се грижи за спроведување на актите донесени на ниво на Друштвото, за предметната област;
-Учествува во работа на стручни групи и тела (комисии) при изработка на прописи од овие
области;
-Врши заверка на материјално финансиската документација за работа на Одделението;
-Се грижи за работите од областа на криптозаштитата и примена на прописите за класифицирани
информации;
-Го следи процесот на работа во Одделението и превзема мерки за извршување на поставените
задачи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
2.9.ОТСЕК ЗА ОДБРАНА И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
2.9.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ОДБРАНА И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
-Изработува документи-план за спроведување на мерките на приправност;
-Изработува воена организација и систематизација (ВОС) на Друштвото за работа во услови на
воена опасност и војна;
-Врз основа на искажани потреби од надлежни орган изработува план за работа-превоз со
железница во услови на непосредна воена опасност и војна во соработка со стручните служби во
друштвото;
-Води ажурна евиденција (со податоци значајни за одбраната) за вработените во Друштвото,
евиденција за сите возила, сообраќајно транспортни средства и капацитети (влечни и влечени)
кои што можат да бидат ангажирани за извршување на транспорт во услови на непосредна воена
опасност и војна;
-Изработува процена на загрозеност и план за заштита и спасување од природни непогоди, други
општи опасности во услови на непосредна воена опасност и војна;
-Изработува процена и план за управување со кризи;
-Планира и учествува во формирање и обука на единици за заштита и спасување;
-Учествува во изработка на нормативни акти кои што поблиску ги регулираат задачите од
одбраната, заштитата и спасувањето;
-Учествува во изработка на финансиски програми за материјално обезбедување на планот за
одбрана и Планот за заштита и спасување;
-Соработува со надлежните органи (МНО Дирекција за заштита и спасување, Центар за
управување со кризи, подрачните единици за одбрана);
-Планира набавка на опрема и средства за потребите на одбраната на Друштвото, нивно
зановување и складирање;
-Учествува во годишниот попис на материјалите оперативни и стокови резерви на Друштвото и
изработува годишен извештај;
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-Изработува план за функционирање на системот за врски и криптозаштита во услови на
непосредна воена опасност и војна;
-Непосредно е одговорен за доследна примена на Законот за класифицирани информации и
уредбите и други законски акти што ја регулираат истата материја;
-Одговорен е за извршување на задачите и обврските кои што произлегуваат од Записниците за
извршен увид од страна на надлежните инспекциски органи и контроли во областа на одбраната и
заштитата;
-Изработува и доставува изводи од плановите со конкретни задачи до Подружниците, работните и
извршните единици во Друштвото;
-Врши и други работи и работни задачи дадени од страна на Генералниот директор или работник
кого тој ќе овласти и други надлежни органи.
2.9.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ОДБРАНА И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
-Изработува документи-план за спроведување на мерките на приправност и изработува воена
организација и систематизација (ВОС) на Друштвото за работа во услови на воена опасност и војна
и врз основа на искажани потреби од надлежен орган изработува план за работа-превоз со
железница во услови на непосредна воена опасност и војна во соработка со стручните служби во
друштвото;
-Води ажурна евиденција (со податоци значајни за одбраната) за вработените во Друштвото,
евиденција за сите возила, сообраќајно транспортни средства и капацитети (влечни и влечени)
кои што можат да бидат ангажирани за извршување на транспорт во услови на непосредна воена
опасност и војна, како и изработува процена на загрозеност и план за заштита и спасување од
природни непогоди, други општи опасности во услови на непосредна воена опасност и војна,
изработува процена и план за управување со кризи;
-Планира и учествува во формирање и обука на единици за заштита и спасување;
-Учествува во изработка на нормативни акти кои што поблиску ги регулираат задачите од
одбраната, заштитата и спасувањето и во изработка на финансиски програми за материјално
обезбедување на планот за одбрана и Планот за заштита и спасување;
-Презема мерки за расчистување на дворната површина и презема мерки околу косењето на
тревата, одржувањето на заштитните врати, оградата, дрвјата т.е. се што е поврзано со заштитата
од пожари и обезбедување на Друштвото;
-Го организира процесот на материјално обезбедување на планот за одбрана и планот за заштита
и спасување;
-Соработува со надлежните органи (МО Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со
кризи, подрачните единици за одбрана) и планира набавка на опрема и средства за потребите на
одбраната на Друштвото, нивно зановување и складирање и учествува во годишниот попис на
материјалите оперативни и стокови резерви на Друштвото и изработува годишен извештај и
изработува план за функционирање на системот за врски и криптозаштита во услови на
непосредна воена опасност и војна и непосредно е одговорен за доследна примена на Законот за
класифицирани информации и уредбите и други акти;
-Одговорен е за извршување на задачите и обврските кои што произлегуваат од Записниците за
извршен увид од страна на надлежните инспекциски органи и контроли во областа на одбраната и
заштитата, како и изработува и доставува изводи од плановите со конкретни задачи до
Подружниците, работните и извршните единици во Друштвото;

Страна | 42

-Врши и други работи и работни задачи дадени од претпоставените.
2.9.3.ДИПЛОМИРАН РЕФЕРЕНТ ЗА ОДБРАНА И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
-Помага и учествува во работните задачи што ги извршуваат Главниот референт и Самостојниот
референт и со Полномошно од Генералниот Директор врши и други работи;
-Врши и други работи од претпоставените.
2.9.4.КОМАНДИР НА БЕЗБЕДНОСНИ РАБОТНИЦИ
-Ја организира и контролира работата на работниците за обезбедување и пожарникарите и прави
распоред на смени за истите;
-Врши непосредна и секојдневна контрола на физичкото обезбедување и против пожарната
опрема, (нејзина исправност) како и на работата на пожарникарите;
-Ги следи прописите од областа на обезбедувањето и пожарникарството и организира и
спроведува обука со работниците за обезбедување и пожарникарите за нивно усовршување;
-Превзема превентивни мерки за спречување на појава на пожари, а доколку и покрај
превземање на сите мерки и активности дојде до појава на пожар, командирот раководи со
акциите при гасење на пожари до гасење на пожарот ако е од голем обем или до доваѓање на
професионална единица за ППЗ;
-Секојдневно го прегледува дневникот на настани на безбедносните работници и пожарникари и
врши контроли на рабата на обезбедувањето и ППЗ во и за секоја контрола се потпишува во
дневникот на настаните;
-Сите вонредни настани со кои на било кој начин се загрозува безедноста на лицата и објектот кој
го обезбедува ги евидентира и го известува непосредниот раководител и надлежните органи;
-За својата работа одговара пред Раководителотна одделението и Гланиот референт на отсекот;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
2.9.4.А. ЗАМЕНИК КОМАНДИР НА БЕЗБЕДНОСНИ РАБОТНИЦИ
- Го заменува и помага на Командирот на безбедносните работници;
-Согласно дадените упатстава и насоки од Раководителот на одделението и Командирот на
безбедносните работници ги извршува истите работни задачи пропишани за работното место
2.9.4.Командир на безбедносни работници, а кога не го заменува Командирот на безбедносните
работници ги врши истите работните задачи проишани за работното место 2.9.5.Безбедносен
работник, кои се пропишани во овој Правилник;
-За својата работа одговара пред Раководителот на одделението и Командирот на безбедносните
работници;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставените.“
2.9.5.БЕЗБЕДНОСЕН РАБОТНИК
-Врши контрола на влез и излез во кругот на објектот што го обезбедува, како и утврдување на
идентитет на лицата при влез во објектот;
-Не дозволува влез на неповикано лице во имотот што го обезбедува;
-Го предупредува неповиканото лице да се оддалечи од објектот што го обезбедува, ако лицето
неовластено се задржува во него;
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-Врши контрола на влез и излез на возилата во објектот што го обезбедува (што внесуваат, што
изнесуваат);
-Врши физичко обезбедување и заштита на сите вработени во објектот што го обезбедува;
-Пријавува и предава на полицијата лице затечено во вршење на кривично дело кое се гони по
службена должност;
-Ги спречува сите негативни активности со кои се загрозува обезбедноста на вработените и
објектот што го обезбедува;
-Врши контрола и спречува внесување на алкохол и други опојни средства во објектот што го
обезбедува;
-Врши контрола и спречува внес на оружје и други предмети и средства од страна на неовластени
лица со кои може да се загрози безбедноста на вработените и објектот;
-Користи и технички уреди (камери, аларми) при обезбедување на објектите;
-По потреба врши обезбедување на пренос на пари, доверливи податоци и работи кои се од
посебно значење за Друштвото;
-Врши контрола и превзема мерки за заштита, известување и санирање на последиците од
настанат пожар, експлозија или други непогоди;
-Спречува неовластено снимање на објектот што го обезбедува;
-При вршењето на обезбедувањето работникот за обезбедување има право да примени и физичка
сила како и оружје, но строго мора да се придржува согласно одредбите од Законот за
обезбедување;
-За својата рабаота одговара пред командирот;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
2.9.6.ПОЖАРНИКАР
-Врши визуелен преглед на против пожарните (ПП) средства во возовите, работните простории и
кругот на Друштвото и Подружниците;
-Превзема мерки за спречување на пожар;
-Сите важни дефекти и оштетувања со кои може да биде загрозена пожарната безбедност на
објектите и капацитетите на Друштвото, навремено ги пријавува на непосредниот раководител;
-Неисправните ПП апарати ги заменува со нови;
-Ракува со системот за ладење и резервоарите и се грижи за неговата исправност;
-Во случај да и покрај превземените превентивни мерки дојде до појава на пожар, ги превзема
најитните мерки за гасење на почнатиот пожар, а доколку оцени дека сам не е во можност да го
локализира-изгаси го известува непосредниот раководител, а по потреба помош бара и од
Противпожарната служба;
-За својата работа одговара пред командирот;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
2.9.7.СЕРВИСЕР-ВОЗАЧЗА ПП АПАРАТИ
-Врши сервисирање на ПП апарати на цела територија на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за сите
Подружници, испостави, Дирекција на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, како и за други договорени
корисници;
-Врши контрола и замена на неисправните делови на ПП апарати;
-Неисправните ПП апарати ги заменува со нови;
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-Врши визуелен преглед на ПП средствата во возовите, работните простории кругот на Друштвото
и подружниците;
-Сите дефекти и оштетувања со кои може да биде загрозена пожарната безбедност на објектите и
имотот, навремено ги пријавуа на непосредниот раководител;
-Превзема мерки за спречување на пожар;
-Врши мерење на притисок на хидрантската мрежа;
-На секои 5 (пет) години врши контролно испитување на ПП апаратите под воден притисок од
типот Ѕ;
-Ракува со системот за ладење и резервоарите и се грижи за неговата исправност;
-Во случај на настанување на пожар ги превзема најитните мерки за гаснење на почна-тиот пожар,
а доколу сам не може да се прави со настанатата ситуација го известува непосредниот
раководител како и професионалната единица за ПП заштита;
-За својата работа одговара пред командирот;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
2.9.8.ПОРТИР НА ВЛЕЗНА КАПИЈА
-Врши контрола и легитимирање на сите лица при влегување и излегување во Друштвото,
подружницата за Влеча на возови и Депо Лисиче;
-Врши контрола на возните средства при влез и излез од објектот;
-Врши увид и контрола на внесени и изнесени предмети надвор одДирекцијата на
Друштвото,подружницата за Влеча на возови и Депо Лисиче Подружницата;
-Ги обезбедува објектите и средствата во Депо Лисиче;
-За сите влечни појави кои ја загрозуваат безбедноста (кражби, пожари, експлозии и др.), го
известува командирот на безбедносните работници, а по потреба органите на МВР и
професионалните единици за ППЗ;
-За својата работа одговара пред командирот;
-Врши и други работи дадени од страна на претпоставени раководители.
2.10.ОТСЕК ЗА ОПШТИ РАБОТИ
2.10.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ВО ОТСЕК ЗА ОПШТИ РАБОТИ
- Го организира, координира и раководи целокупниот процес на работа во отсекот, која се состои
во извршување на општите работи во врска со возниот парк на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје,
зградите – Дирекција, Влеча, Чуварница и РЕ Влеча како и одржување на дворното место и
оградата на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје, во кои не спаѓаат железничките колосеци и други
железнички постројки кои се во кругот на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје;
- Соработува со самостојниот референт и референтот за возен парк во врска со планирањето на
работата и извршувањето на истата согласно инструкциите дадени од раководителот на
одделението за корпоративни функции и раководителот на секторот за правни работи, човечки
ресурси и корпоративни функции;
- Го организира, раководи, координира и непосредно учествува во извршувањето на неопходните
работи во врска со тековното, инвестиционото и хигиеното одржувањето на зградите – Дирекција,
Набавно, Влеча, Чуварница, РЕ Влеча, како и во врска со општите работи околу возниот парк;
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- Го составува распоредот – турнусот за хигиеничарките т.е. чистачките коишто ги одржуваат
зградите наведени во претходната точка;
- Во непосредна соработка со другите служби организира тековното одржување на претходно
наведените згради и во врска со тоа предлага набавки на одредени материјали неопходни за
исправно функционирање на овие згради, како и за возниот парк;
- Презема мерки за расчистување на дворната површина и презема мерки околу косењето на
тревата, одржувањето на заштитните врати, оградата, дрвјата т.е. се што е поврзано со заштитата
од пожари и обезбедување на Друштвото, како и возниот парк;
- Покренува иницијатива за дисциплинска и материјална одговорност за штетата што ќе настане
во врска со недомаќинскиот однос кон погоре наведените објекти, ствари во тие објекти како и
целокупниот возен парк. Иницијативата ја поднесува до Раководителот на Сектор, односно
Одделение и во врска со составувањето на таа иницијатива соработува со другите соодветни
служби и службени лица во рамките на ЖРСМ Транспорт АД – Скопје. Службените лица наведени
во овој став имаат обврска да ги достават сите потребни информации во врска со настанатата
штета и дисциплинска одговорност на вработениот;
- Одговара пред Раководителот на одделението за корпоративни функции и пред Раководителот
на сектор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции;
- Врши други работни задачи дадени од претпоставените;
2.10.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ВО ОТСЕК ЗА ОПШТИ РАБОТИ
-Ги извршува работните задачи согласно инструкциите дадени од Главниот референт во отсекот за
општи работи;
-Во соработка со Референтот за возен парк го планира извршувањето на работните задачи
согласно инструкциите дадени од Главниот референт;
-Непосредно учествува во извршувањето на неопходните работи во врска со тековното,
инвестиционото и хигиеното одржувањето на зградите – Дирекција, Набавно, Влеча, Чуварница,
РЕ Влеча, како и во врска со општите работи околу возниот парк;
-Се грижи и е одговорен за спроведување на распоредот – турнусот за хигиеничарките т.е.
чистачките коишто ги одржуваат зградите наведени во претходната точка;
-Непосредно учествува во соработката со другите служби организира тековното одржување на
претходно наведените згради и во врска со тоа предлага набавки на одредени материјали
неопходни за исправно функционирање на овие згради, како и за возниот парк;
-Непосредно учествува во расчистување на дворната површина и презема мерки околу косењето
на тревата, одржувањето на заштитните врати, оградата, дрвјата т.е. се што е поврзано со
заштитата од пожари и обезбедување на Друштвото, како и возниот парк;
-Непосреднува учествува во покренувањето, во составувањето на акти за дисциплинска и
материјална одговорност за штетата што ќе настане во врска со недомаќинскиот однос кон погоре
наведените објекти, ствари во тие објекти како и целокупниот возен парк. Иницијативата ја
поднесува до Раководителот на Сектор, односно Одделение и во врска со составувањето на таа
иницијатива соработува со другите соодветни служби и службени лица во рамките на ЖРСМ
Транспорт АД – Скопје. Службените лица наведени во овој став имаат обврска да ги достават сите
потребни информации во врска со настанатата штета и дисциплинска одговорност на
вработениот;
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-Се грижи за одржување на околината и животната средина во делокругот на ЖРСМ Транспорт АД
– Скопје;
-Соработува со вработените од противпожарна заштита коишто се во склоп на Отсекот за општи
работии во Отсекот за безбедност и здравје при работа;
- Одговара пред Главниот референт отсекот за општи работи;
- Врши други работни задачи дадени од претпоставените;
2.10.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТИ РАБОТИ
-Помага во извршувањето на работните задачи на Самостојниот референт за општи работи;
-Работи врз основа на инструкциите дадени од Самостојниот референт за општи работи;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените.
2.10.4.ВОЗАЧ НА ДИРЕКЦИЈА
-Извршува превоз на вработените во Дирекција и Друштвото;
-Води грижа за патничкото возило што му е доделено за употреба како средство за работа и се
грижи за негово секојдневно оспособување и е одговорен за возилото за кое е задолжен, води
месечна евиденција за извршениот превоз и потрошеното гориво и тоа го доставува на увид;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.10.5.МАГАЦИОНЕР (ЕКОНОМ)
-Прима материјали, се грижи за нивно складирање и нивно издавање. Сето тоа го врши согласно
прописи кои важат и се применуваат при вршење на неговите работни задачи. Составува
записници за примање и издавање на материјали. Сите промени на состојбата ги книжи
непосредно;
-Ги копира сите документи – акти, одлуки, решенија, фактури и други видови на поднесоци од
Дирекцијата и Подружниците;
-Води книга за извршување на своите работни задачи;
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.10.6.ХИГИЕНИЧАР ЗА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ
-Ги чисти работните и помошни простории во Дирекцијата и зградата на Подружница за влеча на
возови и кругот околу зградите со чистење, бришење, перење и тресење;
-Одговара за инвентарот во работните простории каде што работи;
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.10.7.КАФЕКУВАР
-По приемот на порачките разнесува разни безалкохолни пијалоци, разни видови на кафиња и
топли напитоци;
-Ја одржува хигиената на средствата и инвентарот и се грижи за истите и ги собира истите од
канцелариите;
-Ги опслужува и дојдени гости:
-Води сметка за лична хигиена;
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-Редовно се упатува на санитарно здравствен преглед;
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
2.10.8.РАБОТНИК ЗА ОПШТИ РАБОТИ
-Врши општи физички работи (чистење на простории, круг во Друштвото, утовар и растовар на
стока, косење на трева, носење разни алати, ископ на земја, бетонирање на патеки, ѕидови или
бетони и друго);
-Врши и други работи што произлегуваат од работното место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛ НА

ДИРЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
3.ДИРЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.1.Сектор за товарен сообраќај
3.1.1.Раководител
3.2.Одделение за сообраќајни работи
3.2.1.Раководител
3.2.2.Главен референт за пристап
3.2.3.Самостоен референт за сообраќајни работи за организација и сообраќај и посебни превози и
опасни материи
3.2.4.Референт за планирање, пратење и анализа за траси во товарен транспорт и извршување на
возен ред
3.2.5.Референт
3.2.6.Референт за диригација и пратење на коли
3.2.7.Транспортен диспечер
3.2.8.Машински диспечер
3.3.Одделение за РИВ, ИКП, ТО и Контејнерски превоз
3.3.1.Раководител
3.3.2.Референт за пресметки
3.3.3.Референт за водење на ИКП и ТО
3.3.4.Референт за пресметка на РИВ
3.3.5.Референт за анализа на колска денгубнина и задржување на странски коли
3.3.6.Главен референт
3.3.7.Самостоен референт за пресметка и калкулација на контејнерски превози и анализа на
контејнерски превози
3.3.8.Референт за контејнерски превоз
3.4.Отсек за транспортно колска контрола во товарен сообраќај
3.4.1.Главен координатор за транспортно колска контрола
3.4.2.Координатор за транспортно колска контрола
3.4.3.Транспортни контролори
3.5.Подружница за товарен сообраќај
3.5.1.Директор
Работни единици за транспорт
3.6.РЕ Трубарево
3.6.1.Шеф на РЕ Трубарево
3.6.2.Помошник Шеф
3.6.3.Оперативен помошник
3.6.4.Возоводител
3.6.5.Царински посредник
3.6.6.Транзитер-оператор на терминал
3.6.7.Ракувач на маневра
3.6.8.Маневрист
3.6.9.Колски евидентичар
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3.6.10.Магационер
3.6.11.Станичен благајник
3.6.12.Стоков благајник
3.6.13.Курир
3.7.РЕ Скопје Југ
3.7.1.Шеф на РЕ Скопје Југ
3.7.2.Помошник Шеф
3.7.3.Оперативен помошник
3.7.4.Возоводител
3.7.5.Царински посредник
3.7.6.Транзитер-оператор на терминал
3.7.7.Ракувач на маневра
3.7.8.Маневрист
3.7.9.Колски евидентичар
3.7.10.Магационер
3.7.11.Стоков благајник
3.8.РЕ Скопје
3.8.1.Шеф на РЕ Скопје
3.8.2.Помошник Шеф
3.8.3.Царински посредник
3.8.4.Транзитер-оператор на терминал
3.8.5.Ракувач на маневра
3.8.6.Маневрист
3.8.7.Колски евидентичар
3.8.8.Магациснки работник
3.8.9.Станичен благајник
3.8.10.Стоков благајник
3.8.11.Транзитен благајник
3.9.РЕ Табановци
3.9.1.Шеф на РЕ Табановци
3.9.2.Помошник Шеф
3.9.3.Оперативен помошник
3.9.4.Возоводител
3.9.5.Царински посредник
3.9.6.Транзитер-оператор на терминал
3.9.7.Ракувач на маневра
3.9.8.Маневрист
3.9.9.Колски евидентичар
3.9.10.Магационер
3.9.11.Станичен благајник
3.9.12.Стоков благајник
3.10.РЕ Велес
3.10.1.Шеф на РЕ Велес
3.10.2.Возоводител
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3.10.3.Царински посредник
3.10.4.Транзитер-оператор на терминал
3.10.5.Ракувач на маневра
3.10.6.Маневрист
3.10.7.Колски евидентичар
3.10.8.Магационер
3.10.9.Станичен благајник
3.10.10.Стоков благајник
3.10.11.Магацински работник
3.11.РЕ Гевгелија
3.11.1.Шеф на РЕ Гевгелија
3.11.2.Помошник Шеф
3.11.3.Оперативен помошник
3.11.4.Возоводител
3.11.5.Царински посредник
3.11.6.Транзитер-оператор на терминал
3.11.7.Ракувач на маневра
3.11.8.Маневрист
3.11.9.Колски евидентичар
3.11.10.Магационер
3.11.11.Станичен благајник
3.11.12.Стоков благајник
3.11.13.Транзитен благајник
3.11.14.Магацински работник
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3. ДИРЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.1. СЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

3.1.1.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Сообраќајна,
Економска Општа

5

1

4.60

3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СООБРАЌАЈНИ РАБОТИ

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Главен референт за пристап
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
Високо универзитетско
Самостоен Референт за
образование 1 степен на
сообраќајни работи
образование (VII -1
за организација и сообраќај Висока
степен или минимум
и
Виша
240
посебни превози и опасни
ЕКТС кредити-VI1
материи
степен или минимум
180 ЕКТС)
Високо универзитетско
Образование 1 степен
Референт за планирање,
на образование (VII -1
пратење и анализа за траси Висока Степен или минимум
во товарен транспорт и
Виша
240
извршување на возен ред
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
Високо стручно
Виша
образование (VI1
Референт
ССС
степен или минимум
180 кредити) и ССС
Високо стручно
Референт за диригација и
Виша
образование (VI1
пратење
ССС
степен или минимум
на коли
180 кредити) и ССС

Сообраќајна

3

да

1

4.20

Сообраќајна

2

да

2

4.00

Сообраќајна

2

да

2

3.00

Сообраќајна

2

да

2

3.00

Сообраќајна

2

да

4

2.60

Сообраќајна

2

да

3

2.60

Транспортен диспечер

ССС

IV

Сообраќајна

2

да

5

2.60

Машински диспечер

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

М ашинска

2

да

5

2.60
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3.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РИВ, ИКП, ТО И КОНТЕЈНЕРСКИ ПРЕВОЗ

3.3.1.

3.3.2.

Раководител

Референт за пресметки

Референт за водење на ИКП
3.3.3.
и ТО

Високо универзитетско
Образование 1 степен
на образование (VII -1
Висока
Степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна

2

да

1

4.20

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна

2

да

1

3.00

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна

2

да

1

2.40

1

2.40

3.3.4.

Референт за пресметка на
РИВ

Виша
ССС

VА/VБ и IV

Сообраќајна Општа

2

3.3.5.

Референт за анализа на
колска денгубнина и
задржување на странски
коли

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна

2

да

1

2.40

Високо универзитетско
Образование 1 степен
на образование (VII -1
Висока
Степен или минимум
240 ЕКТС кредити-VI1
степен)

Сообраќајна
Економска

2

да

1

3.60

Виша
ССС

Вишо стручно
образование (VI-1
степен или минимум
180 кредити) или ССС

Сообраќајна
Економска

2

да

1

2.90

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Економска

2

да

1

2.35

3.3.6.

Главен референт

Самостоен Референт за
пресметка и калкулација на
3.3.7.
контејнерски превози и
анализа на контејнерски
превози
3.3.8.

Референт за контејнерски
превоз

3.4.ОТСЕК ЗА ТРАНСПОРТНО КОЛСКА КОНТРОЛА ВО ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

3.4.1.

Главен координатор за
транспортно колска
контрола

Координатор за транспортно
3.4.2.
колска контрола

3.4.3.

Транспортен контролор

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС кредити или
VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)

Општа

3

1

3.80

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Техничка Економска

2

1

3.00

ССС

IV

Општа

2

3

2.70
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3.5. ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

3.5.1.

Директор

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Економска

5

1

5.10

РАБОТНИ ЕДИНИЦИ ЗА ТРАНСПОРТ
3.6.РЕ ТРУБАРЕВО

3.6.1.

Шеф на Работна Единица

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Висока
1степен или минимум
Виша
240 ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

4

да

1

3.50

Помошник Шеф

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

2

да

3

2.70

3.6.3.

Оперативен помошник

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

2

да

3

2.70

3.6.4.

Возоводител

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

11 2.30

3.6.5.

Царински посредник

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерција

да

2

3.6.6.

Транзитер -оператор на
терминал

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерција

да

13 2.05

3.6.7.

Ракувач на маневра

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

7

да

18 2.10

да

1

2.19

да

1

1.95

3.6.2.

3.6.8.

Маневрист

КВ

III

3.6.9.

Колски евидентичар

КВ

III

3.6.10.

Магационер

ССС

IV
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Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа
Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

2.05

2.20

Благајник:

3.6.11.

станичен

3.6.12.

стоков

3.6.13.

Курир

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

КВ

II/III

Општа

да

1

2.00

5

1.55

3.7. РЕ СКОПЈЕ ЈУГ

3.7.1.

Шеф на Работна Единица

Помошник Шеф на Работна
3.7.2.
единица

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока обр (VII -1степен или
Виша мин 240 ЕКТС кредитиVI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

4

да

1 3.50.

2

да

1

2.90

2

да

5

2.70

да

3

2.30

да

2

2.05

да

1

2.05

да

12 2.20

да

9

2.10

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа

3.7.3.

Оперативен помошник

Виша
ССС

3.7.4.

Возоводител

ССС

IV

3.7.5.

Царински посредник

ССС

IV

3.7.6.

Транзитер -оператор на
терминал

ССС

IV

3.7.7.

Ракувач на маневра

КВ

III

3.7.8.

Маневрист

КВ

III

3.7.9.

Колски евидентичар

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

1

1.90

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

7

1.95

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

7

2.05

3.7.10.

Магационер I - група

ССС

Благајник:
ССС
3.7.11.

Стоков
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3.8. РЕ СКОПЈЕ
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

4

да

1

3.50

2

да

1

2.70

3.8.1.

Шеф на Работна Единица

3.8.2.

Помошник шеф на РЕ
Скопје

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

3.8.3.

Царински посредник

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

5

2.05

3.8.4.

Транзитер-Оператор на
терминал

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

5

2.05

3.8.5.

Ракувач на маневра

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

1

2.20

3.8.6.

Маневрист

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка и

да

5

2.10

3.8.7.

Колски евидентичар

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

1

1.90

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

2

1.55

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

15 2.00

3.8.8.

Магацински работник

ССС

Благајник:
3.8.9.

Станичен

3.8.10.

Стоков

3.8.11.

Транзитен

ССС
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3.9. РЕ ТАБАНОВЦИ

3.9.1.

Шеф на Работна Единица

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Висока
1степен или минимум
Виша
240 ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

4

да

1

3.40

Високо стручно образ
(VI1 степен или
минимум 180 кредити)
и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

2

да

1

2.70

2

да

4

2.70

3.9.2.

Помошник Шеф на РЕ

Виша
ССС

3.9.3.

Оперативен помошник

Виша
ССС

Високо стручно образ
(VI1 степен или
минимум 180 кредити)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

3.9.4.

Возоводител

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

3

2.30

3.9.5.

Царински посредник

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

8

2.05

3.9.6.

Транзитер - Оператор на
терминал

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

12 2.05

3.9.7.

Ракувач на маневра

КВ

III

да

1

2.20

3.9.8.

Маневрист

КВ

III

да

7

2.10

3.9.9.

Колски евидентичар

КВ

III

да

1

1.90

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

1

2.05

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

4

2.00

3.9.10.

Магационер

ССС

Благајник:
3.9.11.

Станичен

3.9.12.

Стоков

ССС
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Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа
Сообраќајна
Транспортна
Железничка

3.10. РЕ ВЕЛЕС
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока Степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

3.10.1.

Шеф на Работна Единица

3.10.2.

Возоводител

ССС

IV

3.10.3.

Царински посредник

ССС

3.10.4.

Транзитер - Оператор на
терминал

3.10.5.

Ракувач на маневра

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

да

1

3.40

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

6

2.30

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

4

2.05

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

1

2.05

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

7

2.20

да

14 2.10

4

3.10.6.

Маневрист

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа

3.10.7.

Колски евидентичар

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

1

1.90

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

6

1.95

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

18

2,05
2,00

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

2

1,55

3.10.8.

Магационер

ССС

Благајник:
3.10.9.

Станичен

3.10.10.

Стоков

3.10.11.

Магацински работник

ССС

ССС
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3.11. РЕ ГЕВГЕЛИЈА

3.11.1.

Шеф на Работна Единица

3.11.2. Помошник шеф на станица

Високо универзитетско
Образ 1 степен на
образование (VII -1
Висока Степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или мин180
ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

4

да

1

3.50

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

2

да

1

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска

2

да

4

2,70

2,70

3.11.3.

Оперативен помошник

Виша
ССС

3.11.4.

Возоводител

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

5

2.30

3.11.5.

Царински посредник

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

6

2.05

3.11.6.

Транзитер оператор на
терминал

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

да

6

2.05

3.11.7.

Ракувач на маневра

КВ

III

да

4

2.20

3.11.8.

Маневрист

КВ

III

да

8

2.10

3.11.9.

Колски евидентичар

КВ

III

да

1

1.90

3.11.10.

Магационер

ССС

IV

да

4

1.95

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

6

2,05
2,00
2,00

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

3

1,55

Благајник:
3.11.11.

Станичен

3.11.12.

Стоков

3.11.13.

Транзитен

3.11.14.

Магацински работник

ССС

ССС
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Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа
Сообраќајна
Транспортна
Железничка
Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална

ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
3.ДИРЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.1.СЕКТОР ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира, координира и раководи со работата на секторот и ги распоредува работните
задачи и го следи текот на извршување на истите и предлага на Дректорот за товарен сообраќај
програма за работа на секторот и поднесува извештај за реазлизација на програмата на секторот и
остварува редовно контакти и соработка со другите раководители и изготвува планови за работа
на секторот и се грижи за нивно остварување;
-Се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во секторот и води
евиденции и состојби со бројот на ивршители, покренува иследни постапки и врши иследување во
случаи на кршење на прописите;
-Секојдневна анализа на работата и подготовка на дневни, неделни и месечни извештаи
-Одговорен е е за правилно огранизирање и остварување на сообраќајот во ЖРСМ Транспорт АДСкопје;
-Води грижа за состојбата на колскиот парк и задоволување на потребите на корисниците на
превозот и го организира и контролира планирањето и доставувањето на возен ред на
Инфратруктура, потреба од траси и состави на возови за друштвото;
-Прави анализа на реалниот графикон, патните листови и отстапувања на сообраќајот на возовите
и подготвува сообраќајни забалешки за отстапувања;
-Интервенира во разрешување на спорни ситуации при планирањето и оставрување на превозот и
го следи користењто на возните средства и возниот персонал и дава предлози за подобра
експлоатација;
-Учествува во Комисијата за иследување на вонредни настани и прави анализа за пормената на
прописите;
-Врши и други работни дадени од претпоставените.
3.2 .ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СООБРАЌАЈНИ РАБОТИ
3.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи, ја синхронизира и обединува работата во одделението;
-Се грижи за функционирање на отсеците;
-Води работни евиденции и состојби со бројот на извршителите;
-Покренува иследни постапки и врши иследување во случај на кршење на прописите;
-Секојдневно врши анализа на работата и припрема извештаи дневни / декадни и месечни;
-Одговорен е за правилното организирање и остварување на сообраќајот во ЖРСМ Транспорт АДСкопје;
-Води грижа за состојбата на колскиот парк и задоволување на потребите на корисниците на
превозот;
-Планира и доставува до возен ред на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје потреба од траси и состави
на возови за ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
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-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
3.2.2.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИСТАП
-Jа анализира работата на патничките станици и предлагамерки
-Jа координира и обединува работата во отсекот за сообраќајни работи и соработува со другите
служби во Одделението;
-Jа анализира и прати работата во остварувањата на сообраќајот;
-Прави анализа на стварниот графикон, патните листови и отстапувањето во сообраќајот на
возовите и припрема сообраќајни забелешки за отстапувањата;
-Интервенира за разрешување на спорните ситуации при планирањето и остварувањето на
превозот;
-Прати користење на возните средства и возниот персонал и дава предлози за подобра
експлоатација;
-Учествува во комисијата за иследување на вонредните настани и прави анализа за примената на
прописите;
-Прави предлози за потребни измени или усогласувања на одредени прописи;
-Врши распределба на возниот и маневарскиот персонал по потреба на РЕ;
-Врши согледување во извршувањето и одвивањето на сообраќајот, презема мерки за извршување
на возниот неред, наредува и контролира извршување на возниот ред, врши ускладување на
транспортните капацитети за задоволување на стопанството во потребите на превозот и
координирање на односите во извршување на работи и работни задачи на вработените во отсекот;
-Соработува со шефот на отсекот за оперативни работи од ЈПЖРСМ Инфраструктура-Скопје за
подобра организација на регулирањето на сообраќајот;
-Врши планирање на користењето на локомотивите за превозот на товарните возови;
-Соработува со стопанските организации, со подружниците, со одредени службени места со цел
за зголемување на превозот на предмети и патници и искористување на транспортните
капацитети;
-Присуствува при изработка, донесување и промени на возниот ред при одобрување на затвор на
пруги, примање и донесување на одредени спогодби, нормативни акти кои се во доменот на
отсекот;
-Во случај на вонредни настани и нарушување на возниот ред преземање потребни мерки за
средување на настанатите состојби;
-Соработува со другите железници по прашања на заеднички технологии на превозот преку
изработка на возниот ред, планирање и прифаќање на превозот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
3.2.3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СООБРАЌАЈНИ РАБОТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈ И
ПОСЕБНИ ПРЕВОЗИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ
-Врши планирање и надзор над извршувањето на сообраќајот, превзема потребни мерки во случај
на вонредни настани, закрчувања или поголеми пореметувања во сообраќајот за негово
средување и нормализирање;
-Одговара за особените превози (нафта, воени превози, посебни превози и друго);
-Го прати користењето на товарните коли како и подмирувањето на стопанството со товарни коли;
-Соработува со останатите служби на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје (Работните единици, Отсекот за
возен ред, Одделение за комерција);
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-Остварува потребни контакти со стопанските организации, шпедиции за превоз со цел да се
однапред предвидат поголемите превезувања, превози на нафта и нафтени деривати и масовни
превози;
-Врши евиденција на работното време, годишни одмори, отсатност на сите вработени во отсекот;
-Дава писмени одговори на пристигнатите акти, телеграми, врзани за изршување на превозот;
-Во отсуство наГлавниот референт пред раководителот на одделението го заменува и ги превзема
сите должности од ова работно место;
-Врз основа на примените барања за превоз на посебни пратки наоѓа можност за превоз на
наведените пратки (особени пратки, РИД материи, бргу расиплива стока, живи животни, воени
превози);
-Во локален сообраќај прима барања од корисниците на превоз за пропишување услови превоз на
посебни пратки. Во таа смисла соработува со соодветни служби од ЈП ЖРСМ ИнфраструктураСкопје;
-Соработува со другите оператори околу користењето на трасите од возниот ред;
-Примените барања од корисниците ги доставува до ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје за
изработка на условите за превоз;
-Соработува со надлежната служба од ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје во изработување на
условите;
-Води евиденција С-108 за примени, обработени и отпремени посебни пратки;
-Примените барања за посебни пратки од локален или меѓународен сообраќај ги обработува и
прави С-101 а потоа ги испраќа до соодветни служби;
-Одредува и предлага износ на превозен додаток со одделение за транспортно комерцијални
работи;
-По добивањето на согласноста, истите ги доставува до сите заинтересирани;
-Дава писмено одобрување за утовар на посебни пратки и соработува со утоварните станици
заради правилна примена на пропишаните услови за превоз, утовар и отпрема, и го прати нивното
извршување во транспортниот прогрес;
-Го следи превозот на посебните пратки на сопствената железничка мрежа и во таа смисла
соработува со станиците, Оперативна група и со други Жел.управи;
-Ако во поднесеното барање не се дадени потребните податоци по извршената обработка,
писмено ги известува корисниците на превозот за поднесување на повторно барање со целосни и
јасни податоци;
-Ги придружува посебните пратки кај кои што според условите за превоз тоа е потребно;
-На барање на корисниците за превоз и други странки дава упатства за начинот на пријавување на
посебните пратки;
-На барање на корисниците за превоз и други странки дава упатства за начинот начинот на
пријавуање на посебните пратки;
-Соработува во изработка и измена на прописите кои го регулираат превозот на посебните пратки;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
3.2.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАТЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ТРАСИ ВО ТОВАРНИОТ СООБРАЌАЈ
-Врши анализа на податоците од патниот лист на товарните возови;
-Ги споредува податоците од составот на возовите во патниот лист и составот предвиден во
Сообраќајно-транспортното Упатство кон редот на возење;
-Ги анализира товарните токови на бруто;
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-Врши споредба и анализа на искористеноста на закупните траси од ЈП за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија;
-Врши контрола на исправноста на фактурите за користењето на трасите согласно Договорот за
пристап кон ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија;
-Соработува со соодветните служби од ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје во поглед на наплатата и
искористеноста на трасите;
-Прави месечна анализа на фактурираните износи за искористеноста на трасите;
-Соработува со соодветните служби во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје во областа на наплата на
трасите.
3.2.5.РЕФЕРЕНТ
-Непосредно учествува во сите фази на конструкција на возен ред;
-Ги проучува и анализира задачите на конструкторите, распоредува задачи на конструкторите и се
гружи за нивно правилно и благовремено извршување;
-Го прати извршувањето на возниот ред, прави анализи на стварни графикони, извештаи и други
документи од извршувањето;
-Собира информации директно од Перон за извршувањето на возниот ред;
-Учествува во техничка изработка на материјалите за возен ред, графикони, книшка и СТУ;
-Контактира со Подружниците и РЕ во однос на изнаоѓање и предлагање на најповолни технички
решенија за сообракај на поодделни возови;
-Води гружи и одговара за благовремено планирање на траси на возниот ред, припремање,
печатење како и доставување на материјалот за возен ред;
-Присуствува на состаноци во врска со планирањето на траси на возниот ред за товарните возови;
-Прати и проучува прописи, води грижа за исправките и измените во Правилниците, Упатствата да
се спроведуваат низ изработување на возниот ред;
-Учествува во планирањето на предпроект, проект и конечна верзија на возниот ред;
-Учествува во изработка на официјалниот возен ред, курир, џепен возен ред и ѕиден возен ред;
-Учествува на Европски конференции за изработка на возниот ред;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
3.2.6.РЕФЕРЕНТ ЗА ДИРИГАЦИЈА И ПРАТЕЊЕ НА КОЛИ
-Обавува работи од областа на евиденциите за оперативно користење на колите, состојбата со
колите, нарачка на коли за утовар и поделба на колите, а за таа цел води евиденција на колски
парк (РКП) Кол-8, Кол-10, Кол-12, Кол-19, Кол-2о;
-Евиденција за работа на РКП и обрт на колите;
-Собира состојба на товарни коли и товарење прибор од извршените единици Кол-26;
-Прима потреба за коли и товарење прибор од сите извршни единици по Кол-23;
-Врши распределба на колите и товарниот прибор Кол-28;
-Изготвува дневни, декадни и месечни извештаи.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
3.2.7.ТРАНСПОРТЕН ДИСПЕЧЕР
-Ги синхронизира потребите на состојбата со бруто за отпрема и потребата од користењето на
товари на возови према состојбата;
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-Ја координира заеднички работата на маш. Диспечер, состојбите од референтот за пратење и
диригација на колите и сопствените евиденции на основа на кои презема активности со
извршните единици за формирање на возови, обезбедување со влечни средства и потребно
искористување на трасите на возовите;
-Води С-37 и други евиденци за состојбата со празните коли, поделбата на колите, бруто за
отпрема, состојбата со утоварот и истоварот и прави план за формирање на возови и отпрема на
бруто;
-Презема посебни активности за остварување на превози од посебна важност (експлозивни
предмети, бргу расипливо, воени превози, особени пратки) за навремена и безбедна отпрема и
превоз со предвидените возови;
-Со машинскиот диспечер ја прати состојбата на војните капацитети и персонал и врши
усогласување со потребите на превозот;
-Планира состави на возови, возни капацитети, војни персонал и бара од диспечерот на ЈП ЖРСМ
Инфраструктура-Скопје да ги закаже во сообраќај;
-Соработува со соодветни служби за уредно остварување на превозот, прифаќање и усогласување
на транспортните капацитети за најоптимално користење;
-Составува потребни дневни декадни и месечни извештаи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
3.2.8.МАШИНСКИ ДИСПЕЧЕР
-Презема потребни мерки за правилно користење на влечните средства и моторните возови, во
случај на отстапување од возниот ред кај поодделни возови, врши ускладување и потребна
корекција на локомотиви и гарнитури со диспечерот за регулација на сообраќајот, за која цел
издава потребни наредби на одговорен работник Подружница влеча на возови;
-Во соработка со соседните железници обезбедува прифаќање и турносот на локомотивите и
персонал од овие железници според договорената заедничка влеча во заедничкиот сообраќај;
-При изработка на план за сообраќај, а во соработка на Подружница влеча на возови и соседните
железници врши корекција на турносот на влечните средства и персонал зависно од потребите на
превозот да се поедини редовни возови откажуваат или вонредни воведуваат во сообраќај како и
пренамена на поедини возови, во колку се дојде во состојба да не може да се подмири потребата
на вонредниот сообраќај и во соработка со транспортниот диспечер одредува прихват и
обезбедување со локомотиви и персонал;
-За време на предвидени и непредвидени затвори на пруги и вонредни настани, превзема мерки за
усогласување на влечните средства и персонал зависно од настаните кои треба да се спроведат за
санирање на состојбата во сообраќајот;
-Според планот и барањето на Подружница влеча на возови, настојува локомотивите за период на
и тековна поправка да се достават во одредено депо за извршување на предвидениот процес;
-Води оперативна евиденција за состојбата и користењето на влечните и воено превозните
средства;
-Изготвува дневни извештаи за состојбите со влечните и влечените средства;
-Соработува со службите на другите оператори околу обезбедување на превозот на патничките и
товарните возови;
-Учествува и соработува во изработката на возниот ред со соодветните служби од ЈП ЖРСМ
Инфраструктура-Скопје;
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-Соработува со соодветни служби на другите оператори за користење на предвидените траси во
возниот ред;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
3.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РИВ, ИКП, ТО И КОНТЕЈНЕРСКИ ПРЕВОЗ
3.3.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира работата во одделението;
-Обезбедува потребна координација и соработка со соодветните служби од железничката дејност за
подобра организација во прометот и стока во внатрешниот и меѓународниот сообраќај;
-Одговорен е за пресметка на РИЦ надоместоците и останатите пресметки кои се извршуваат во
одделението;
-Соработува при изработка на договори и други акти во меѓународниот граничен сообраќај
(транспорт):
-Соработува при донесување на прописи, правила за користење на вагони во меѓународниот
сообраќај;
-Соработува во организацијата и контрола на работата во граничните станици;
-Ги анализира показателите за користење на страни вагони на пругите на ЖРСМ Транспорт АДСкопје, како и сопствените вагони на пругите на страни железници, дава предлози за
подобрување на квалитетот во работењето;
-Соработува при изработка на информатички програми за пресметка, пратење на работата на
товарните вагони;
-Спроведува аналитички пресметковни работи во согласност со Правилник РИВ;
-Врши преписки и доставува податоци за потребите на УИЦ Биро РИВ;
-Ги прати измените на Меѓународните прописи, објави (ФИШИ) од УИЦ Бирото РИВ;
-Врши координација и контрола на работниците во одделението за работа со товарни вагони;
-Врши контрола на договорите за уврстување на приватни вагони (П) во инвентарскиот вагонски
парк (ИВП) на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Врши увид и контрола на побарувања по основ испоставени контролни примедби за погрешна
пресметка на вагонска наемнина (МУСТЕР-Г) и празно возење на вагони (МУСТЕР-Ф) ;
-Врши контрола на испоставените списоци за одбиен прием на вагони и возови (ОТК-11), (ПТВ)
пресметка на товарни вагони, врши контрола на пресметките по ОТК-11 во граничните станици
согласно билатералните спогодби меѓу железницитге;
-Врши проверка и контрола на долгувањата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје кон странски железници
и побарувањата на Друштвото од страни железници, по основ користени вагони РИВ;
-Непосредно организира и раководи со пописот на товарни вагони, лично учествува при
заедничка обработка на податоците во Секторот за информатика за средување на вагонските
паркови (ИВП, РВП, СО);
-Врши подучување на работниците за доследна примена на прописите;
-Непосредно учествува во комисии за вонредни настани за причинети штети на вагони;
-Прати и предлага иновации во Прописите, Правилниците, Спогодбите за користење и товарни
вагони;
-Секојдневно врши увид во работењето и се договара со референтите за извршување на тековните
работи во одделението;
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-Врши ревизија на проекти и учествува во работата на ревизионата комисија;
-Соработува со соодветните служби за поправката на вагони;
-Непосредно учествува во работата на комисијата за причинета вагонска денгубнина, учествува при
стручни вештачења за настанатата вагонска денгубнина;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
3.3.2.РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКИ
-Врши контрола на внесените податоци во базата за пресметка на страните товарни вагони на
територијата на ЖРСМ Транспорт Ад-Скопје;
-Спроведува измени и на парамтрите за пресметка врз основ на објавите од УИЦ, посебните
билатерални договори;
-Изработува обрасци “Д” (Мустер Д по РИВ);
-Изработува посебни листи и избоди потребни за анализа на користење на страните вагони;
-Соработува со Центарот за информатика во смисла на ажурна и правилна обработка на одатоците;
-Врши анализа на празните возења на страните вагони на територија на ЖРСМ Транспорт АДСкопје, испоставува контролни примедби образец “Ф” (Мустер Ф по РИВ) за движење на вагоните
на страните железници;
-Ги разгледува пристигнатите и испоставените барања преку Мустер Ф за надокнада на правно
возење на товарните вагони;
-Врши анализа на движење, употреба на страните вагони на територија на ЖРСМ Транспорт АДСкопје користени спротивно на Правилник РИВ;
-Води посебна евиденција за движење на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, страни вагони на територии
на железници кои не се членки на УИЦ (РИВ);
-Одговорен е за евиденција на податоците за примопредавање на товарните вагони во вагонските
евиденции (Ваг.лист-65, Ваг.лист-396, Ваг.лист-41 од РИВ;
-Одговорен е за целокупната документација за забрзано враќање на вагоните , испомош во
вагони, ослободување од плаќање РИВ-наемница, останати податоци за изработка, контрола на
месечните пресметки;
-Ја обработува целокупната документација во врска со сите гранични услуги;
-Ги изработува сите потребни обрасци према Правилник РИВ;
-Ги изработува сите потребни извештаи и прегледи во врска месечните пресметки;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.3.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ИКП И ТО
-Врши обработка на Р-22 образецот за побарувањата и долгувањата на ЖРСМ Транспорт АДСкопје според РИВ/РИЦ;
-Обработениот Р-22 го доставува до Финансово одделение за испоставување фактури за наплата;
-Изготвува, објавува транспортни ограничувања дадени од ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и од
страните железници;
-Врши укинување на дадени и примени транспортни ограничувања од ЖРСМ Транспорт АД-Скопје,
страни железници;
-Прави годишни извештај за важноста на транспортните ограничувања
дадени од
ЖРСМТранспорт АД-Скопје , примени од страни железници;
-Непосредно учествува во пописот на товарните вагони;
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-Врши припрема на пописниот материјал во согласност со Упатството за попис на товарни вагони
(Упатство 88);
-Пописните материјали ги доставува до станиците на територија на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-По извршување на пописот на вагони врши сравнување со материјалното книговодство;
-Води ажурна евиденција на инвентарскиот вагонски парк (ИВП);
-Води евиденција за прфеобележени вагони;
-Води евиденција за рсходувани вагони;
-Води евиденција за купени нови вагони;
-Води евиденција за реконструкција на вагони;
-Води ажурна евиденција за редовна ревизија на вагони преку писменото известување добиено
од вагонската работилница (ТК-2);
-Доставува, води евиденција за уврстување на приватни вагони во паркот на ЖРСМ Транспорт АДСкопје (ИВП);
-Води ажурна евиденција за дадени вагони под закуп;
-Врши потрага по вагони;
-Врши потрага за забрзано вракање на вагони согласно Правилник РИВ;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.3.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РИВ
-Врши контрола на внесените податоци во базата за пресметка на страните товарни вагони на
територијата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и спроведува измени и параметрите за пресметка врз
основ на објавите од УИЦ, посебните билатерални договори;
-Изработува обрасци“Д”(Мустер Д по РИВ)и посебни листи и изводи за анализа за користење на
страните вагони и соработува со Сектор за информатика во смисла на ажурна и правилна обработка
на податоците;
-Врши анализа на празните возења на страните вагони на територија на Друштвото, испоставува
контролни примедби образец “Ф” (Мустер Ф по РИВ) за движење на вагоните на страните
железници и ги разгледува пристигнатите барања преку Мустер Ф за надомест за празно возење
на товарните вагони;
-Врши анализа на движење, употреба на страните вагони на територија на Друштвото кои се
користени спротивно на Правилник РИВ;Води посебна евиденција за движење на вагони на
територијата на Друштвото, страни вагони кои не се членки на УИЦ (РИВ);
-Одговорен е за евиденција на податоците за примопредавање на товарните вагони во вагонските
евиденции (Ваг.лист-65, Ваг.лист-396, Ваг.лист-41) од РИВ и е одговорен за целокупната
документација за забрзано враќање на вагоните , испомош во вагони, ослободување од плаќање
РИВ-наемнинаи контрола на месечните пресметки;
-Ја обработува целокупната документација во врска со сите гранични услуги, потребни обрасци од
Правилник РИВ и сите потребни акти во врска со месечните пресметки и
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените.
3.3.5. РЕФЕРЕНТ ЗА АНАЛИЗА НА КОЛСКА ДЕНГУБНИНА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВАГОНИ
-Врши контрола на внесените податоци за пресметка на товарните вагони сопственост на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје на пругите на странските железници;
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-Врши измена на параметрите (податоците) за пресметка према објавите од УИЦ, билатералните,
посебните спогодби;
-Врши евиденција, ажурирање на стапките на надоместоци (коефициенти) за користење на товрни
вагони, странски на пругите на ЖРСМТранспорт АД-Скопје, ЖРСМ Транспорт АД-Скопје на пругите
на странските железници;
-испоставува контролни забелешки (Мустер Г) за неправилна извршена пресметка за користени
товарни вагони;
-Врши евиденција на испоставените списоци за одбиен прием на возови и вагони ОТК-11 (ПТВпресметка на товарни вагони);
врши пресметка по испоставените ОТК-11, испоставува побарување до страната управа према
Мустер Г;
-Води евиденција за движењето на вагоните на пругите на железници не членки на УИЦ;
-Ги изготвува сите потребни обрасци во согласност на Правилникот РИВ;
-Ги изработува сите потребни извештаи и прегледи во врска извршените пресметки;
-Води евиденција за дадени, примени ослободувања од РИВ-наемнина преку писмени
известувања (телеграми);
-Непосредно учествува во извршувањето на пописот на товрни вагони;
-Врши ажурирање на списоци за пописните станици;
-Врши подготовка на пописниот материјал, дистрибуција на истиот до пописните станици;
-Врши контрола на пописните листи, попишаните вагони и нивна корекција;
-Врши компјутерска обработка на пописниот материјал за ажурирање на податоци во истиот;
-Непосредно соработува со Центарот за автоматска обработка на податоци (Сектор за
информатика) во врска извршениот попис;
-Врши изработка на обрасци од секаков тип за потребите на Одделението;
-Врши компјутеризација на севкупната коресподенција;
-Врши интернет коресподенција со останатите железнички управи;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.3.6.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Ја води и организира работата;
-Утврдува технологија и организација на работа на порталниот и складирање , превоз, утовар и
истовар на контејнерите;
-Организира пратење на прописите и школување на вработените;
-Води евиденција, прати и организира работа на средствата на железничкиот интегрален
транспорт;
-Обавува и други работи кои по писмен пат му ги додели раководителот на одделението;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.3.7.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКА И КАЛКУЛАЦИЈА НА КОНТЕЈНЕРСКИ ПРЕВОЗ И
АНАЛИЗА НА КОНТЕЈНЕРСКИ ПРЕВОЗИ
-Врши контрола и евиденција на засметаните и пресметани трошоци во контејнерскиот превоз;
-Води евиденции на испоставени влезно-излезни фактури и контрола на нивната реализација;
-Ја контролира пристигнатата финансиска документација и ја доставува во финансово одделение за
комерцијални работи на понатамошна обработка;
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-Дава налози за поправка на контејнери;
-Ги прибира потребите за контејнерски превози и дава диспозиции за пристигнатите контејнери;
-Врши пресметка и евидентирање на споредните пристојби и други приходи од превоз со
контејнери;
-Обавува и други работи и работни задачи писмено доверени од непосредниот раководител.
-Ги води сите потребни евиденции за состојбата на контејнерите и ЖИТ вагоните.
-Води евиденции за пристигнати и утоварени контејнери и роби.
-Ги анализира превозите со контејнери, транспортниот пазар за превози со контејнери и дава
напатствија за подобрување на обемот на работа и технологијата на работа;
-Припрема дневни, декадни, месечни и годишни извештаи за работата во контејнерскиот превоз;
-Остварува и други работи и работни задачи кои писмено му ги довери непосредниот раководител;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.3.8.РЕФЕРЕНТ ЗА КОНТЕЈНЕРСКИ ПРЕВОЗ
-Организира утовар, истовар и складирање на контејнерите;
-Контролира и прави записници за оштетени царински и железнички обележувања на
контејнерите;
-Прави записници за недостатоци и оштетена роба во контејнерите;
-Разрешува проблеми на граничните декларирања со контејнерските превози;
-Води евиденции на користени контејнери и контејнерски превози;
-Води грижа за благовремено авизирање на на корисниците на контејнерскиот превоз;
-Води грижа за благовремено обезбедување на вагони за контејнерски превоз;
-Прави дневни, декадни и месечни извештаи;
-Обавува и други задачи кои му се писмено проверени од непосредниот раководител;
-Врши други работни задачи дадени од претпоставените раководители.
3.4.ОТСЕК ЗА ТРАНСПОРТНО КОЛСКА КОНТРОЛА ВО ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.4.1.ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПОРТНО-КОЛСКА КОНТРОЛА
-Ја организира, координира и раководи со работата на транспортното-колската контрола;
-Изработува план за работа на транспортните контролори;
-Врши контрола по возови, благајни, координаторот за транспортно-колска контрола и на
контролорите;
-Прави месечен извештај за контролорската работа на координаторот за транспортно-колска
контрола и контролорите;
-Контактира со ОКП, ја контролира работата на координаторот и контролорите;
-Контролира дали координаторот, транспортните контролори и останатите субјекти постапуваат
согласно прописите;
-Ја организира потрагата, иследување и записници по основ на штети за кои доставува дневни,
неделни, месечни и годишни извештаи;
-Го организира и контролира -решавањето на рекламациите кои произлегуваат од договорите за
превоз;
-Ги решава рекламациите за настанатите штети и регресни побарувања согласно прописите;
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-Врши контрола на примени рекламации и за поделба на штети по железнички управи кои
учествуваат во превозот на стоката;
-Ги контролира доставените извештаи за исплатените штети и пречекорен рок на испорака на
ЖРСМ Транспорт АД – Скопје;
-Врши и други работи во делокруг на работата на друштвото што ќе му ги довери Директорот за
товарен сообраќај ;
За својата работа одговора во рамките на своите овластувања.
3.4.2.КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПОРТНО КОЛСКА КОНТРОЛА
-Врши контрола по возови, благајни и на контролорите; прави месечен извештај за
контролорската работа на контролорите; контактира со ОКП; ја контролира работата на
контролорите;
-Согласно месечниот план за работа врши транспортната контрола, потрагата, иследување и
записници по основ на штети за кои доставува дневни, декадни, месечни и годишни извештаи;
-За својата работа е непосредно одговорен на Главниот координатор за транспортно колска
контрола, од него прима работни задачи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
3.4.3.ТРАНСПОРТЕН КОНТРОЛОР
-Врши контрола и надзор по станици во транспортно комерцијално работење и ги контролира
вагонските евиденции во Кол-4, Кол-2, Кол-6, К-255, К-254 и К-119;
-Го организира решавањето на рекламациите кои произлегуваат од договорите за превоз; ги
решава рекламациите за настанати штети и регресни побарувања во согласност со позитивните
прописи; врши целосно иследување на доставени рекламации со прибирање на иследен
материјал по записници од станици;
-Води книга за примени рекламации и книга за поделба на штети по железници кои учествувале
во превозот на стоката и води посебна евидентна книга за примени рекламации;
- Доставува извештај за исплатени штети и пречекорен рок на испорака на ЖРСМ Транспорт АДСкопје;
- Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
3.5.ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
3.5.1.ДИРЕКТОР
-Директорот раководи со подружницата;
-Организира извршување на одлуките на Управниот одбор на ЖРСМ Транспрт АД Скопје;
-Ја Претставува подружницата и се грижи за законитоста и работењето во истата;
-Донесува Решенија за кое е овластен од Генералниот Директор на ЖРСМ Транспрт АД Скопје;
-Ги спроведува и извршува оддлуките во ЖРСМ Транспрт АД Скопје во врска со безбедноста и
редовитоста на товарниот сообраќај;
-Врши надзор над работењето на извршните единици во рамките на Подружниците и превзема
мерки за координација и обезбедување на единствен технолошки процес;
-По барање на директорот на ЖРСМ Транспрт АД Скопје поднесува периодични извештаи за
својата работа и работата на Подружницата;
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-Превзема мерки за заштита на имотот од евентуални штети и извршува други работи за кои е
овластен со Статутот на ЖРСМ Транспрт АД Скопје и другите општи акти;
3.6.РАБОТНИ ЕДИНИЦИ ЗА ТРАНСПОРТ
3.6.1.ШЕФ НА РЕ ТРУБАРЕВО, СКОПЈЕ ЈУГ,СКОПЈЕ, ГЕВГЕЛИЈА,ТАБАНОВЦИ И ВЕЛЕС,
-Шефот на РЕ раководи со работната единица и извршните единици на територијата на РЕ;
-Ја организира работата и надзорната служба во РЕ и другите службени места кои се под надзор на
РЕ, како што тоа го уредуваат со Законот, сообраќајно-техничките прописи во врска со безбедноста,
уредноста, економичноста и деловност во превозот на железницата;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно-техничките прописи за безбедно, уредно
економичното и деловното работење, како и правилно извршување на редот на возење во
рамките на усвоените технолошки процеси на работењето;
-Се грижи и ја организира безбедноста на објектите и средствата за работа во извршните единици,
како и безбедноста во преоцесот на работењето;
-Врши увид во сообраќајните дневници и евиденции, обрнувајќи внимание на отстапувањето на
правилната примена на прописите, а посебно во делот кој се однесува на задоцнувањето на
возовите, неуредноста во отпремата на брутото и други недостатоци;
-Ги обиколува одредените извршни единици по потреба и врши ноќни контроли согласно
постоечките прописи, како и во договор и соработка со непосредниот раководител;
-Го организира извршувањето на одлуките усвоени од органите и претпоставените во ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје.
-Ги презема сите мерки во врска со работната дисциплина, се грижи за спроведување на хигиенотехничката заштита како и примената на Правилникот за здравствената состојба на работниците во
извршената служба при работната единица;
-Во соработка со стручните служби предлага кадрови решенија за соодветната работна единица
до раководителот;
-Задолжително соработува со соодветните стручни служби во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за
прашањата од доменот од сообраќајно техничките и општите работи;
-Задолжително соработува со соодветните служби и единици од Транспортот, согласно Законот,
постоечките позитивни прописи, склучени договори и други акти кои се донесени од ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје;
-Извршува и други работи за кој е овластен со законските прописи, прописите на ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје и другите општи акти;
-Поднесува извештаи од доменот на работењето во РЕ како и за кадровската состојба во РЕ до
надлежните служби;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Шеф на РЕ во Подружница за товарен сообраќај.
Постојат работни места Шеф на РЕ I и II група.Распоредување на работници на предметните работни
места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на работните места по одделни станици;
3.6.2.ПОМОШНИК ШЕФ
Ја врши и организира работата и надзорната служба во станицата и другите службени места кои се
под надзор на станицата, како што тоа го уредуваат сообраќајно -техничките прописи во врска со
безбедноста, уредноста, економичноста и деловноста на превозот на железницата;

Страна | 72

-Согласно наредбите на шефот на РЕ и позитивните прописи се грижи за организи-рање на
обезбедувањето на станичниот објекти останатите придружни бојекти во станицата;
-Се грижи за чување и евидентирање на целокупната стручна документација која се однесува на
потребите на станицата како и документацијата од строго доверлива природа;
-Посебно води грижа и ја контролира правилната примена на Законот и прописите кои се
однесуваат на безбедноста, уредноста и економичноста и деловноста на железницата;
-Врши ноќни контроли во станицата во време од 22:00 до 06:00 часот;
-Задолжително соработува со соодветните служби и единици од транспортот, согласно Законот,
позитивните прописи, склучени договори и други акти кои се донесени од ЖРСМ - Транспорт АДСкопје;
-За својата работа одговара пред шефот на работната единица, т.е. претпоставените;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места пом. шеф на станица во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места Пом Шеф со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на работници
на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на работните
места по одделни станици.
3.6.3.ОПЕРАТИВЕН ПОМОШНИК
-Организирање и контрола на работата во смена;
-Контрола на доаѓање и одење на извршниот персонал;
-Контрола на психофизичката состојба на извршниот персонал при доаѓање на работа;
-Комуникација со коминтентите на оперативно ниво;
-Прием на колски порачки од коминтентите;
-Прием на налози за извршување на маневарска работа од коминтентите;
-Одредување на приоритети при извршување на маневарска работа;
-Координирање на работата на двата маневарски состави при извршување на маневарската
работа од комерцијален аспект;
Комуникација со колскиот и машинскиот диспечер од оперативна служба;
-Комуникација со отправникот на возови во Скопје Југ;
-Одредување на приоритети при отпрема на возови;
-Пријавување на одредени неправилности и загрозување на безбедноста на сообраќајот на
отправникот на возови;
-Порачување на локомотива за отпрема на воз од отправникот на возови, а по потреба и од
оперативна служба;
-Координира со отправникот на возови за одредување на редоследот на видот на стоката која
треба да се донесе од Трубарево во Скопје Југ;
-Контролира на книгите за колски евиденции на крајот од смената КОЛ4, К-117, К-254 и Книгите за
примопредавање;
-Решавање на евентуално настанати проблеми во доменот на своите ингеренции.
Постојат работни места оперативен пом.Шеф со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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3.6.4.ВОЗОВОДИТЕЛ
-Ги извршува работите и работните задачи во појдовната и крајната станица на возот, за попис на
возот, при прием на пропратни документи за колите;
-Врши прием и предавање на патни исправи на возот согласно Упатство 233;
-Ја утврдува тежината на возот;
-Врши пресметка ПКМ и СКМ на возот, составува образец С-66, го известува по писмен пат
машиновозачот;
-Го води патниот лист по предвидените оддели и колони и останатата евиденција;
-Ја врши потребната проба на кочници и ја потпишува;
-Го обезбедува возот од самопридвижување;
-Во меѓустаниците при промена на составот на возот, превзема улога на ракувач на маневра.
Постојат работни места возоводител со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
3.6.5.ЦАРИНСКИ ПОСРЕДНИК
-Ги извршува работите по Упатство 164 и Законот за Царина во поглед на извршува-ње на
царинските формалности;
-Ги извршува работите за царински пратки, предвидени со Упатство 162 и 163;
-извршува работни задачи кои се поврзани со недостатоци и вишоци и нивно израв-нување;
-Секојдневно контактира со органите на Царинската служба зааради разрешување на настанати
проблеми околу царинските формалности, при шсто врши соодветна интервенција кај царинските
власти и корисниците на царинските услуги;
Постојат работни места царински посредници со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
3.6.6.ТРАНЗИТЕР-ОПЕРАТОР НА ТЕРМИНАЛ
-Извршува работи предвидени со Упатство 162, 163 и 164 во поглед на придружните документи од
колите, како и работите предвидени со Упатството за работа во станицата кое е прилог на
Деловниот ред;
-Врши сравнување на придружните документи за коли со теретницата, а потоа на лице место
врши споредување на теретниците со колите на влезниот колосек;
-Врши срамнување на теретницата со товарните листови, обележување на колосек во теретницата
за секој вагон, пломбирање на коли без пломби, пополнување пријави за ставени пломби,
утврдување исправност на товарот, изработка на ранжирен лист и отпрема на истиот;
-Составува извештај за жива стока, свежа стока, за особени пратки и опасни материи;
-Составува К-302, К-303, К-316 и КОЛ-35;
-За предавање на дукументите за колите задолжително составува список за предавање на К-93;
-Води евиденција за предадени К-302 и К-303, книга за испратени документи, прима царински
документи за оцаринетите коли;
-Води дневник за поделба на колите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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Овие одреби важат за сите работни места Транзитер-Оператор во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места транзитери со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на работници
на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на работните
места по одделни станици.
3.6.7.РАКУВАЧ НА МАНЕВРА
-Ги извршува работните задачи на целокупната маневра во станицата околу раздвојување и
составување на возовите, вадење и додавање коли во возовите, поставување и извлекување коли
на манипултивните колосеци во станицата, поставување и вадење коли на индустриските
колосеци, колските работилници, депоа и колосеци одредени за дезинфекција и дезинсекција на
коли;
-Ги извршува сиде добиени распореди за маневра, ги обезбедува колите од самораздвижување и
одбегнување;
-Должен е при извршување на работите целосно да се придржува кон сообраќајно техничките
прописи предвидени за ова работно место, технолошкиот процес на работата во станицата,
Деловниот ред на станицата I и II дел како и останатите нормативни акти, Упатства кои се
однесуваат на таа станица;
-Ја координира целокупната маневарска работа со маневарскиот одред, при што е одговорен
пред предпоставените во станицата и РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Ракувач на маневра во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места ракувачи на маневра со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
3.6.8.МАНЕВРИСТ
-Ги извршува работите и работните задачи кои ги издава ракувачот на маневра и отправникот на
возови;
-Врши отквачување и квачење меѓусебно на колите;
-Ги спушта преодните мостови и ги закачува кај патничките коли;
-Ги откачува и закачува кочните спојници;
-Ги запира отфрлените коли со папучи и рачни кочници;
-Ги обезбедува колите од самораздвижување и одбегнување по извршената работа со соодветни
средства и постројки;
-Ракува со свртници и лизгалки при извршување на маневрата, според дадените наредби;
-Дава потребни сигнални знаци за извршување на маневра;
-При извршување на работата ги применува сообраќајно теничките прописи, посебно Упатство 42,
како и Деловен ред I и II Дел и технолошкиот процес на станицата.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Маневрист во Подружница за товарен сообраќај.
Постојат работни места маневристи со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
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3.6.9.КОЛСКИ ЕВИДЕНТИЧАР
-Секојдневно ја евидентира и утврдува состојбата на товарни и патнички коли и поднесува
извештај до надлежните служби;
-Води евиденција за пристигнати и заминати коли во КОЛ-2;
-Прима порачки за коли и се грижи за нивно подмирување;
-Прима расписи за поделба на коли и се грижи за нивно извршување;
-Секојдневно ги води сите евиденции сврзани со колска служба;
-Повремено по барање од предпоставените, во текот на месецот и годината составува и доставува
соодветни извештаи;
-Врши олистување на колите, утврдува состојба на разни коли во станицата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
3.6.10.МАГАЦИОНЕР
-Ги извршува работите и работните задачки кои се предвидени во соодветни транспортно
комерцијални, манипулативни тарифски прописи, а кои ги добива од непосредниот раководител;
-Благовремено врши поставување или извлекување на коли за утовар или истовар, како и
благовремен истовар или утовар на поставените коли;
-Врши сравнување на документи со пристигнатата стока;
-Составува соодветни листици за надостаток или вишок;
-Одговорен е за пломбирање на коли со вагонски пратки како и за олистување на истите и
симнување на старите пломби;
-Одговорен е за правилно товарање на стоките во колите, како и товарање до дозволената
граница на товарање на колата;
-Издава распоред за маневра за потребно манипулирање со коли;
-Составува извештај, води Кол-38 и испоставува пропратници;
-Врши прием и издавање на колски пратки на корисникот, при што внимава на колите кои се под
колска денгубнина, поднесува извештај на стоков благајник поради наплата;
-Врши пријавување на увозни царински пратки на Царинарница, поради царински формалности;
-Врши пријавување на пратки кои подлежат на преглед на разни инспекции;
-Одговорен е за хигиената на манипулативен колосек и магацин;
-Составува соодветен извештај, води Кол-38 и испоставува пропратници;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Магационер во Подружница за товарен сообраќај.
Постојат работни места магационер со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
3.6.11.СТАНИЧЕН БЛАГАЈНИК
-Ги извршува целокупните работи поврзани со сметководственото благајничко работење на
станичната благајна и сите останати подредени благајни: стокови, патнички, доплатни и други, при
што врши прием на финансиските средства и хартии од вредност, обединувајќи ги во својата благајна
низ соодветни сметки и евиденции;
-Горе наведените задачи ги извршува и за благајните на турискички агенции, онака како што тоа е
предвидено во соодветните транспортно манипулативни и комерцијални прописи;
-Собраните приходи секојдневно ги уплатува на жиро сметка на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
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-Води евиденција на станичната благајна според Упатство 182;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места станичен благајник во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места станичен благајник со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
3.6.12.СТОКОВ БЛАГАЈНИК
-Ги извршува работите и работните задачки кои се сврзани со склучување на договор за превоз,
при што ја врши предвидената калкулација за соодветните стоки, односно предмети кои се
предадени за превоз;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Стоков Благајник во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места стоков благајник со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
3.6.13.КУРИР
-Ја разнесува поштата и ја доставува на надлежните лица и Служби ;
-Истакнува разни соопштенија, упатства и наредби на огласни табла;
-Врши и други секојдневни курирски работи.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф на РЕ.
Овие одредби за сите работни места Курир во Подружница за товарен сообраќај.
3.8.8.МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК
-Врши утовар и истовар на сите пратки примени за превоз;
-Ги чисти просториите во магацинот, рампата и истоварните колосеци;
-Врши снабдување со огревен материјал за станичните простории;
-По потреба чисти железнички товарни коли;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Магацински работник во Подружница за товарен
сообраќај.
Постојат работни места магацински работник со повеќе разграничувања (групи).Распоредување на
работници на предметните работни места се врши согласно обемот на работаа и сложеноста на
работните места по одделни станици
3.8.11.ТРАНЗИТЕН БЛАГАЈНИК
-Врши калкулација на сите пратки за увоз, транзит и за истите испоставува К-210, додека за сите
извозни пратки прави К-165;
-Испоставува записници К-162 за претовар и поправка на товар;
-Води сметка-исплатни трошоци во готово;
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-Испоставува извештај за особени пратки;
-Води посебни книги за комерцијални повластицик;
-Води книга за спорни пратки;
-Врши исправка на сите тарифи и Упатства;
-Во товарните листови по можност ја преведува содржината од странски на наш јазик;
-Вон работно време на магацинот врши картирање на вагонски пратки;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Транзитен Благајник во Подружница за товарен
сообраќај.

Страна | 78

ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛ НА

ДИРЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
4.ДИРЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА
4.А.Сектор за маркетинг, продажба, тарифи и меѓународни односи
4.А.1.Раководител
4.1.Одделение за маркетинг, продажба и тарифи
4.1.1.Раководител
4.1.2.Главен референт за маркетинг и продажба
4.1.3.Референт за маркетинг
4.1.4.Референт за продажба
4.1.5.Главен референт за тарифи
4.1.6.Референт за тарифи
4.2.Одделение за меѓународни односи
4.2.1.Раководител
4.2.2.Самостоен референт за меѓународни односи и меѓународни организации
4.2.3.Самостоен референт за однсоси со јавноста
4.2.4.Преведувач и толкувач од албански на македонски јазик и обратно
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4.А.1.

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Раководител

Економска Општа

5

1

4.60

Англиски јазик

4. ДИРЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА
4.A.СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ТАРИФИ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

Главен референт за
маркетинг и продажба

4.1.3.

4.1.4.

1

4.20

2

да

1

3.60

2

3.00

Референт за маркетинг

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1 Економска Техничка
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

2

Референт за продажба

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1 Економска Техничка
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

2

да

2

2.80

Економска
Сообраќајна

2

да

1

3.60

Сообраќајна

2

да

3

2.50

Високо универзитетско
образование 1 степен на
4.1.5. Главен референт за тарифи Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

4.1.6.

да

Референт за тарифи

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС
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Англиски
јазик

4.1.2.

3

Англиски јазик

Раководител

Англиски
јазик

4.1.1.

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1 Економска Техничка
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1 Економска Техничка
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Англиски јазик

4.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА И ТАРИФИ

4.2.2.

Самостоен референт за
меѓународни
односи и меѓународни
организации

4.2.3.

Самостоен референт за
односи
со јавноста

4.2.4.

Преведувач и толкувач од
албански на македонски
јазик и обратно

Високо универзитетско
Образование 1 степен Економска Техничка
Висока на образование (VII -1
Филолошки
Степен или минимум
240 ЕКТС кредити)
Високо универзитетско
Општествени Науки
Образование 1 степен
Новинарство,
Висока
на образование
М аркетинг и
(VII -1 Степен или
продажба и сл.
минимум 240 ЕКТС
Филолошки
Високо универзитетско
факултет Образование 1 степен
Преведувач
и
на образование
Високо
толкувач од
(VII -1 Степен или
албански на
минимум 240 ЕКТС
македонски
јазик и
кредити)
обратно или Правен
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3

1

4.20

2

3

3.20

Англ.фран
ц.герм.

Раководител

2

1

3.20

Англиски
јазик

4.2.1.

Високо универзитетско
Образование 1 степен Економска Техничка
Висока на образование (VII -1 Правна Филолошки
Степен или минимум
Филозофски
240 ЕКТС кредити)

Англиски јазик

4.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

2

3.20

ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
4.ДИРЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА
4.А.СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ТАРИФИ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
4.А.1.РАКОВОДИТЕЛ
- Ја организира, контролира, координира и раководи со работата во Секторот;
- Ги распоредува работните задачи во Секторот и го следи текот на извршување на истите;
-Врши непосредна контрола и надзор на извршување на работите и задачите;
-Му предлага на Генералниот Директор и Директорот за маркетинг и продажба програма за
работа на Секторот;
-Поднесува извештај за реализација за програмата на секторот;
-Остварува редовно контакти и соработка со другите раководители;
-Изготвува планови за работа на Секторот и одделенијата и се грижи за нивно остварување;
-Врши нормативно-правни стручни и оперативни задачи и работи од областа на маркетинг,
продажба, тарифи и меѓународни односи;
-Организири и учествува во изработа на општи и други акти;
-Се грижи за нивно усогласување со законите и другите прописи;
-Изготвува договори и дава стручни мислење по примени понуди и договори;
-Дава стручни мислење за примена на закони и други прописи;
-Дава предлози за развој на деловната политика од областа на маркетинг, продажба, тарифи и
меѓународни односи;
-Поднесува минимум еднаш месечно извештаи за работата на Секторот до Директорот;
-Прима барање и други информации во врска со маркетингот и продажбата т.е. во врска со
тарифите, условите за превоз во товарниот и патничкиот превоз, кaкo можностите за одредени
повластици и сите други параметри кои се содржани во комерцијалната политика на Друштвото и
предлага измени и дополненија во истата;
-Раководи и непосредно учествува во изработка на Комерцијалната политика, како и во изработка
на анексите кон истата;
-Ги следи и анализира комерцијалните услови, вагонските пратки, контејнерските пратки,
отварање можности за нови превози, финансиски услови за превоз и други услови кои што се
составен дел на комерцијалната политика и врз основа на направената анализа доставува писмен
предлог до Директораот за маркетинг и продажба во врска со изработката или промените во
Комерцијалната политика;
-Во своето работење и координирање на работата во Секторот се придржува исклучиво на
условите кои што се дадени во постоечката и важечка Комерцијална политика за тој период;
-Учествува во организација и едукација на кадрите на Друштвото;
-Учествува во изработка на предлог одлуки, решенија, заклучоци и друго;
-Се грижи за стручно усовршување и работната дициплина на вработените во Секторот;
-За својата работа одговара во рамките на своите овластувања;
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-Врши и други работи во делокругот на работата на Друштвото што ќе му ги довери Генералниот
директор и Директорот за маркетинг и продажба.’’
4.1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА И ТАРИФИ
4.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи со одделението;
-Ја организира и координира работата во Одделението;
-Го следи извршувањето на работните задачи на вработените;
-Поднесува минимум еднаш месечно извештаи за работата на Одделението;
-За својата работа одговара пред директорот;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
4.1.2.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА
-Ги согледува слабостите во работата на отсекот и превзема мерки за отстранување на истите;
-Го следи извршувањето на работните задачи на вработените во одделението;
-Врши истражување на транспортниот пазар (железнички, патен) при превозот на стока и
патници;
-Врши квантитативни анализи на пазарот на транспортни услуги и утврдување на побарувачката
за тие услуги при превозот на стока и патници;
-Врши квалитативни анализи на структурата на побарувачката и поделбата на работата меѓу
сообраќајни гранки;
-Врши анализа на конкуренцијата во стоковниот и патничкиот сообраќај (цени, брзина на превоз,
организација на превоз, програми за развој и модернизација и сл.)
-Врз основа на извршените анализи во координација со другите стручни служби врши
прогнозирање и планирање на целите на деловната политика и предлага конкретни мерки за
реализација на истата;
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот на одделението.
-Поднесува минимум еднаш месечно извештаи за работата на одделението;
-За својата работа одговара пред раководителот на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.1.3.РЕФЕРЕНТ ЗА МАРКЕТИНГ
-Врши анализа на организацијата, капацитетите и формирањето на сообраќајниот Пазар од страна
на ЖРСМ Транспорт АД- Скопје
-Ги анализира потребите од транспортните капацитети за превоз на патници и стока;
-Врши анализа на остварениот обем на превоз на стока по видови на стока, тарифски класи,
договорени и недоговорени количини;
-Ги следи и анализира меѓународните текови на бруто и учеството на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје
во превозот на бруто;
-Врши конкретни истражувања во фирмите корисници на превозни услуги за превоз на стоки од
сите аспекти;
-Врши конкретни истражувања во фирмите корисници на превозни услуги за превоз на стоки од
сите аспекти;
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-Врши согледување за компаративни предности при превозот на одделни видови стоки со
железница и со патен превозни капацитети;
-Врши согледување на карактеристиките на стоките кои треба да се превезуваат во фирмите
корисници на услуги на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје;
-Ги анализира правците и релациите за одделни стоки кои треба да се транспортираат;
-Ги согледува барањата за транспортни услуги од аспект на квалитетот на превозот;
-Ги согледува потребите за комплетен превоз на одделни стоки за фирмите по правци и региони;
-Врши анализа на железничкиот патнички промет во целина по отсеци, релација и одделни
железнички станици;
-Врши анализа на вкупниот број на отпремени и пристигнати патници на територија на ЖРСМ
ТранспортАД - Скопје по видови повластици
-Врши анализа на тарифската и комерцијалната политика;
-Поднесува годишни извештаи за својата работа;
-Ги следи и анализира меѓународните достигнувања на транспортниот пазар и дава информации
во кој правец се движат истите;
-Врши конкретни истражувања во фирмите корисници на превозни услуги за превоз на стоки со
железница;
-Врши согледување за компаративни предности на превозот на одделни видови стоки со
железница во однос на патните превози ги издвојува предностите на железницата со цел нивно
промовирање;
-Ги согледува барањата на корисниците за транспортни услуги од аспект на квалитетот на
превозот и предлага мерки за негово подобрување;
-Ги согледува потребите за превоз на одделни стоки за фирмите по правци и регион и врши
промоција на овој вид на превоз кај истите;
-Преку рекламни кампањи се обидува да го приближи железничкиот превоз до потенцијалните
корисници на железничката услуга;
-Дава сугестии во поглед на тарифската и комерцијалната политика;
-Врз база на извршените анализи и резултатите од истражувањата на пазарот предлага мерки за
зголемување на обемот на превозот на стока и патници со железнички превозни средства;
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот на одделението.
-Поднесува поединечни, месечни, тромесечни, полугодишни и годишни извештаи за својата
работа;
-За својата работа одговара пред главниот референт на одделението и раководителот на
одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.1.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ПРОДАЖБА
-Соработува со одделението за тарифи за давање или предлагање на тарифски повластици при
склучување на договори за превоз;
-Соработува со шефови на РЕ и други стручни служби од доменот на работата на одделението;
-Соработува со фирми по пат на лични контакти (посети) поради согледување на проблемите кои
се јавуваат во превозот на нивните стоки и предлага мерки за отстранување на истите;
-Дава предлози при изработка на проектот и конечно изработување на редот на возење;
-Се грижи за навремена и точна пресметка на рекламациите;
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-Врши припрема и потребни контакти за склучување на договори со фирмите за превоз на стока
со железници и со комбиниран превоз на железница со патен транспорт и обратно;
-Го следи извршувањето на превозот на стоки спрема склучените договори со корисниците на
превозни услуги;
-Соработува со сообраќајно – оперативната и транспортно - комерцијалните служби во
подружница за товарен сообраќај за задоволување на потребите од транспортните капацитети на
фирмите со кои се склучени договори за превоз;
-Соработува со оперативната служба и други стручни служби од доменот на работата на
одделението;
-Соработува со шпедитерските организации кои се јавуваат како посредници -аквизитери при
превозот на стоки со железница;
-Врши пресметка на возарина по барање на корисниците на превозни услови за превоз на стоки;
-Го следи движењето на патниот сообраќај и количините што се превезуваат со патни превозни
средства;
-Води картотека (регистар) за дејноста, производство и користењето на превозните услуги за
корисниците на превоз;
-Соработува и настојува да ги подобри деловните врски со постојните комитенти;
-Настојува да активира нова стока која претходно се превезувала со патни транспортни средства;
-Настојува да ги осознае цените на конкурентските транспортери;
-Соработува со оперативната служба при подружницата за товарен сообраќај за навремено
помирување со транспортни капацитети на корисниците на превоз со кои се склучени договори;
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот на одделението.
-Поднесува минимум еднаш месечно извештај за својата работа;
-За својата работа одговара пред раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.1.5.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ТАРИФИ
-Врши анализа на тарифите и на договорите за превоз и предлага мерки за нивно подобро
спроведување.
-Ја следи примената на тарифите и другите важечки прописи, врши нивни измени и дополнувања,
како и доставување на истите до заинтересираните служби.
-Врши анализа на тарифите во железничкиот сообраќај и работи на изготвување на методологија
на конструкција на тарифите за превоз на стока.
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот на одделението.
-Поднесува минимум еднаш месечно извештај на Раководителот за работата во одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.1.6.РЕФЕРЕНТ ЗА ТАРИФИ
-Врши анализа и ги следи трошоците на работењето воопшто и посебно по пруга;
-Ги следи приходите кои се реализираат од извршениот обем на превоз (месечно, тромесечно,
полугодишно и годишно) по видови на сообраќај.
-Води картотека на тарифите за стоков сообраќај и се грижи истите да бидат секогаш исправни.
-Составува анализи за економската оправданост при изградба на нови пруги од аспект на превоз
на стоки.
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-Подготвува потребни информации во врска со барањето за зголемување на цените во товарниот
сообраќај.
-Врши изработка на барање за промена на цените на железничките услуги.
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот на одделението.
-Ги изучува реглементарните одредби (РЕГЛЕМЕНТАЦИЈА) прописите на тарифи, правилници и
упатства за внатрешен и меѓународен стоков сообраќај.
-Ги прати промените во тарифите и другите прописи на Раководителот му предлага дополнување
и измени на тарифите, правилниците, упатствата и останатите прописи.
-Ги спроведува исправките, дополнувањата и измените на тарифите и другите важечки прописи.
-На вработените во Одделението за транспортно - комерцијални работи им дава објаснување за
правилна примена на тарифите и останатите прописи.
-На барање на Раководителот на одделението и вработените на одделението им дава
објаснување - инструкција за правилна примена на нови тарифи и останати нови прописи.
-По согледување на Раководителот врши подучување на вработените во железничките станици.
-Предлага на Раководителот соодветни мерки за отстранување на утврдените неправилности.
-Составува извештај т.е. наод за извршена инструктажа.
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот и поднесува извештај за работата на
Раководителот на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ
4.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Го организира, координира и раководи процесот на работата и работењето и во одделението;
-Ja организира, координира и раководи процесот на работата и работењето и во одделението;
-Прима пошта и ја распоредува по самостојните референти;
-Води сметка за брзо и ефикасно извршување на работните задачи од страна на самостојните
референти;
-Врши симултани преводи;
-Ја организира административната стручна работа;
-Врши превод на секојдневната коресподенција, превод и обработка на правилници, прописи,
фиши, договори изработени од меѓународни организации и асоцијации, финансиски договори;
-Превод и обработка на тендерска документација упатства и документи неопходни во
меѓународниот железнички,товарен сообраќај;
-Преводи за потребите на други одделенија;
-Преводи на работни материјали и записници од меѓународни состаноци и конференции;
-Ги организира и закажува состаноците на Генералниот Директор;
-Остварува контакти со домашни и странски компании и институции и ја координира соработката
меѓу нив и Генералниот директор;
-Присуствува на состаноците со домашни и странски партнери;
-Ја селектира и подготвува поштата на Генералниот директор;
-Врши подготовка на материјалите и одлуките што ги донесува Генералниот директор;
-Ги координира директорите во Друштвото и им дава работни задачи по налог на Генералниот
директор;

Страна | 87

-Ги организира патувањата во земјата и во странство на Генералниот директор;
-Организира и ги ускладува активностите на Генералниот директор кои произлегуваат од
пристигнатите документи од државните институции, заклучоците и одлуките од Влада и други
државни институции и меѓународни органи;
-Организација на настани, презентации, промоции и односи со јавноста со подготовка на
материјали за Генералниот директор;
-Комуникација со организации од типот ЦER, УIЦ, EУROФIMA и домашни институции
-Превод на директивите на ЕУ од областа на железничкиот сообраќај заради нивно
имплементирање во ЖРСМТ;
-Работи и други задачи што ќе му ги додели Раководителот и минимум еднаш месечно поднесува
извештај за работата на Раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
4.2.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
-Превод на секојдневната коресподенција со меѓународните железнички организации и
железнички претпријатија и меѓународна комуникација за потребите на ЖРСМ Транспорт АД
Скопје;
-Превод и обработка на правилници, прописи, фиши и договори изработени од меѓународната
унија на железници (РИВ, РИЦ, РИД, ПИМ, ПИВ, АРВ, АРМ, АИМ, АИВ, фиши од областа на
транспорт и влеча, финансии, патнички и товарен сообраќај транспорт на особени пратки итн.)
-Превод и обработка на производите на меѓународниот комитет за железнички транспорт во
(ЦOТIФ, ЦIM, ЦIV, ЦУV, итн.)
-Преводи на финансиски договори, фактури, обрасци и контактирање со меѓународни
финансиски организации (ЕУРОФИМА, БЦЦ, ЦОРФЕР итн.)
-Превод и обработка на материјали и студии од и за светска банка европската банка за обнова и
развој и др.
-Превод и обработка на тендерски документации;
-Учество во организацијата и преводи на работни документи на средби, состаноци и конференции
во организација на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје;
-Преводи на понуди и тарифи во меѓународниот железнички патнички сообраќај; Работи и други
задачи што ќе му ги додели Раководителот и минимум еднаш месечно поднесува извештај за
работата на Раководителот на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.2.3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
-Изработката на прес материјали, Односи со јавноста во врска со информации за нов производ
или услуга или информирање на јавноста за престоен настан, објавување на промени во една
организација, како што се вработување на нови кадри или планови за експанзија во бизнисот.
-Воспоставување на врски меѓу организацијата и медиумите.
-Процесирање на барања за информации или интервјуа за медиумите.
-Службеникот мора да се консултира со менаџментот на ЖРСМ Транспорт АД пред да се даде
одговор на потенцијално чувствителни или доверливи прашања.
-Спроведување на стратегија или кампања за конкретен настан со вклучување на медиумите,
телефон, интернет и лични контакти.
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-Управување со информирање при кризи кога нешто негативно се случува. На пример, при
вонреден настан со повреди на работниците, или трети лица при што ПР референтот треба да
биде способен да се справи со таквите проблеми, без да предизвика штета на угледот на
компанијата..
-Управување со репутација и поволен јавен имиџ на компанијата преку зајакнување на нејзиниот
кредибилитет.
-Изработка на ПР стратегии и кампањи.
-Одржување на Прес конференции.
-Координирање на интервјуа.
-Срдечни односи со клиентите, потенцијалните клиенти, медиумските лица, највисокото
раководство на компанијата, вработените, итн.
-Ефективен маркетинг.
-Воспоставување на внатрешни врски.
-Комуникација со вишиот менаџмент.
-Одговарање на прашања кон медиуми.
-Градење на корпоративен идентитет. Секоја организација има свој сет на корпоративниот бренд
идентитет. Референтот има за задача да провери дали логото и брендирањето на компанијата во
реклами, билтени, брошури, итн. се во согласност со интересите на компанијата. Поставеност,
големина, боја и други детали кои се однесуваат на корпоративен идентитет треба да биде
заверен пред јавен настан.
-Преведување содржини, понекогаш содржината на веб страната, соопштенија, прес белешки,
брошури, флаери, итн., треба да бидат во различни јазици за лесна читливост и разбирање на
луѓето во одредена земја. Тоа е должност на референтот.
-Одржување Архива, како дел од обврските на референтот, тој мора да води евиденција за сите
прес покривања во двете печатени и електронски медиуми. Исто така, одржување на соодветна
документација и архиви;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
4.2.4.ПРЕВЕДУВАЧ И ТОЛКУВАЧ ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО
-Превод и толкување на секојдневната коресподенција од албански на македонски јазик и
обратно,
-Преводи и толкување на сите финансиски,книговодстевни, општи, економски и поединични акти,
-Симултан превод и толкување на состаноци и конференции од македонски на албански јазик и
обратно како и на сите останати стручни материјали,
-Работи и други работни задачи што ке му ги додели Раководителот,
-Врши други работни задачи од Генералниот Директор и од други претпоставени лица;
-За својата работа одговара пред Раководителот на Одделението, Директор на маркетинг и
продажба и Генералниот Директор.
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ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛНА

ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
5.ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
5.1.Сектор за финансиски и економски работи
5.1.1.Раководител
5.2.Одделение за финансиски работи
5.2.1.Раководител
5.3.Отсек за транспортни приходи
5.3.1.Главен референт за транспортни приходи
5.3.2.Самостоен референт за транспортни приходи
5.3.3.Референт за транспортни приходи
5.4.Отсек за финансиски односи со железници, девизно работење и инвестиции
5.4.1.Главен референт за финансиски односи со железници
5.4.2.Самостоен референт за финансиски односи со железници
5.4.3.Референт за финансиски односи со железници
5.4.4.Самостоен референт за девизно работење и инвестиции
5.4.5.Референт за девизно работење и инвестиции
5.5.Отсек за платен промет, ддв, пресметка на плати и благајничко работење
5.5.1.Главен референт
5.5.2.Одговорен за пресметка на плати
5.5.3.Самостоен референт за ДДВ
5.5.4.Самостоен референт за пресметка на плати и благајна
5.5.5.Референт за плати и благајна
5.5.6.Референт за евиденција и пресметка на ДДВ
5.5.7.Референт за платен промет обработка и следење на тековна состојба на жиро сметка
5.6.Одделение за сметководстени работи
5.6.1.Раководител
5.7.Отсек за финансиско сметководство
5.7.1.Главен референт за финансиско книговодство
5.7.2.Самостоен референт за финансиско книговодство
5.7.3.Рефрент за финансиско книговодство
5.8.Отсек за материјално книговодство
5.8.1.Главен референт за материјално книговодтсво
5.8.2.Самостоен референт за материјално книговодтсво
5.8.3.Референт за материјално книговодтсво
5.9.Одделение за план, анализа и статистика
5.9.1.Раководител
5.10.Отсек за планирање, анализа и статистика
5.10.1.Главен референт за план, градење, економија, распределба, анализа и статистика
5.10.2.Самостоен референт за план, градење, економија, распределба и анализа
5.10.3.Референт за план, градење, економија, распределба и анализа
5.10.4.Самостоен референт за статистика
5.10.5.Референт за статистика
5.11.Одделение за контрола на приходи
5.11.1.Раководител

Страна | 91

5.11.2.Тарифски инструктор
5.11.3.Манипуланта на сметковни документи
5.12.Отсек за патнички транспорт
5.12.1.Главен референт
5.12.2.Самостоен референт
5.12.3.Референт за сметковен и тарифски преглед
5.12.4.Евидентичар за строгопресметковни обрасци
5.13.Отсек за товарен транспорт
5.13.1.Главен референт
5.13.2.Самостоен референт
5.13.3.Референт за сметковен и тарифски преглед
5.13.4.Референт за централна пресметка
5.14.Отсек за ревизија на благајни
5.14.1.Главен ревизор на благајни
5.14.2.Ревизор на благајни
5.14.3.Референт за сметковен преглед на станична благајна
5.15.Одделение за развој и инвестиции (ОРИ)
5.15.1.Раководител
5.15.2.Главен референт
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5.ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ РАБОТИ
5.1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ РАБОТИ

5.1.1.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска

5

1

4.60

3

1

4.20

3.60

5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ РАБОТИ

5.2.1.

Раководител

Високо универзитетско
Образование 1 степен
Висока на образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска

5.3. ОТСЕК ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Главен референт за
транспортни приходи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Економска ПМ Ф

3

1

Самостоен референт за
транспортни приходи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Виша
Степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Економска

2

1

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

Економска

Референт за транспортни
приходи

Виша
ССС

3

2,80

2.20

5.4. ОТСЕК ЗА ФИНАНСИСКИ ОДНОСИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИ, ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ
Главен референт за
финансиски
односи со железници

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска

3

5.4.2.

Самостоен референт за
финансиски односи со
железници

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Висока
1Степен или мин 240
Виша
ЕКТС) Високо стручно
образ (VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)

Економска

2

5.4.3.

Референт за финансиски
односи со железници

Високо стручно образ
(VI1 степен или
минимум 180
кредити)или ССС IV

Економска

5.4.1.

Виша
ССС
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-

1

1

3

3.60

2.80

2.20

5.4.4.

Самостоен референт за
девизно работење и
инвестиции

5.4.5.

Референт за девизно
работење и инвестиции

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или мин 180
ЕКТС)

Економска

2

Економска

1

2.80

1

2.20

5.5. ОТСЕК ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ, ДДВ, ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

5.5.1.

Главен референт

5.5.2.

Одговорен за пресметка на
плати

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока Степен или минимум
Виша
240 ЕКТС) Високо
стручно образование
(VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)

Висока
Виша

Високо стручно
образование (VI1
степен или мин180
ЕКТС)

Високо универзитетско
образование 1 степен на
5.5.3. Самостоен референт за ДДВ Висока
образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Самостоен референт за
Степен или мин. 240
Висока
пресметка
5.5.4.
ЕКТС)
Виша
на плати и благајна
Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

3,60

Економска

3

1

Економска

3

1

3.30

Економска ПМ Ф

2

1

3.00

Економска
Социјална

2

1

2,80

5.5.5.

Референт за плати и
благајна

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или мин180
ЕКТС) или ССС IV

Економска

1

2.40

5.5.6.

Референт за евиденција и
пресметка на ДДВ

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или мин. 180
ЕКТС) или ССС IV

Економска

1

2.20

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или мин 180
ЕКТС) или ССС IV

Економска

1

2.20

Референт за платен промет
обработка и следење на
5.5.7.
тековна
состојба на жиро сметка
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5.6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

5.6.1.

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС)Овластен
сметководител

Раководител

Економска

3

1

4.20

Економска

2

1

3.60

Економска ПМ Ф

2

3

3.00

Економска

2

2

2.20

2

1

3.60

2

2

2.80

2

3

2.40

3

1

4.20

1

3.60

5.7. ОТСЕК ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО

5.7.1.

Главен референт за
Финансиско книговодство

5.7.2.

Самостоен референт за
финансиско книговодство

5.7.3.

Референт за финансиско
книговодство

Високо универзитетско
Образование 1 степен
Висока на образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
Образование 1 степен
Висока на образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС

5.8. ОТСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО

5.8.1.

Главен референт за
материјално книговодство

5.8.2.

Самостоен референт за
материјално книговодство

5.8.3.

Референт за материјално
книговодство

Високо универзитетско
Образование 1 степен
Висока на образование (VII Економска
1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
Образование 1 степен
Висока на образование (VII - Економска Техничка
1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС

Економска

5.9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА

5.9.1.

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Раководител

Економска Општа

5.10. ОТСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА

5.10.1.

Главен референт за план,
градење, економија,
распределба, анализа и
статистика

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)
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Економска

2

Самостоен референт за
5.10.2. план, градење, економија,

распределба и анализа

Референт за план, градење,
5.10.3. економија, распределба и
анализа

5.10.4.

5.10.5.

Самостоен референт за
статистика

Референт за статистика

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII 1Степен или минимум
Висока
240 ЕКТС) Високо
стручно образование
(VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС)
или ССС

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити)или ССС
IV

Економска

Економска

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Висока 1Степен или минимум
Економска Техничка
Виша
240 ЕКТС) Високо
стручно образ (VI1
степен или мин. 180
ЕКТС)
Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС

2

2

Економска

3

2.80

1

2.20

1

2.80

3

2.20

1

4.20

5.11. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИХОДИ

5.11.1.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска

Економска

1

2.40

Економска

1

1,55

2

1

3.60

2

1

2.80

5.11.2.

Тарифски инструктор

Виша
ССС

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VI -Б
Степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС

5.11.3.

Манипулант на сметковни
документи

ССС

III/IV

3

5.12. ОТСЕК ЗА ПАТНИЧКИ ТРАНСПОРТ

5.12.1.

Главен референт

5.12.2.

Самостоен референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Економска Техничка
Висока
образование (VII Сообраќајна
1Степен или минимум
240 ЕКТС)
Високо универзитетско
Економска
образование 1 степен на
Сообраќајна
Висока
образование (VII -1
Транспортно
Степен или минимум
Комерцијална
240 ЕКТС)
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5.12.3.

Референт за сметковен и
тарифски преглед

Евидентичар на
5.12.4.
строгопресметковни обрасци

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС IV

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

3

2.40

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС IV

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

1

2.40

3.60

5.13. ОТСЕК ЗА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

5.13.1.

5.13.2.

Главен референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска

3

1

Самостоен референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

2

1

Виша
ССС

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) или ССС
IV

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

4

2.40

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС IV

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

2

2.40

5.13.3.

Референт за сметковен и
тарифски преглед

5.13.4.

Референт за централна
пресметка

2,80

5.14. ОТСЕК ЗА РЕВИЗИЈА НА БЛАГАЈНИ

5.14.1. Главен ревизор на благајни

5.14.2.

Ревизор на благајни

5.14.3

Референт за сметковен
преглед на станична
благајна

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

1

3.60

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII 1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

1

3.10

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) или ССС IV
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Економска
Сообраќајна
Транспортно
Комерцијална

2.40

5.15. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТЦИИ (ОРИ)

5.15.1.

5.15.2.

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Економска Правна
Висока
образование (VII Општа
1Степен или минимум
240 ЕКТС)

Главен Референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Економска Правна
Висока степен или минимум
Општа
240 ЕКТС и VI1 степен
или минимум 180
ЕКТС)
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3

1

4.20

3

3.60

ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
5.ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
5.1.СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ИЕКОНОМСКИ РАБОТИ
5.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира, координира и раководи со работата на секторот;
-Ги распоредува работните задачи во секторот и го следи текот на извршување на истите;
-Врши непосредна контрола и надзор на извршувањето на работите и задачите;
-Му предлага на Директор за економски и финансиски работи програма за работа на секторот;
-Поднесува извештај за реализација за програмата на секторот;
-Остварува редовно контакти и соработка со другите раководителите;
-Изготвува планови за работа на секторот и одделенијата и се грижи за нивно остварување;
-Врши контрола на документацијата која циркулира во самиот сектор;
-Остварува контакти и консултации со консалтинг друштвото во врска со почитување на
законските прописи;
-Врши следење и примена на прописите од сите области со кои работи секторот;
-Активно учествува со свои совети при извршување на задачите во одделенијата;
-Активно учествува во работата на редовните и вонредните ревизии од страна на Државната
ревизија и другите независни ревизорски куќи во координација со одделенијата;
-Се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во секторот;
-Изработува прописи и интерни акти на друштвото во својот делокруг на работа;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и Директор за економски и
финансиски работи;
-За својата работа одговара во рамките на своите овластувања.
5.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
5.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Добивање задачи од директорот за економски работи;
-Распоредување и координација на задачите со Главните референти на отсеците;
-Примање, сигнирање на дневната пошта и контрола на документацијата врз основа на која се
вршат сите дејствија во ова одделение и распоред на истата по отсеци за извршување;
-Секојдневна координација и соработка со Главните референти на отсеците;
-Следење на извршувањето на задолженијата по отсеци дадени на Главните референти на отсеци;
-Соработка и Координација со службите од подружниците и одделенијата во Дирекција;
-Контрола на документацијата која циркулира во самото Одделение како и во останатите
организациони делови финансиски поврзани со Одделението;
-Ја контролира сета излезна документација од Одделението кон внатрешни организациони
делови на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје во вид на разни известувања како и кон надворешни
институции (банки,министерства, ФПИОСМ, Управа за јавни приходи, Фонд за здравство);
-Организирање на исплата на плата координација со останатите организациони делови на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје и следење на прописите кои ја регулираат;
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-Организирање на исплата на тековни обврски по разни основи кон домашни и странски
коминтенти;
-Наплата на побарувања од домашни и странски коминтенти по разни основи;
-Контактирање и консултации со консалтинг друштвата во врска со почитување на законските
прописи;
-Следење и примена на прописите од сите области со кои работи финансовото одделение;
-Одговорен е за работата и дисциплината на вработените во Одделението;
-Одговорен е за брзо и навремено извршување на задачите на одделението
-Активно учествува со свои совети при извршување на задачите во отсеците;
-Учествува во работата на редовните и вонредните ревизии од страна на Државната ревизија и др.
ревизорски куќи во координација со одделението за книговодтство и
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
5.3.ОТСЕК ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ
5.3.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ
Гиследипрописитекоигорегулираатжелезничкотоработењекоепосебносеоднесуванаделотнастани
чнотоработењезарадиправилноутврдувањенаприходитеодпревозотидругиприходи
Јапримаиконтролирадокументацијатаврзоснованакојасевршиситедејствијавоовојотсекираспореду
вапореферентитезаизвршување
Јаследииорганизирареализацијатанадоговоритезапревозсклученисодомашнитеистранскитекомин
тентиодфинансискиаспект(навременофактурирање,
рокови,
наплата,
повластици)
особенопочитувањеначленотоддоговоритезанавременоплаќање
-КонтроланасостојбатанаконтатакоипроизлегуватодработењетовоовојОтсекиповрзанисонего
(контазаприходи,
контазапобарувањаоддомашниистранскикоминтенти,
обврскикондобавувачиконстранство,
камати,
кредити,
побарувањаиобврскиконстранскижелезничкиуправи)
-Вештачењапоосновнатуженикаматнилистиисоработкасоправнаслужбапоразниутуженипредмети
Врзоснованасетопретходнојаконтролирасетаизлезнадокументацијавовиднаразниизвестувањавнат
решновоЖРСМ Транспорт АД-Скопјеинадворешниинституции (банки, министе-рства) КИПО,
распореднаприливи, Р-21, ДДВидруго.
-Госледицелокупнотоработењевоотсекотзатранспортниприходиитоа:
-СтаничнотоработењекоегоопфаќаоддолжувањетонастаницитепрекуР-21
коесерефлектиравоподатоцитекоиседоставуваатвослужбатазаДДВ
-ЦелокупнотодевизнофактурирањенаЖРСМ
Транспорт
АД-Скопје
(финансовозапревозисештоеповрзаносопревозот,
набарањенапогонизаизвршениуслуги,
набарањенанабавноодделениезапотребинацаринакакоизаизвршенизвоз.)
-КонтактираигоизвестуваОКПвоврскасо
-Гиследиоперативнитекартицизаситедевизникоминтентикоисеусогласуваатсокниговодство,
иврзоснованаиститедаваподатоцидодевизнокогаимадевизниприливизаиздаденитефактури..
КонтроланаизвештајотзадевизнанаплатакојсеизработуваеднашнеделноиистиотпрекуРаководителот
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наФинансовоодделение,
седоставувадоДиректоротзафинансискиработи,
ГенералниотДиректорнаЖРСМТранспортАДидоостанатитеДиректори.
-ИзработувакварталниизвештајиКИПО,
изаделодподатоцитесоработувасоотсекотзадевизноработење.
-ИзготвувамесечнипрегледизаплаќањенанадоместконИнфраструктура,
гиследидобиенитекнижнизадолженијаиодобренијакакоисостојбатазаплатеннадомест.
Гиследипрописитесоситепроменикоигирегулирааткаматитеијаорганизирапресметкатанакаматнил
истипофактуризаненавременоплаќањенаиститесогласнодоговоритеинавременоутужувањенаистит
езарадиизбегнувањеназастареност.
-Јаприма, контролираираспоредувадокументацијатапореферентивоовојотсек
-Одговорензабрзоинавременоизвршувањеназадачитенаотсекот.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.3.2. САМОСТОЕН РЕФЕРЕТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ
-Го следи целокупното работење во група за транспортни приходи и тоа:
-Станичното работење кое го опфаќа оддолжувањето на станиците преку Р-21 кое се рефлектира
во податоците кои се доставуваат во службата за ДДВ.Ги усогласува состојбите заради правилно
искажување на приходите.За сите настанати проблеми соработува со станиците со цел
разрешување на истите;
-Го води делот кој го опфаќа целокупното девизно фактурирање на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје
(финансово за превоз и се што е поврзано со превозот, на барање на погони за извршени услуги
,на барање на набавно одделение за потреби на царина како и за извршен извоз.)
-До службата за транспортни приходи ,станиците доставуваат спецификации за извршениот
превоз од страна на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје , која ги содржи податоците за број на договор ,
вагон, товарен лист тежина со пресметка по договорени цени согласно договорите
Спецификациите ги контролира и истите се фотокопираат заеднички во службата и врз основа на
истите се прави фактурата.Податоци за фактурирање се добиваат и од ОКП;
-Заради почитување на членот од договорите со кој странките фактурите треба да ги платат во
валутен рок, овие фактури се доставуваат во моментот на издавање по електронски пат (факс или
маил) како и по пошта,или евентуално наредниот ден.(во овој дел се вклучени и останатите од
отсекот)
-Води оперативни картици за сите девизни коминтенти кои се усогласуваат со книговодство , и
врз основа на истите дава податоци до девизно кога има девизни приливи за издадените
фактури;
-Учествува во изработување наизвештајот за девизна наплата ;
-Ги обработува податоците од КП 33 кои се добиваат од ОКП и изработува налог за книжење со
кој се утврдуваат приходите по основ стоков и патнички сообраќај ;
-Ги обработува податоците од КП 33-ДДВ добиени од ОКП, ги средува по видови сообраќај, и
пречистено како преглед ги доставува во Отсек за ДДВ за месечната пресметка на ДДВ;
-Ги обработува податоците од КП 33 кои се добиваат од ОКП и изработува налог за книжење со
кој се утврдуваат приходите по основ стоков и патнички сообраќај
-Ги обработува податоците од КП 33-ДДВ добиени од ОКП, ги средува по видови сообраќај, и
пречистено како преглед ги доставува во Отсек за ДДВ за месечната пресметка на ДДВ;
-Соработува со отсекот за ДДВ заради усогласување на прометот за тековниот месец во врска со
сите излезни фактури(девизни и денарски);
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-Ја изработува салдацијата со добиени податоци од контокорентите за тековниот месец
(докнижува или сторнира приход ) по разни основи.Прави налог за книжење;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.3.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ
-Ја проверува исправноста на сите фактури кои се добиваат од станиците за извршен превоз ;
-По Шифри на станици и коминтент ги внесува компјутерски. листа од внсените фактури ја предава
во книговодство врз основа на која се прави налог за книжење (Конто 12010 )
-Контактира со станиците а во врска со доставените документи за книжење;
-Исто така ги внесува комјутерски и фактурите по основ на превоз издадени од Финансово
одделение (8000,7001) ;
-Внесува податоци комјутерски за наплати а од домашни коминтенти по основ на превоз од
изводот од редовната сметка како и изводот од приходната сметка,и податоци за наплата по
основ превоз од коминтенти со кои нема кредитиран превоз (по товарни лостови) по Шифра на
станици, Шифра на коминтент и вид на плаќање;
-Од сите внесени податоци секојдневно се изработува Извештај за денарски побарувања по основ
на кредитиран превоз кој се дава на сите директори и раководителот;
-Учествува во месечна обработка на обрасците Р 21 за секоја железничка станица (оддолжување
на станицата во текот на 1 месец);
-Ги следи оперативните картици по коминтенти, за уплати без спецификација контактира со
странката како и изработува спецификации за уплати за дел од коминтенти;
-Изработува спецификации за влезни фактури поврзани со превоз и истите ги доставува во Отсек
за ДДВ;
-Учествува во работи поврзани со девизното, денарско и друго фактурирање и останати
задолженија;
-Го обработува изводот од приходната сметка по Шифри на станици и вид на плаќање.
-Во текот на месецот ги контролира сите примени документи по основ оддолжување на станиците
(Р-25,К-251,К-205 и други);
-Контактира со станиците во врска со извршени уплати од странките кои немаат кредитиран
превоз;
-Издава потврда обр.1 за дојдените уплати со кои се оддолжуваат станиците;
-Дојдените Р-21 за секоја станица ги контролира, контира и врз основа на податоците од нив;
-Се изработува Рекапитулар за соодветниот месец кој се усогласува и се книжи делумно во
книговодство.Овој дел се работи заеднички со референт за наплата на транспортни приходи;
-Ги издава фактурите по основ режи возарина и други трошоци за подружниците на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје а врз основа на сите примени документи по основ оддолжување на
станиците (Р-25,К-251,К-205 и други);
-Го усогласува контото 24000 и 10094 кои потекнуваат од работењето во оваа служба;
-Учествува во работи поврзани со девизното, денарско и друго фактурирање и останати
задолженија.
-Го врши целокупното денарско фактурирање по основ превоз согласно договорите и
спецификации (пресметки) добиени од станиците и комерцијално тарифско одделение како и
дел од девизното фактурирање (Макстил);
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-Пресметките се копираат во повеќе примероци потребни за доставување на фактурите до
одделенијата во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје (Странката, ОКП, книговодство и за евиденција).
-Денарските фактури комјутерски се внесуваат во служба за транспортни приходи и се предаваат
во отсек за ДДВ;
-Девизните фактури се претвораат во денари пред да се предадат во ДДВ;
-Внесува податоци за пресметка на камата за задоцнети плаЌања од страна на коминтентите со
кои имаме склучено договори;
-Каматните листи ги доставува на странката;
-Прибира документација од книговодство (фотокопии од изводи, компензации ) за утужување на
истите,;
-Води оперативни картици за каматаните листи по коминтенти ;
-Внесува податоци за пресметка на камата на барање на и потребите на подружниците како и за
потребите на правна служба;
-По основ на утужени предмети по основ каматни листи оди на вештачење доколку истото е
потребно;
-Фотокопирање на сите потребни документи за изработка на фактури и утужување;
-Учествува во работи поврзани со девизното, денарско и друго фактурирање и останати
задолженија;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.4.ОТСЕК ЗА ФИНАНСИСКИ ОДНОСИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИ, ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ
5.4.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКИ ОДНОСИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИ
-Ја контролира сета документација пристигната од стручните служби (ОКП,Отсек РИВ идруги) за
внесување во контокорентните пресметки за тековен месец;
-Ја контролира и организира процедурата во врска со плаќање на обврски по контокорентни
пресметки ;
-Ги следи прописите од железничкото работење кои ги регулираат финансиските односи помеѓу
железниците ФИША 311(контокорентни пресметки);
-Врз основа на сето претходно ја контролира сета излезна документација во вид на разни
известувања внатре во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и надворешни институции (банки,
министерства),
-Ја обединува месечната салдација врз основа на податоците од референтите за финансиски
односи со железниците, соработува со отсекот за транспортни приходи;
-Доставување до НБРСМ, пропишан образец МИ за состојба на евидентните сметки по секоја
странска железница односно за состојбата на долгувањата односно побарувањата на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје странските железнички управи;
-Контрола на состојбата на контата кои произлегуват од работењето во овој Отсек и поврзани со
него (побарувања и обврски кон странски железнички управи);
-Изготвува извштаи по разни основи во соработка со референтите кои поединечно ги водат
железниците;
-Контрола на поштата од странските железници и распоред по референти;
-Деловна преписка со странските железници;
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-Отварање на шифри на нови коминтенти и нивно заведување во компјутер со сите податоци
(жиро с-ка депоненет адреса, даночен број);
-Одење во банка и УЈП;
-Оперативна евиденција за некои комиинтенти;
-Извршување на сите други задачи дадени од Раководителот на Одделението и од останати
претпоставени.
5.4.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКИ ОДНОСИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИ
-Води одреден број на странски железнички управи од вкупниот број и ги следи сите промени по
истите;
-Секој месец со странската железница се разменуваат податоци за меѓусебните долгувања и
побарувања ;
-Се врши контрола на податоците за размена кои се добиваат од ОКП месечно по основ на превоз
како и од отсек за работа со коли за РИВ/РИЦ наемнина идруги трошоци поврзани со истите;
-Се изработува дефинитивен контокорент со кој се утврдува пребиено долгот односно
побарувањето на една железница за тој месец;
-Податоците за прометот на промените од контокорентите месечно се доставуваат во вид на
преглед до служба за транспортни приходи заради изработка на салдација;
-Се изработува Извештај за состојбата на долгувањата односно побарувањата кон странските
железници за секој месец кумулативно и се известува директорот за финансии;
-Се усогласуваат состојбите на долгувањата и побарувањата по железниците со книговодствената
евиденција;
-Се известува НБРСМ на пропишан образец МИ во врска со евидентните сметки по секоја
странска железница отворена од НБРСМ односно за состојабата на долгувањата односно
побарувањата на ЖРСМ странските железнички управи;
-Одговорен за следење на работењето во оваа група и податоците кои се даваат во извештајите
како и други известувања внатре во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и надворешни институции;
-Останати задолженија во врска со работењето во отсекот ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.4.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКИ ОДНОСИ СО ЖЕЛЕЗНИЦИ
-Води одреден број на странски железнички управи од вкупнот број со кои ЖРСМ Транспорт АДСкопје има контокорентни односи и ги следи сите промени по истите;
-Секој месец со странската железница се разменуваат податоци за меѓусебните долгувања и
побарувања;
-Се врши контрола на податоците за размена кои се добиваат од ОКП месечно по основ на превоз
како и од отсек за работа со коли за РИВ/РИЦ наемнина идруги трошоци поврзани со истите;
-Се изработува дефинитивен контокорент со кој се утврдува пребиено долгот односно
побарувањето на една железница за тој месец;
-Податоците за прометот на промените од контокорентите месечно се доставуваат во вид на
преглед до служба за транспортни приходи заради изработка на салдација;
-Води оперативни картици по секоја железница;
-Се изработува Извештај за состојбата на долгувањата односно побарувањата кон странските
железници за секој месец кумулативно и се известува директорот за финансии;
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-Се усогласуваат состојбите на долгувањата и побарувањата по железниците со книговодствената
евиденција;
-Се известува Народна банка на РСМ со пропишан образец МИ во врска со евидентните сметки по
секоја странска железница отворена од НБРСМ односно за состојабата на долгувањата односно
побарувањата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје странските железнички управи
-Одговорен е за податоците за железниците кои ги води, а кои се даваат за поната-мошни
известувања;
-Останати задолженија во врска со работењето во отсекот;
- Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.4.4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ
-Прибира документи за извршени службени патувања согласно донесените одлуки за истите.ги
контролира и ги обработува;
-Врши пресметка на службените патувања согласно прописите;
-Контролирана од страна на Главниот референт и потпишана од страна на на Главниот референт
пресметката се поднесува до директорот на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за одобрување за
исплата и одобрена се предава за книжење во книговодство;
-Освен поединечните одлуки за службен пат во странство по лица, секој месец редовно се
изработуваат пресметки за 15 кондуктери во кушет коли на релација Скопје – Белград, и 5
вработени од Подружница за сообраќај за работа во Ристовац и 6 кондуктреи во кушет коли за
Скопје – Бар;
-Подигнува готовина во девизи и врши исплата на дневници по лица;
-Води евиденција за нивни долгувања и побарувања по овој основ;
-Води евиденција за сите девизни приливи оперативно по банки и книга за сите девизни
примања и издавања;
-Ја известува банката за распоред на девизниот прилив односно основот на истиот;
-Изработува извештај за состојбата на девизните средства на депозитните сметки кај банките кој
се доставува секојдневно до на Главниот референт на отсекот, Раководителот, Директорот и
другите Директори;
-Врши плаќање на банкарските провизии за девизните приливи;
-Ја усогласува состојбата на девизните сметки со банката;
-Ги усогласува состојбите во врска со службените патувања со книговодствената евиденција;
-Останати задолженија во врска со девизното работење и други добиени од на Главниот
референт;
-Се води благајна за прибрана готовина од кондуктери во кушет коли;
-Останати задолженија во врска со девизното работење и други добиени од на Главниот референт
и други претпоставени.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.4.5.РЕФЕРЕНТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ И ИНВЕСТИЦИИ
-Работи поврзана со финансирањето на инвестициите и опремата на ниво на ЖРСМ Транспорт АДСкопје(основни средства, следење на одлуките и нивно извршување);
-Прибира документи за извршени службени патувања за кондуктери релација Скопје Белград
согласно донесените одлуки за истите, ги контролира и ги обработува;
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-Врши пресметка на службените патувања согласно прописите;
-Контролирана од страна на Главниот референт и потпишана од страна на на Главниот референт
пресметката се поднесува до директорот на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за одобрување за
исплата и одобрена се предава за книжење во книговодство;
-Ја известува банката за распоред на девизниот прилив односно основот на истиот.
-Врши плаќање на банкарските провизии за девизните приливи;
-Останати задолженија во врска со девизното работење и други добиени од Главниот референт;
-Се евидентираат сите изводи за промените на депозитните девизни сметки, се контролираат и се
предаваат во книговодство;
-Ги усогласува состојбите со книговодствената евиденција;
-Останати задолженија во врска со работи од отсекот и други добиени од на Главниот референт и
други претпоставени.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.5.ОТСЕК ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ, ДДВ, ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ
5.5.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Прием и проверка на целокупната документација што пристигнува во отсекот;
-Следење, организирање и контролирање на работата на вработените во отсекот;
-Координација со службите во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Координација со банките во врска со сите промени настанати во изводите, отварање на жиро
сметки и сите потребни документи;
-Следење на обработката на платата од банките;
-Изготвување на месечен збирен преглед на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, ПДД-МП и Преглед за
потребни средства за исплата на плата и исхрана;
-Доставување на заверен преглед ПДД-МП до подружниците и до отсекот за кадрови работи;
-Изготвување на Годишен извештај ПДД ГИ за плати, други надоместоци и придонеси;
-Соработка со Фондот за ПИО и водење евиденција за работите за заостанатиот придонес за ПИО
како и доставување на Барања за пресметка на ПИО на вработените за кои по некој основ не му е
пресметан придонесот;
-Следење и проверка на плаќањата што се вршат преку банките и плаќањата со КО
-Проверка на исправноста и точноста на влезни и излезни ф-ри од аспект на ДДВ;
-Усогласување на податоците од Отсекот за ДДВ со Одделението за книговодствени работи;
-Изготвување на месечна даночна пријава;
-Изготвување на исправка на месечна даночна пријава за конкретен период или година;
-Изготвување на прегледи за пресметан и повратен ДДВ од УЈП;
-Усогласување на податоците од Управата за јавни приходи за пресметан и повратен ДДВ од УЈП;
-Соработка со сите внатрешни и надворешни соработници.
-Извршување на сите други задачи дадени од Раководителот на Одделението и од останати
претпоставени
5.5.2.ОДГОВОРЕН ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ
-Ги извршува истите работни задачи исто како и Самостојниот Референт за пресметка на плати и
благајна и Референтот за плати и благајна но, во исто време ја распредулава работата во делот на
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пресметка на платите, ја контролира, координира и одговара за правилното работење во делот на
пресметка на платите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
5.5.3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ДДВ
-Прием на влезни ф-ри од Подружниците и Дирекција на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и детална
проверка на исправноста и точноста на секоја фактура со сите пропратни документи, елементите
што треба да ги содржи секоја ф-ра од аспект на ДДВ како и исправноста на оберувањето на
фактурите од Одделението за набавка и продажба или од овластеното лице од организационата
единица;
-Проверка на секоја ф-ра со налогот за плаќање (жиро сметка, износ, дата на издавање на ф-рата
валута, број на договор и одлука за набавка шифра на коминтентот и банка депонент на
коминтентот);
-Оценување и согладување според законот за ДДВ за одбивка на претходниот данок на секоја
фактура применувајќи го чл. 35 од Законот за ДДВ;
-Согледување според Законот за ДДВ на оправданоста на фактурирањето со 5% или 18% и дали
прометот е ослободен од ДДВ по чл. 23 и чл. 24 од Законот за ДДВ;
-Евидентирање, односно внесување на исправните ф-ри во компјутер и предавање во
Одделението за книговодствени работи за книжење заедно со компјутерска спецификација;
-Изготвување на прегледи за влезни фактури по организациони делови на ЖРСМ Транспорт АДСкопје, со разграничување на ДДВ по одделни стапки и даночни основи;
-Усогласување на податоците од Отсекот за ДДВ со Одделението за книговодствени работи;
-Сложените прегледи заедно со Пријавата за ДДВ се предаваат во книговодство;
-Евиденција на влезните авански ф-ри и нивно затворање со конечните фактури;
-Прием на предлози за компензации при проверка на обврските спрема коминтентите,
изготвување на вирмански налог за пресметка и понатамошно проследување на документите;
-Изготување на Предлог за компензација до коминтенти со кои има потреба за затварање на
обврските и побарувањата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.5.4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И БЛАГАЈНА
-Припрема и обработка на плата,
-Припрема и обработка на исхрана,
-Презентира податоци од плата кои се потребни за работниците кои остваруваат право за пензија
во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје Дирекција и податоци од плата за работници кои напуштиле
железница и правење на М-4 Изработените М-4 за секој вработен кој остварува право на пензија
се носи во ПИО-на проверка кај одреден референт кој работи за ЖРСМ Транспорт АД-СкопјеДирекција
-Издавање на потврди за просечна нето плата на вработените за еден три или шест месеци, со
внесување на податоци за задршки доколку е потребно
-Пополнување,заверување на административни забрани за кредити по вработени
-месечни податоци за плата и структура на вработени за статистика за Град Скопје,
-десетомесечни податоци и годишни податоци,
-налози за службени патувања,
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-евиденција, контрола и внесување на податоци за користење на мибилни телефони
испроведување на изјави по подружници
-евиденција за вработените во Финансово одделение,
-Прибирање на сите евиденции од одделенијата во Дирекција за исхрана и плата, контролирање ,
усогласување , внесување во комјутер за спроведување.
-Извештаи за работници кои се на боледувања преку Фондот
-Извештаи за работници кои се на боледувања до одделението за човечки ресурси при
ЖРСМТранспорт АД-Скопје
-Извештаи за статистика во планско
-Спроведување на одлуки и решенија во врска со вработените во Дирекција донесени од Управен
одбор (Пресметки, разлики)
-Спроведување на дел од девизните налози за исплата во денари и задржување на храна и превоз
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.5.5. РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАТИ И БЛАГАЈНА
-Комплетно благајничко работење со готови пари,
-пресметка, подигање и исплата на плата,
-координација на податоци и подигагње на плата за сите подружници,
-пресметка, подигање и исплата на надоместоци на вработени во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје
Дирекција,
-пресметка, евиденција, исплата на надоместоци на Надзорен одбор,
-учество во внесување на податоци за плата по евиденции,
-учество во изготвување на сите потребни документи за изработка, и исплата на плати и
надоместоци за сите Подружници,
-изготвување на годишен извештај за Персонален данок во УЈП за Дирекција на ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје,
-чување, примање и издавање на дупликати на клучеви за сите благајни на територија на ЖРСМТранспорт АД Скопје,
-учество во сите работи поврзани со пензионирање на работници, изработка на М-4, пресметки на
неплатени придонеси и др.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените
5.5.6.РЕФЕРЕНТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И ПРЕСМЕТКА НА ДДВ
-Прием на излезни ф-ри од Подружници и Дирекција на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Детална проверка на исправноста и точноста на секоја фактура, односно елементите што треба да
ги содржи секоја ф-ра од аспект на ДДВ;
-Евидентирање, односно внесување на исправните ф-ри во компјутер и предавање во
Одделението за книговодствени работи за книжење заедно со компјутерска спецификација;
-Изготвување на прегледи за излезни ф-ри по организациони делови на ЖРСМ Транспорт АДСкопје;
-Внесување на вирманските налози во компјутер и по потреба изготвување на преглед за
доспеани обврски спрема коминтентите;
-Отварање на шифри на нови коминтенти и нивно заведување во компјутер со сите податоци
(жиро с-ка депонент адреса, даночен број);
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-Одење во банка и УЈП;
-Оперативна евиденција за некои коминтенти;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.5.7.РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ОБРАБОТКА И СЛЕДЕЊЕ НА ТЕКОВНАТА СОСТОЈБА НА ЖИРО
СМЕТКА
-Прием и проверка на состојбата на жиро сметките на изводите добиени од банките;
-Изработување на дневен извештај за состојбата на средствата на жиро с-ките;
-Обработка на изводот, внесување на шифри на коминтентите кои извршиле уплата, средување
на вирманските налози по Подружници и сложување со промените, односно приливот и одливот
на средствата;
-Прием на ф-ри и про ф-ри од коминтентите за извршените набавки и услуги од нивна страна,
комплетирање на ф-рите со записници и испратници, изготвување на вирмански налози и
спецификации за истите;
-Прием на писма и договори од Одделенијата на Дирекција врз основа на кои се изготвуваат
излезни ф-ри ;
-Средување на вирмански налози и одење во банка;
-Изготвување на извештај за доспеани обврски;
-Оперативна евиденција за дел од коминтентите спрема кои ЖРСМ Транспорт АД-Скопје има
обврски за плаќање;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.6.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
5.6.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Добивање задачи од Директорот за економски и финансиски работи и нивно извршување;
-Секојдневна консултација со Главните референти на отсеците и распределба на задачите;
-Учество во организацијата и изработката на завршната сметка, како и други периодични
извештаи;
-Учество во формирањето на пописните комисии за извршување на инвентарисувањето на
средствата, благајните, паричните побарувања и обврски;
-Учество во изввршување на пописот со стручни и консултански услуги;
-Учество во работењето со редовните контроли кои се прават од страна на ревизорските друштва;
-Сигнирање на дневна пошта;
-Консултации со консалтинг друштва за книговодственото финансиско-материјално работење;
-Координација со службите од подружниците и одделенијата на претпријатието;
-Учество во изготвување на финансиските извештаи и потребите на претпријатието и другите
институции;
-Ги извршува одлуките, ја спроведува политиката на акционерското друштво ЖРСМ Транспорт АДСкопје во областа на книговодствената проблематика;
-Стручно учество во изготвување на Одлуките за извршување на прописите и завршните сметки;
-Извршување на сите други задачи дадени од Директорот за економски-финаниски работи од
областа на книговодството;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.

Страна | 109

5.7.ОТСЕК ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО
5.7.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО
-Организира и раководи со вработените во отсекот;
-Води сметка за правилна примена на прописите во отсекот за деловно кноговодство;
-Дава информации за книговодствената состојба пред органите на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Прати прописи од областа на Законот за трговски друштва;
-Води сметка за правилна примена на контниот план и учество во неговата изработкаи измена;
-Врши постојано следење на состојбата на билансот во текот на годината;
-Врши целосно слагање и контирање на денарските изводи;
-Врши слагање и контирање на девизни изводи и девизни благаји;
-Контирање на влезни и излезни фактури;
-Врши слагање на ДДВ секој месец, слагање на приходите, постојана контрола и слагање на
обврските и побарувањата на жиро-сметките, денарски и девизни и на сите конта околу изводите;
-Спроведување на кредитите и нивно постојано следење, како и пресметување на курсните
разлики на кредитите, на девизни изводи и девизни фактури, како и на сите конта поврзани со
девизи и нивно сведување на курсот со 31 декември;
-Слагање на обврски и побарувања со надворешни коминтенти;
-Работа со ревизорите при годишна ревизија на работењето на претпријатието;
-Учество во организација и изработка на завршна сметка, како и други периодични извештаи;
-Извршување на сите други задачи дадени од Раководителот и Директорот за економско
финансиски работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
5.7.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО
-Прима благајни од благајниците по подружници, истите ги обработува, ги контира по поедини
конта од контниот план;
-Потоа извршува контирање и книжење на базата, врши сложување на
благајните по
подружници, сложување на салдата на благајните;
-Врши пресметка и вкалкулирање на пресметаната плата по подружници и истите ги проверува и
сложува по конта;
-Прима документи од службата за пресметка на службени патувања во странство, истите ги
проверува, ги книжи, сложува и ги контролира како се задолжуваат и кога ги враќаат патните
сметки;
-Врши анализа на контата од група- побарување од работници од група и останатите конта;
-По потреба врши книжење на документите во базата доколку не е присутен сметководителот кој
врши книжење во базата;
-Учествува во изготвување на годишната сметка, како и други задачи кои ќе му бидат доверени од
страна на претпоставените лица во Одделение за книговодство;
-Прима дел од фактурите кои ги испоставува ЖРСМ Транспорт АД-Скопје до коминтентите и за
извршените услуги и превоз истите ги книжи;
-Врши целосно согледување и усогласување на побарувањата што ги има во ЖРСМ Транспорт АДСкопје за извршените услуги и превоз;
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-Ги евидентира рачно во девизен износ побарувањата и обврските со странските железници
(конто корент);
-Врши усогласување на ДДВ евидентиран во книговодството со поднесената пријава од управата
за јавни приходи;
-Усогласувајќи го данокот ги контролира побарувањата и евидентираниот приход;
-Врши внесување на податоци (фактури) како и други работи кои се однесуваат на
книговодствената евиденција;
-Прима изводи од жиро-сметките, истите ги контира, книжи, врши анализа, ги сложува салдата на
истите;
-Изводи од девизни сметки и нивно контирање и целосно усогласување на контата поврзани со
нив;
-Извршува задачи поставени од Раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од Директорот и од други претпоставени работници.
5.7.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИСКО КНИГОВОДСТВО
-Врши електронска обработка на документите, односно нивно внесување во системот;
-Врши слагање на книговодствените картици и усогласување со коминтентите;
-Врши слагање на девизни изводи со оперативна картица;
-Врши слагање на книговодствена картица на девизни фактури со оперативна картица;
-Врши слагање на синтетички и аналитички картици;
-Учествува во изработка на годишна сметка;
-Извршува и други задачи поставени од Раководителот на Одделението, Главниот референт,
Директорот и други претпоставени работници.
5.8.ОТСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО
5.8.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО
-Примање и евидентирање на примената документација за материјално книговодство, основна
имовина и инвестиции во тек;
-Контирање (проверување) на количината и внесување на вредностите во матовите за прием;
-Спроведување и следење на прописите од областа на материјалното книговодство и основната
имовина;
-Контрола на книжењата, контрола на вредностите по конта меѓу компјутерското работење и
билансот со финансово книговодство;
-Соработка со магационерите и Главните референти по отсеците и електронскиот центар за
тековната работа и за усовршување на електронската обработка;
-Изработка на извештаи, количински и вредносно, со што во секој момент на надлежните органи
може да им се даде правилен и точен податок за моменталната состојба, количински и
вредносно, во магацините;
-Организирање на попусот и координација со сите магационери и централната комисија за време
на пописот и неговото навремено заввршување;
-Пресметување и обработка на сите девизни фактури;
- Ја следи работата на редовните и вонредните ревизии;
-Учество во организација и изработка на завршна сметка, како и други периодични извештаи;
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- Спроведување на сите поставени задачи од страна на Раководителот и Директорот за економски
и финансиски работи на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
5.8.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО
-Компјутерско пуштање и обработка , заклучување на тековниот месец и пренесување на салдото
во наредниот месец;
-Спроведување на контролни направени од страна на материјалното книговодство и корекции од
страна на Подружници;
-Комплетно спроведување, контролирање, сложување и пратење на доработка;
-Отсранување на техничките проблеми во компјутерската програма или барање на помош од
Сектор за информатика;
-Евидентирање на основните средства во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и заведување на влезните и
излезните документи во главен дневник;
- Отварање на картица во електронска форма за секое средство со одредеување на стапка на
амортизација, книжење на количина и вредност, следење и книжење на промените од
подружница во подружница;
-Книжење на налози за набавка, евидентирање на добавувачите и следење на билансната
состојба;
-Сложување на вредноста на рекапитуларот на главен дневник со биланс и електронска
обработка;
-Постојано пратење на состојбата и промените;
-Книжење на амортизација и револаризацијата на крајот на годината;
-Следење на секоја инвестиција од почеток до крај и нејзино активирање како основно средство;
-Следење на законските прописи и промени;
-Учествување во завршната пресметка во делот поврзан со основните средства, инвестициите и
материјалното работење;
-Соработување со надворешни и внатрешни ревизори;
-Учество во извршување на пописот и негово спроведување;
-Извршување задачи поставени од Главниот референт и Раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
5.8.3.РЕФЕРЕНТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО
-Примање на фактури нивно книжење во дневник за материјали;
-Примање и вршење контрола на поштата што доаѓа од Подружница и спроведување на истата во
материјалното книговодство;
-Книжење на количина и вредност на сите документи во компјутер и контрола на истите
документи во електронската програма;
-Контрола на веќе внесените шифри и назив на материјали од страна на магационерот;
-Правење на месечни рекапитулари, месечно сложување со билансот со финансово книговодство;
-Компјутерска обработка во сите програмски нивоа (материјални картици, состојба и
рекапитулар);
-Редовно соработување со магационери;
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-Пуштање на извештаи, (дневник, рекапитулар, утрошок, погонски) и доставување до
Подрушница;
-Сложување на материјалните картици со слагалачките картици на магационерите;
-Давање на просечни цени и набавни цени за потребите на погонот;
-Изработка на годишниот попис со претходно слагање со компјутерска обработка, финансиски со
Финансово и количинсаки со магационерите;
- Надгледување на работата при спроведување на пописот и соработка со пописната комисија;
-Соработка со годишните ревизии;
-Извршува задачи поставени од Главниот референт и Раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
5.9.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАН, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА
5.9.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира и координира работата на одделението;
-Соработува и обезбедува потребна координација со Подружниците за потребите на друштвото;
-Учествува во договарањето со Републичкиот завод за Статистика и надлежните Министерства;
-Врши потребни анализи за извршување на плановите, предлага мерки за извршување на
плановите и поднесува извештај до Менаџментот и Управниот одбор на претпријатието;
-Организира и врши увид во претходно согледување на мерки и инструменти на економската
политика за односната планска година, изработка на Бизнис плановите и извршувањето на
статистичката работа и документација;
-Ги следи работите и ги прати измените од планско-развојно-статистички прописи, стандарди,
упатства, спогодби, договори и слично, што се однесуваат на ниво на друштвото;
-Со стручните служби ја проучува организацијата на превозот од сообраќајно технички аспекти и
предлага најповолни и најразлични решенија, изготвува програмски задачи и студии за изработка
на инвестиционо-техничка документација за позначајни потфати на друштвото, дава насоки за
изработка на предпроектни и инвестициони елаборати за проширување и реконструкција на
железничките капацитети;
-Ја организира и координира изработката на програмите за развој по методологија и барање на
МБ и учествува во разговорите со нивните мисии и ги брани поставките на програмата;
-Работи и други работни задачи што ќе му бидат дадени од Менаџментот и Управниот одбор на
претпријатието;
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
5.10.ОТСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА И СТАТИСТИКА
5.10.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН, ГРАДЕЊЕ, ЕКОНОМИЈА, РАСПРЕДЕЛБА, АНАЛИЗА И
СТАТИСТИКА
-Ги обединува, координира и усмерува работите во отсекот, давајќи конкретни предлози и
упатства за работа;
-Ги дефинира насоките за изработка на бизнис планот
-Го анализара извршувањето на плановите, изготвувајќи информации анализи и извештаи за
работењето на друштвото;
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-Изработува потребни заклучоци и информации по поедини проекти;
-Учествува при изработка на инвестициони планови и програми,
-Учествува во работни групи за работи што се во интерес на друштвото;
-Подготвува извештаи и пополнува прашалници за потребите на министерства и други
надворешни институции;
-Учествува во конкретни работи врзани со користење на странски кредити;
-Се грижи целата работа во отсекот да биде навреме извршена помагајќи им на вработените во
отклонување на евентуални пречки во нивната работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.10.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН, ГРАДЕЊЕ, ЕКОНОМИЈА, РАСПРЕДЕЛБА И АНАЛИЗА
-Ја утврдува потребата и обемот на работа на влечните средства по серии согласно планираниот
обем на работа;
-Ја прати динамиката на експлоатацијата на влечните средства;
-Врши анализа и пресметка на квантитативните и квалитативните показатели за работа на
влечните средства;
-Ја оценува и анализира потрошувачката на гориво по серии на влечни средства;
-Учествува во изработка на калкулации за трошоци на влеча;
-Ја оценува оправданоста на предложените планови за тековно и инвестиционо одржување на
средствата за работа ;
-Го утврдува планот за тековно и инвестиционо одржување на транспортните капацитети;
-Изработува извештаи за реализацијата на средствата за тековно и инвестиционо одржување на
техничките капацитети и останатите средства за работа во друштвото;
-Ги утврдува потребните елементи за изработка на финансискиот план;
-Прибира податоци, ја оценува трошковната структура и структурата на вкупниот приход и
изработува економско - финансиски план;
-Прати и анализира извршувањето на планот;
-Перманентно го прати и анализира економско-финансиското работење на друштвото и
подготвува потребни информации и извештаи ;
-Утврдува висина на инвестиционите вложувања по носители и припадност;
-Ја согледува бројната состојба и динамиката на движење на работната сила;
-Изготвува писмени предлози за движење на платите во Р Македонија;
-Ги следи сите промени што ќе настапат во плаќањата на друштвотокако резултат на државни и
верски празници;
-Изготвува предлог Решение или Одлука за висината на надоместоците и други примања;
-Прати економски прописи и стручна литература што придонесуваат за унапредување на работата
на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.10.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ПЛАН, ГРАДЕЊЕ, ЕКОНОМИЈА, РАСПРЕДЕЛБА И АНАЛИЗА
-врши консултации и учествува во планирање на обемот на работа во патничкиот и товарниот
сообраќај;
-врши анализа на предвидениот обем на работа, пратејќи ги податоците за извршената работа
месечно;
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-го анализира транспортно -комерцијалното работење;
-изготвува информации и извештаи за реализацијата на обемот на превоз;
-ги изработува и анализира квантитативните и квалитативните показатели за работа на патничките
и товарните возови;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.10.4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СТАСТИКА
-Ја следи состојбата на податоците во согласност со Правилникот 501/91год.за ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје изработени од службите во ЖРСМ Транспорт АД - Скопје;
-Ги сумира податоците по вид на превоз на патничкиот и товарниот сообраќај месечно добиени
од обработка;
-Изработува годишна статистика за ЖРСМ Транспорт АД - Скопје (во соработка со Подружниците,
Одделенијата и службите на ЖРСМ Транспорт АД Скопје);
-Ја следи состојбата со секојдневната обработка на патни листови во патничкиот и товарниот
сообраќај;
-Составува извештаи по разни показатели патничка, стокова, машинска и градежна статистика;
-Доставува податоци за УИЦ-меѓународна статистика;
-Соработува со Републичкиот Завод за Статистика;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.10.5.РЕФЕРЕНТ ЗА СТАСТИКА
-Ги обработува податоците во локалниот патнички превоз по станици и пруги;
-Ги следи состојбите на вработените на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје по структура година на
старост, пол, стаж, структура и флуктуација
-Ја следи состојбата во машинската статистика за работата и користењето на влечните средства (по
видови на влеча);
-Обработува патни листови во патничкиот и товарниот сообраќај за ЖРСМ Транспорт;
-Соработува со Сектор за информатиказа изработка на месечните извештаи во локалниот и
меѓународниот сообраќај-товарен;
-Составува месечни извештаи по вид на превезена стока во локалниот и меѓународниот сообраќај;
-Изготвува информации и извештаи за реализација на обемот на превоз;
-Ги изработува и анализира квантитативните и квалитативните показатели за работа на патничките
и товарните возови;
-Соработува со Подружниците, Одделенијата и службите во ЖРСМ Транспорт за сумирање на
податоците за изработка на годишната статистика;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.11.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИХОДИ
5.11.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи со Одделението за контрола на приходи согласно Колективниот Договор на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје, закони и прописи;
-Го прати и проучува донесувањето на законите на РСМ и другите прописи во соработка со другите
соодветни служби за тоа на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
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-Се грижи за спроведување на разните спогодби на друштвото, разни акти, закони и друго, како и
превзема мерки за нивно извршување и дава обавезни упатства;
-Врз основа на спогодбите,законите и друго донесува упатства и правила за единствено и
еднообразно водење на транспортно сметководство и благајничко работење на железничките
станици;
-Ја организира и координира работата за унапредување и информатизирање на работењето на
Одделението за контрола на приходи;
-Учествува во работењето, а по потреба и го координира работењето на работните тела и
стручните служби на ЖРСМ Транспорт АД-Скопјена унапредувањето на финансиското сметководствените работи, како и на работи, кои се поврзани со изработка на програма и
информатичка опрема од страна на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, на железничките благајни и ОКП
-Изработува Предлог- план и програма за унапредување на информатиката;
-Организира и го прати работењето на стручните служби и ОКП на извршување на работите
поврзани со салдацијата на транспортните приходи , предлага и превзема мерки за одржување на
пропишаните рокови;
-Ги анализира месечните пресметки по салдационите пресметки, посебно дали салдационите
пресметковни податоци кои ги доставува ОКП се правилно внесени.Превзема мерки и дава
предлози за отклонување на евентуални вооченинедостатоци. Врши анализа од оваа област по
барање на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и врз основа на резултатите на анализата дава одговор на
ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Изработува извештаи за состојбата и функционирањето на единствениот систем на транспортното
сметководство и благајничкото работење, пресметките и распоредувањето на транспортните
приходи по утврдување на ОКП;
-Врши надзор на активната конрола (ревизии на благајни) и на тарифската инструктажа.
-Учествува во работата на работните тела и стручните служби на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
- Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица;
-Припрема и изработува прописи за транспортно сметководство и благајничко работење на
железничките станици како и за ревизија на благајните;
-Ги прати промените на правилниците, упатствата и тарифите од внатрешниот и меѓународниот
патнички и стоков сообраќај. Ги изучува проблемите во врска со нивната примена, предлага
измени и дополнувања, дава толкување и упатства. Соработува и дава предлози при изработката
на прописите и решавање на проблемите, со соодветните служби на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје,
кои се во врска со транспортно- комерцијално- тарифски и манипулативни работења од
внатрешниот и меѓународниот патнички и стоков сообраќај;
-Го контролира работењето на ревизорите на благајни и на тарифскиот инструктор, го одобрува
Планот за ревизија, по потреба присуствува на заедничките ревизии, расправа по спорните
прашања во врска со ревизиите, спроведува авторизација на кандидатите за ревизори на
благајни. Го прати и анализира работењето на ревизорите, предлага и превзема мерки за
унапредување на ревизијата, изработува извештаи за извршените ревизии;
-Учествува на меѓународни конференции на кои се разгледуваат прашања и се донесуваат
прописи од областа на Контролата на приходи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
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5.11.2.ТАРИФСКИ ИНСТРУКТОР
-Ги изучува и прати промените во реглементарните одредби прописите на тарифи, правилници и
упатства за внатрешен и меѓународен патнички, багажен, стоков сообраќај и превоз на експресни
пратки;
-Ги прати промените во тарифите и другите прописи и на Раководителот му предлага
дополнувања и измени на тарифите, правилниците, упатствата и на останатите прописи;
-Ги прима и расподелува исправките, дополнувањата и измените на сите тарифи;
-На вработените во ОКП им дава објаснувања за правилна примена на тарифите и останатите
прописи;
-На барање на Главниот референт на отсекот на вработените во отсекот им дава објаснувањаинструктажа за правилна примена на нови тарифи и останати нови прописи;
-По согледување на Раководителот врши подучување на персоналот во железничките станици и
туристички агенции;
-Предлага на Раководителот соодветни мерки,со кои утврдените неправилности нема да се
повторат;
-Составува извештај, односно наод за извршените инструктажи;
-Извршува други работи по налог на Раководителот на Одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.11.3.МАНИПУЛАНТ НА СМЕТКОВНИ ДОКУМЕНТИ
-Прима пошта за потребите на Одделението. Води деловен протококол на примената пошта во
одделението и експедираната пошта од одделението;
-Ја разнесува поштата до соодветните служби во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и корисниците на
превозните услуги. Добиената пошта ја расподелува по отсеци и ја доставува до истите.
-Ја прима соодветната документација од сите отсеци, ја распоредува по вид на сообраќај и
пресметковен месец и истата ја архивира;
-Се грижи и води евиденција за архивираниот материјал, односно се грижи за архивата на
Одделението;
-Работи и други работи по налог на Раководителот на Одделението.
5.12.ОТСЕК ЗА ПАТНИЧКИ ТРАНСПОРТ
5.12.1. ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Раководи и го организира работењето на отсекот, се грижи за извршување на работните задачи
во предвидените рокови, ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна
примена и предлага нивни промени и дополнувања;
-Соработува со странските железнички управи, за евентуални дополнителни долгови и
побарувања врз основа на месечните пресметковни листи за отпрема;
-Ја организира и координира работата за унапредување на техничко технолошкиот процес на
работењето на отсекот;
-Учествува во работењето поврзано со изработка на програма и информатичка опрема од срана
на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје на железничките благајни и ОКП;
-Ја потпишува поштата за која е овластен;
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-Припрема предлози решенија и одлуки од својот делокруг, кои ги донесува Раководителот на
одделението;
-Врши месечно срамнување на податоците од главните месечни сметки на патничките благајни и
туристичките агенции со отсекот за ревизија;
-Ги контролира испоставените калкулациски и сметковни забелешки, расправа за разликите
доколку се неоправдани и повремено извршува повторен преглед на сметковните документи;
-Расправа со станиците за евентуалните неправилности,кои се утврдени при основниот преглед за
нивно отсранување,како и за евентуални спорни случаеви;
-Ги прима објаснувањата на издадените контролни забелешки од отсекот за ревизија, издава
решенија и составува предлози за тужби;
-Извршува и други работи кои се донесени со други општи акти или по наредба на Раководителот
на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.12.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Врши преглед на сите стандардно оперативни процеси во отсекот
-Врши преглед на дефинитивните пресметковни листи согласно фиша 301
-Ги доставува дефинтивните пресметковни листи до учесниците во соообраќајот согласно фиша
304
-Врши преглед на добиените дефинитивни пресметковни листи контокорентна од странските
управи и ги разгледува, решава спорните износи
-Извршува дополнителни корекции во распредлбата на транспортните приходи и распоредување
на девзиниот прилив и одлив
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот
-Работи и други работи во отсекот по налог на Главниот референт во отсекот
5.12.3.РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕТКОВЕН И ТАРИФСКИ ПРЕГЛЕД
-Врши преглед и контрола на главните месечни сметки К- 44 и К-46;
-Врши преглед и контрола на потрошокот и залихите на строгопресметковните обрасци во К-44 и
К-46;
-Врши контрола и тарифски преглед на превозните документи К-2, К- 6, К-7, К-7el. К-23а, К-71;
-Прави внес на К-6 во системот за електронскиот за обработка;
-Врши тарифски преглед и припрема на документи К-2, за електронска обработка и врши
електронска обработка на истите во внатрешниот сообраќај;
-Врши тарифски преглед и припрема на документи за електронска обработка и врши електронска
обработка на истите во меѓународниот сообраќај и тоа: во пристигање, отпрема и транзит;
-Ги срамнува податоците од рачниот тарифски преглед со податоците од електронската
обработка;
-Извршува преглед на листите на разлики од електронската обработка;
-Извршувапреглед на електронска поделба и дава согласност за доставување на електронска
поделба по земји;
-Извршувапреглед на ЕПА ;
-Калкулација, рекапитулација и рачна поделба на К-7;
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-ТЗМ преглед на отпремени патници, позиции и преглед на продадени билети во отпрема;
-Испоставува калкулациски контролни забелешки за внатрешен и меѓународен сообраќај;
-Врши преглед на дефинитивните пресметковни листи согласно ЦИВ и фиша 301;
-Ги доставува дефинитивните пресметковни листи до учесниците во сообраќајот согласно ЦИВ и
фиша 301;
-Извршува распределба на транспортните приходи врз основа на дефинитивните пресметковни
листи, односно составува Р- 22;
-Испоставува исказ на разлики врз основа на добиените дефинитивни пресметковни листи од
управите;
-Извршува дополнителни корекции во распределбата на транспортните приходи и распоредување
на девизниот прилив и одлив;
-Врши месечно срамнување на податоците од главните месечни сметки на патничките благајни со
отсекот за ревизија;
-Ги разгледува барањата за рекламации поднесени од корисниците на превозните услуги и
составува Кп- 90,Кп- 94 и Кп- 102;
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена;
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот;
-Работи и други работи во отсекот по налог на Главниот референт за патнички транспорт.
5.12.4.ЕВИДЕНТИЧАР ЗА СТРОГОПРЕСМЕТКОВНИ ОБРАСЦИ
-Врши прием, евидентира прием и одобрува требовања на порачани строгопресметковни обрасци
во внатрешниот и меѓународниот патнички и багажен сообраќај;
-Врши контрола на доставените требовања до печатницата, врши контрола на реализираните
требувања и ги задолжува благајните со примените строгопресметковни обрасци;
-Води евиденција за потрошокот и залихата на стогопресметковните обрасци за секоја благајна и
станица посебно;
-Води евиденција за поништувањето на строгопресметковните обрасци, кое настанува од
различни причини;
-Води списоци на воведени нови релации во сообраќајот;
-Доставува Ургенции до станиците за евентуални неправилности во евидентирањето на залихите
од станиците и непридржување на рокот на доставување на месечните сметки;
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена;
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот;
-Работи и други работи во отсекот по налог на Главниот референт за патнички транспорт.
5.13.ОТСЕК ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
5.13.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Раководи и го организира работењето на отсекот, се грижи за извршување на работните задачи
во предвидените рокови, ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна
примена и предлага нивни промени и дополнувања ;
-Соработува со странските железнички управи, за евентуални дополнителни долгови и
побарувања врз основа на месечните пресметковни листи;
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-Ја организира и координира работата за унапредување на техничко технолошкиот процес на
работењето на отсекот;
-Учествува во работењето поврзано со изработка на програма и информатичка опрема од страна
на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје на железничките благајни и ОКП;
-Ја потпишува поштата за која е овластен;
-Припрема предлози решенија и одлуки од својот делокруг, кои ги донесува Раководителот на
одделението;
-Врши месечно срамнување со отсекот за ревизија;
-Ги контролира испоставените калкулациски контролни забелешки, расправа за евентуалните
разлики доколку се неоправдани и повремено врши повторен преглед на сметковните документи;
-Ги прима објаснувањата на издадените контролни забелешки од отсекот за ревизија, издава
решенија и составува предлози за тужби;
-Расправа со станиците за евентуалните неправилности, кои се утврдени при основниот преглед за
нивно отсранување како и за евентуални спорни случаеви;
-Извршува и други работи кои се донесени со други општи акти или по наредба на Раководителот
на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.13.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Врши преглед на дефинитивните пресметковни листи согласно ЦIM, GТM – ЦIТ и фиша 304;
-Ги доставува дефинитивните пресметковни листи до учесниците во сообраќајот согласно ЦIM,
GТM – ЦIТ и фиша 304;
-Испоставува исказ на разлики врз основа на добиените дефинитивни пресметковни листи од
управите на уплатните станици;
-Извршува дополнителни корекции во распредлбата на транспортните приходи и распоредување
на девзиниот прилив и одлив;
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена;
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот ;
-Работи и други работи во отсекот по налог на Главниот референт во отсекот.
5.13.3.РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕТКОВЕН И ТАРИФСКИ ПРЕГЛЕД
-Врши секојдневен прием, преглед и контрола на дневните смети К-165,К-165м, К-140 трз.,К-165
трз. со прилозите, а месечно врши прием, преглед и контрола на месечните сметки К- 140 и К140м со прилозите;
-Врши сметковен преглед на К- 111 како и тарифски преглед на К- 161;
-Испоставува калкулациски и сметковни контролни забелешки;
-Врши сметковен и тарифски преглед и припрема на документи (товарни листови) за електронска
обработка и врши електронска обработка на истите во меѓународ- ниот сообраќај и тоа: во
пристигање, отпрема и транзит. Ги срамнува податоците од рачниот тарифски преглед со
податоците од електронската обработка;
-Извршува преглед на листите на разлики од електронската обработка;
-Испоставува калкулациски контролни забелешки;
-Врши преглед на дефинитивните пресметковни листи согласно ЦИМ, ГТМ - ЦИТ и фиша 304;
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-Ги доставува дефинитивните пресметковни листи до учесниците во сообраќајот согласно ЦИМ,
ГТМ - ЦИТ и фиша 304;
-Извршува распределба на транспортните приходи врз основа на дефинитивните пресметковни
листи, односно составува Р- 22;
-Испоставува исказ на разлики врз основа на добиените дефинитивни пресметковни листи од
управите на упатните станици;
-Извршува дополнителни корекции во распределбата на транспортните приходи и распоредување
на девизниот прилив и одлив;
-Извршува централна пресметка на вкупните превозни трошоци согласно посебните договори со
корисниците на превозните услуги, и дава налог за нивна наплата;
-Извршува тарифски преглед на предавните листови во превозот со ИЦФ, преглед на дневните
сметки и ја доставува соодветната документација до ИЦФ. Врши пресметка на превозните
трошоци за превози под режим на ИЦФ и дава налог за наплата на истите;
-Ги разгледува барањата за рефакции и рекламации поднесени од корисниците на превозните
услуги и составува Кп- 90,Кп- 94 и Кп- 102;
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена;
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот;
-Работи и други работи во отсекот по налог на Главен референт за товарен сообраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.13.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ЦЕНТРАЛНА ПРЕСМЕТКА
-Извршува централна пресметка на вкупните превозни трошоци согласно склучените догвори за
превоз со корисниците на превозни услуги;
-Врши контрола на пресметаните превозни трошоци по спецификациите кои се прилог на
фактурите испоставени од Финансово Одделение согласно цените утврдени со Договорите.
Доколку се утврдат пресметковни грешки односно пресметани се помалку превозни трошоци
издава налог до Финансово Одделение за нивно дофактурирање;
- Доколку со контролта се утврдат повеќе пресметани превозни трошоци по поднесено барање
или рекламација од страна на корисникот на превоз се одобрува повеќе наплатениот износ;
-Ги разгледува барањата за рекламации поднесени од страна на корисниците на превоз. Ако
рекламацијата се однесува за поголеми колчини и постигната е пониска цена од фактурираната,
по извршената контрола од наша страна односно по повторна пресметка на целиот превоз на
корисникот му се одобрува разликата помеѓу фактурираната и ценатапостигната врз основа на
остварените колчини. Доколку не се остварат количини по цените кои е фактурирано, по
извршената контрола испоставуваме налог за дофактурирање на разлика помеѓу фактурираните
цени и постигнатите цени врз основана остварени количини (изработка на спецификации во EXЦEL
за целиот превоз на корисникот);
-Следење на фактурите дали се платени во валутен рок согласно Договорите.За оние фактури кои
не се платени во валутен рок следува налог за дофактурирање на разлика помеѓу фактурираните
повластени цени и редовните возни цени;
-Врши проверка на железнички вагони кои се вклучени во транзитни возови дали с еослободени
од RIV наемнина од земјата сопственичка за да се пресмета надоместок согласно договорите;
-Ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна примена;
-За евентуални неправилности расправа во делокругот на отсекот.
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5.14.ОТСЕК ЗА РЕВИЗИЈА НА БЛАГАЈНИ
5.14.1.ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА БЛАГАЈНИ
-Раководи и го организира работењето на отсекот, се грижи за извршување на работните задачи
во предвидените рокови, ги прати промените во важечките прописи и се грижи за нивна правилна
примена;
-Ја организира и координира работата за унапредување и информатизирање на работењето на
отсекот;
-Ја потпишува поштата за која е овластен;
-Припрема предлози решенија и одлуки од својот делокруг, кои ги донесува Раководителот на
одделението;
-Составува Предлог- план за ревизија на благајни , ја проверува правилноста на предлозите за
покренување на дисциплинска постапка и кривично гонење, која ја покренува ревизорот на
благајна ;
-На повик на Судот вештачи при спроведување на кривична постапка;
-Дава потребни објаснувања и упатства за работа , извршува ревизија на благајни на
железничките станици и туристички агенции, извршува стручен преглед на елаборатите за
извршените ревизии и други работи, кои со општите акти или по наредба на Раководителот на
одделението се ставаат во надлежност на отсекот;
-Составува рекапитулација Кп- 33а, Кп- 33б, Кп- 33ц, Кп-33д, Кп- 33е и општа рекапитулација Кп- 33
и ги споредува со износите од Кп- 19;
-Води евиденција за движењата на контата за депозити и контролни забелешки издадени по К230 , води евиденција на залихите на строгопресметковните обрасци и ги одобрува требовањата
К- 1б;
-Ги споредува месечните износи од рекапитулацијата на месечни заклучоци на реализираните
транспортни приходи со останатите отсеци од одделението и ги ускладува евентуалните разлики;
-Составува рекапитулација за ДДВ по сите видови на извршени превози;
-Составува извештај за состојбата со продажните обрасци по видови и станици, извештај за
издадени, наплатени, напуштени, отужени и на остаток на несредени кон-тролни забелешки;
-Извршува и други работи по налог на Раководителот на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.14.2.РЕВИЗОР НА БЛАГАЈНИ
-Извршува ревизија на железнички благајни, благајни на туристички агенции и благајни на
кондуктери;
-Извршува инконтрација на Записникот за извршена ревизија;
-Извршува подучување при ревизијата на благајна и инструктажа при измена на прописите во
делот на сметководственото- благајничко работење;
-Врши иследување во ОКП во врска со утврдените неправилности при ревизија на благајна, како и
врз основа на поднесена пријава од страна на корисник на превоз како и од страна на други
органи;
-Припрема предлози за покренување на постапка за повреда на работна должност во
смедководственото- благајничко работење;
-Учествува како сведок или вешто лице на повик на дисциплинските или судски органи;

Страна | 122

-Извршува инконтрација по К- 6а;
-Ги прима објаснувањата од станиците за примените контролни забелешки, проверува дали се
потполни , дали се приложени потребните доказни материјали и по потрба за истите расправа во
отсекот за ревизија. Добиените објаснувања ги евидентира во Кп- 65 и ги предава на соодветните
отсеци. Исто така составува белешка кај односниот број на предмет, ургира кај станицата за
средување на контролните забелешки и двапати годишно врши срамнување на несредените
контролни забелешки по изводите од бележникот К- 212 и со податоците од Кп-65;
-Врши исправки и дополнувања на правилниците, упатствата и останатите помагала;
-Води евиденција на Кп- 19 за К- 216 и К- 215 и ги следи салдата и состојбите на продажните
обрасци за станичните благајни;
-По потреба извршува и други работи во отсекот и одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
5.14.3.РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕТКОВЕН ПРЕГЛЕД НА СТАНИЧНА БЛАГАЈНА
-Ги прима месечните сметки на станичните благајни со прилозите, ги прегледува и врши
електронска обработка на истите;
-Ги споредува податоците за остаток на салдо од книгата за салда и со износите од К- 230. Го
обработува К- 230 и за утврдените разлики испоставува сметковни и калкулациски контролни
забелешки;
-Ги опоменува станиците за евентуалните пропусти во работењето;
-Ги прима испоставените сметковни и калкулациски контролни забелешки од страна на сите
отсеци во одделението со списокот К-41, ги средува контролните забелешки по станици и ги
заведува во евиденцијата за контролни забелешки Кп- 65, ги нумерира контролните забелешки по
редни броеви и ги експедира. На копијата од списокот К- 41 ги запишува броевите на контролните
забелешки и истите ги враќа во надлежните отсеци.Врз основа на обработените сметки К- 212а, ги
води наплатените и исплатените контролни забелешки во евиденцијата Кп- 65;
-Врши исправки и дополнувања на правилниците, упатствата и останатите помагала;
-Врши подготовка за електронска обработка на ДДВ по основ на сите видови на извршени
превози;
-Врши подготовка и внес на податоци за електронска обработка на податоците за продажни
обрасци и контролни забелешки;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
5.15.1.Раководител на ОРИ
-Раководи, организира и ја координира и работата на Одделението;
-Изготвува краткорочни, среднорочни и долгорочни планови за развој на ЖРСМТ и ја дефинира
инвестициската политика за изградба;
-Ги следи работите и ги прати измените од развојно-инвестиционите прописи, стандарди, Упатства
и други акти што се однесуваат на развојот и инвестициите во ЖРСМТ;
-Со другите стручни служби во ЖРСМТ и надвор од ЖРСМТ ја проучува организацијата на превозот
од сообраќајно технички и од сите други аспекти на работата во ЖРСМТ и предлага најповолни и
најразлични решенија, како и изготвува програмски задачи и студии за изработка на
инвестиционо-техничка документација за позначајни потфати на ЖРСМТ;
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-Дава насоки за изработка на претпроектни и инвестициони елаборати за проширување и
реконструкција на железничките капацитети или другите сегменти на работата на ЖРСМТ;
-Го раководи, координира и следи реализирањето на инвестициските планови во ЖРСМТ;
-Ја организира и координира изработката на програмите за развој по методологија и барање на
МБ, ги следи ИПА Програмите за развој и инвестиции, со цел да се аплицира на истите, ги следи
меѓународните и домашните регулативи, кои се битни за развој и инвестирање во ЖРСМТ;
-Ги следи меѓународните трендови и препораки на ЕУ и други меѓународни институции,
организации и меѓународните финансиски институции поврзани со развојните програми и
инвестициски проекти, кои се битни за развој и инвестирање во ЖРСМТ;
-Доставува информации до Директорот за економски и финасиски работи;
-За извршувањето на поставените работни задачи должен е постаојано да го известува и одговара
Директорот за економски и финасиски работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.“
5.15.2.Главен референт во ОРИ
-Ги извршува работните задачи поставени од Раководителот на ОРИ;
-Согласно дадените упатстава и насоки од Раководителот на ОРИ изготвува краткорочни,
среднорочни и долгорочни планови за развој на ЖРСМТ;
-Ги следи измените од развојно-инвестиционите прописи, стандарди и упатства и други акти што
се однесуваат на развојот и инвестициите во ЖРСМТ;
-Согласно дадените упатстава и насоки од Раководителот на ОРИ, со другите стручни служби во
ЖРСМТ и надвор од ЖРСМТ ја проучува организацијата на превозот од сообраќајно технички и од
сите други аспекти на работата во ЖРСМТ и предлага најповолни и најразлични решенија, како и
изготвува програмски задачи и студии за изработка на инвестиционо-техничка документација за
позначајни потфати на ЖРСМТ;
-Согласно дадените упатстава и насоки од Раководителот на ОРИ, учествува во изработка на
претпроектни и инвестициони елаборати за проширување и реконструкција на железничките
капацитети или другите сегменти на работата на ЖРСМТ;
-Согласно дадените упатстава и насоки од Раководителот на ОРИ, учествува во реализирањето на
инвестициските планови во ЖРСМТ и во изработката на програмите за развој по методологија и
барање на МБ и ги следи меѓународните и домашните регулативи, кои се битни за развој и
инвестирање во ЖРСМТ;
-Доставува информации до Раководителот на ОРИ и за извршувањето на поставените работни
задачи должен е постојано да го известува и одговара Раководителот на ОРИ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.“
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ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛ НА

ДИРЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Страна | 125

АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
6.ДИРЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.1.Сектор за патнички сообраќај
6.1.1.Раководител
6.2.Одделение за патнички сообраќај
6.2.1.Раководител
6.2.2.Главен референт зз патнички сообраќај
6.2.3.Самостоен референт за пресметки ПСО и пристап
6.2.4.Самостое референт за возен ред и организација
6.2.5.Референт за возен ред и организација
6.2.6.Главен референт за следње на возни средства
6.2.7.Референт за следење на сообраќај и возови во патнички сообраќај
6.2.8.Референт за организација на сообраќај,вонредни превози и техничка припрема
6.2.9.Диспечер за управување и следење во патничкиот сообраќај
6.2.10.Референт за пресметка на патнички вагон RIC
6.2.11.Референт за обука и тренинг Школски инструктор
6.2.12.Самостоен референт за хигиена на возни средства
6.2.13.Работоводител
6.2.14.Хигиеничар
6.3.Одделение за комерцијални работи и патнички тарифи
6.3.1.Раководител
6.3.2.Главен референт за комерцијални работи и патнички тарифи
6.3.3.Самостоен референт за следење на прописи во меѓународен и внатрешен патнички
сообраќај и за посебни превози
6.3.4.Референт за изработка и примена на тарифи во меѓународен и национален сообраќај
6.3.5.Референт за вонтарифски повластици
6.4.Одделение за контрола во патнички сообраќај
6.4.1.Раководител на одделение за контрола во патнички сообраќај
6.4.2.Координаторза контролаи ревизија во патнички сообраќај
6.4.3.Контролор за патнички сообраќај
6.5.Отсек за економско работење патнички и товарен сообраќај
6.5.1.Главен референт
6.5.2.Самостоен референт
6.5.3.Референт
6.5.4.Главен сметководител
6.5.5.Самостоен сметководител
6.5.6.Сметководител
6.6.Сектор за информатички технологии
6.6.1.Раководител
6.7.Одделение за хардвер, системски софтвер и мрежи
6.7.1.Раководител
6.7.2.Главен инженер за оперативен системски софтвер, хардвер и мрежи
6.7.3.Одговорен систем инженер
6.7.4.Самостоен систем инженер
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6.7.5.Систем инженер
6.7.6.Главен техничар - администратор за системски софтвер, хардвер и мрежи
6.7.7.Администратор-техничар за системски софтвер, хардвер и мрежи
6.8.Одделение за деловен - апликативен софтвер
6.8.1.Раководител
6.8.2.Главен проектант за деловен софтвер
6.8.3.Одговорен проектант за деловен софтвер
6.8.4.Самостоен проектант за деловен софтвер
6.8.5.Проектант за деловен-апликативен софтвер
6.9.Подружница за патнички сообраќај
6.9.1.Директор
6.10.РЕ Скопје
6.10.1.Шеф на РЕ СКопје
6.10.2.Самостоен референт за патнички сообраќај
6.10.3.Оперативен помошник по сообраќајни и транспортно комерцијални работи
6.10.4.Станичен благајник
6.10.5.Благајник на доплатна благајна
6.10.6.Благајник на билети
6.10.7.Благајник на меѓународен сообраќај
6.10.8.Работник на информации
6.10.9.Распореден работник за возопридружен персонал
6.10.10.Кондуктер
6.10.11.Манипулант
6.10.12.Пописен возоводител
6.10.13.Колски евидентичар
6.10.14.Ракувач на маневра
6.10.15.Маневрист
6.10.16.Референт за експлоатација и нега на коли и возен ред
6.10.17.Магационер-Економ
6.10.18.Домаќин во спални и кушет коли
6.10.19.Домаќин во бифе и други патнички коли
6.11.РЕ Ѓорче Петров
6.11.1.Шеф на РЕ Ѓорче Птеров
6.11.2.Оперативен помошник по сообраќајни и транспортно комерцијални работи
6.11.3.Станичен благајник
6.11.4.Благајник на доплатна благајна
6.11.5.Благајник на билети
6.11.6.Пописен возоводител
6.11.7.Маневрист
6.11.8.Кондуктер
6.11.9.Домаќин на одмаралиште
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6.12.РЕ Велес
6.12.1.Шеф на РЕ Велес
6.12.2.Оперативен помошник по сообраќајни и транспортно комерцијални работи
6.12.3.Станичен благајник
6.12.4.Благајник на доплатна благајна
6.12.5.Благајник на билети
6.12.6.Благајник на меѓународен сообраќај
6.12.7.Пописен возоводител
6.12.8.Ракувач на маневра
6.12.9.Маневрист
6.12.10.Работник на информации
6.12.11.Кондуктер
6.12.12.Домаќин на одмаралиште
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6. ДИРЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.1. СЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

6.1.1

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС)

Сообраќајна
Економска

5

1

4.60

6.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
Високо универзитетско
Образование 1 степен
на образование (VII -1
Висока Степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Економска

4

да

1

4.20

Сообраќајна,
Економска

2

да

1

3.60

Самостоен референт за
Пресметка ПСО и пристап

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна,
Економска

2

да

1

3.00

6.2.4.

Самостоен референт за
возен ред и организација

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна,
Економска

2

да

1

3.00

6.2.5.

Референт за возен ред и
организација

Сообраќајна Општа

2

да

1

2.60

М ашинска

2

да

1

3.60

6.2.1

Раководител

6.2.2.

Главен референт за
патнички сообраќај

6.2.3.

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Главен референт за следење Висока
степен или минимум
6.2.6.
на возни средства
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
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Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна Општа

2

да

2

2.60

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна Општа

2

да

1

2.60

6.2.9.

Диспечер за управување и
следење на патничкиот
сообраќај

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна Општа

2

да

4

2.60

6.2.10.

Референт за пресметка на
патнички вагон
(RIC)

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна Општа

2

да

2

2.60

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна Општа

2

да

2

2.70

6.2.12.

Самостоен референт за
хигиена на возни средства

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Општа

2

1

2.60

6.2.13.

Работоводител

ССС

IV

Општа

2

2

2.15

Хигиеничар

ССС
Основн

I-I

Општа

6.2.7.

Референт за следење на
сообраќај и возови во
патнички сообраќај

Референт за организација на
6.2.8.
сооб., вонредни превози и
техничка припрема

Референт за обука и тренинг
6.2.11.
(Школски инструктор)

6.2.14.

40 1.50

6.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ И ПАТНИЧКИ ТАРИФИ

Раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Висока
1степен или минимум
Виша
240 ЕКТС кредити- VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Економска

3

да

1

4.20

Главен референт за
комерцијални работи и
патнички тарифи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС кредити-VI1
степен)

Сообраќајна
Економска

2

да

1

3.60

6.3.3.

Самостоен референт за
следење на прописи во
меѓународен и внатрешен
патнички сообраќај и за
посебни превози

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Економска

3

да

1

3.00

6.3.4.

Референт за изработка и
примена на тарифи во
меѓународен и национален
сообраќај

Сообраќајна
Економска

2

да

2

2.60

6.3.1.

6.3.2.

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС
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6.3.5.

Референт за вонтарифски
повластици

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Економска Општа

2

да

2

2.60

5

1

4.20

6.4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Раководител на одделение за
образование (VIA или
контрола во патнички
Сообраќајна/Општа
6.4.1.
Висока
VII -1 степен или
сообраќај
минимум 240 ЕКТС
кредити )

6.4.2.

Координатор за контрола и
ревизија во патнички
сообраќај

ССС

IV

Сообраќајна/Општа

3

2

3.00

6.4.3.

Контролор за патнички
сообраќај

ССС

IV

Сообраќајна/Општа

2

6

2.10

6.5.ОТСЕК ЗА ЕКОНОМСКО РАБОТЕЊЕ ПАТНИЧКИ И ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

6.5.1.

Главен референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
Степен или мин 240
Виша
ЕКТС) Високо стручно
образование (VI1 с. или
мин 180 ЕКТС)
Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) и VA

Економска Општа

4

1

Економска Општа

2

1

3.60

6.5.2.

Самостоен референт

Висока
Виша

6.5.3.

Референт

Висока
Виша

6.5.4.

Главен Сметководител

ССС

IV

Економска Oпшта

4

5

2.60

6.5.5.

Самостоен сметководител

ССС

IV

Економска Општа

2

3

2.40

6.5.6.

Сметководител

ССС

IV

Економска Општа

5

2.20

VII/1 или 240 ЕКТС или
Економска Oпшта
VI/1 или 180 ЕКСТ
кредити
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1

3.30

3.00

6.6. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

6.6.1.

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование VI A или
М атематика или
VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

Раководител

5

1

4.60

6.7.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕР, СИСТЕМСКИ СОФТВЕР И МРЕЖИ

6.7.1.

Раководител

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока
образование VI A
М атематика или
или(VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

6.7.2.

Главен инженер за
оперативен системски
софтвер, хардвер и мрежи

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока
образование VI A
М атематика или
или(VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

4

1

3.80

Одговорен систем инженер

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока
образование VI A
М атематика или
или(VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

3

3

3.50

Самостоен систем инженер

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока
образование VI A
М атематика или
или(VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

2

6

3.30

Систем инженер

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока
образование VI A
М атематика или
или(VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

6

3.00

3

2.90

1

2.50

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

Главен техничар Високо
6.7.6. администратор за системски
ССС
софтвер, хардвер и мрежи

Администратор-техничар за
6.7.7. системски софтвер, хардвер
и мрежи

ССС

Високо стручно
образование (VI1 или
VI Б степен или
минимум 180 ЕКТС) и
ССС IV

Компјутерски
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
М атематика или
Информатика

IV

Средно стручно
образование ЕТУЦ,
ЕМ УЦ или
Гимназија

5

1

4.20

2

6.8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛОВЕН - АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

6.8.1.

6.8.2.

Раководител

Компјутерски
Високо универзитетско
образование 1 степен на науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование (VI A или
М атематика,
Информатика и
VII -1 степен или
Општа
минимум 240 ЕКТС)

5

1

4.20

Главен проектант за
деловен софтвер

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование (VI A или
М атематика,
VII -1 степен или
информатика и
минимум 240 ЕКТС)
општа

4

1

3.80

Страна | 132

6.8.3.

Одговорен проектант за
деловен софтвер

6.8.4.

Самостоен проектант за
деловен софтвер

6.8.5.

Проектант за деловенапликативен софтвер

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование (VI A или
М атематика,
VII -1 степен или
Информатика и
минимум 240 ЕКТС)
Општа
Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование (VI A или
М атематика или
VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)

3

3

3.50

2

6

3.30

6

3.00

1

5.10

Високо универзитетско
Компјутерски
образование 1 степен на
науки/ЕТФ//ПМ Ф/
Висока образование (VI A или
М атематика или
VII -1 степен или
Информатика
минимум 240 ЕКТС)
6.9. ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

6.9.1.

Директор

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
техничка

5

6.10. РАБОТНА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ

6.10.1

6.10.2.

Шеф на РЕ Скопје

Самостоен референт за
патнички сообраќај

Оперативен помошник по
6.10.3. Сообраќајни и транспортно
комерцијални работи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
ВСС
Виша

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

3

да

1

3.50

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

3

да

1

2.90

Виша стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

2

да

5

2.70

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка Општа

да

2.05
7
1.90
2
1.90
30
1.95

Благајник:
6.10.4.

Станичен

6.10.5.

Доплатна благајна
на билети
На билети (меѓународни)

6.10.6.
6.10.7.

ССС
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6.10.8.

Работник на информации

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

6.10.9.

Распореден работник за
возен придружен персонал

ССС

IV

Општа

2

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка и
Општа
Сообраќајна
Транспортна
Железничка

6.10.10.

Кондуктер

ССС

IV

6.10.11.

Манипулант

КВ

III

6.10.12.

Пописен Возоводител

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

6.10.13.

Колски евидентичар

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

6.10.14.

Ракувач на маневра

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа

1

Сообраќајна

2

6.10.15.

Маневрист

КВ

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII Референт за експлоатација и Висока
6.10.16.
1степен или минимум
нега на коли и возен ред
Виша
240 ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

да

3

1.75

2

2.15

60 1.90

5

1.70

5

2.10

4

2.20

да

5

2.20

да

10 2.10

да

1

2.70

6.10.17.

Магационер-Економ

ССС КВ

IV III

Општа

2

1.90

6.10.18.

Домаќин во спални и кушет
коли

ССС

IV

Транспортна
Железничка

8

1.90

6.10.19.

Домаќин во Бифе и други
патнички коли

ССС

IV

Општа,
Угостителска

5

1.70
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6.11. РАБОТНА ЕДИНИЦА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

6.11.1.

Шеф на РЕ Ѓорче Петров

Оперативен помошник по
6.11.2. Сообраќајни и транспортни
комерцијални работи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

3

да

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

2

да

2.70

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка

да

2 2.00
12 1.85

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

да

3

2.10

да

4

2.10

да

4

1.90

да

2

1.75

Виша
ССС

Благајник:
6.11.3.

Станичен

6.11.4.

Доплатна благајна

6.11.5.

на билети

6.11.6.

Пописен Взоводител

6.11.7.

Маневрист

КВ

III

6.11.8.

Кондуктер

ССС

IV

6.11.9.

Домаќин на одмаралиште

ССС

III IV
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Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа
Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа
Општа

1

1

3.40

6.12. РАБОТНА ЕДИНИЦА ВЕЛЕС

6.12.1.

Шеф на РЕ Велес

Оперативен помошник по
Сообраќајни и
6.12.2.
транспортно комерцијални
работи

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
Виша
240
ЕКТС кредити-VI1
степен или минимум
180 ЕКТС)
Виша
ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

3

да

1

3.50

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 кредити) и ССС

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Економска
Железничка

2

да

3

2.70

IV

Сообраќајна
Транспортна
Комерцијална
Железничка и
Општа

да

3
1.85
27

да

3

2.10

Благајник:
6.12.3.

Станичен
ССС

2.05

6.12.4.

Доплатна благајна

6.12.5.

на билети

6.12.6.

на билети (меѓународен)

6.12.7.

Пописен Возоводител

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

6.12.8.

Ракувач на маневра

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка

1

да

4

2.20

КВ

III

Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа

1

да

6

2.10

ССС

IV III

Општа

1

1

1.70

ССС

IV

Сообраќајна
Транспортна
Железничка и
Општа

да

8

1.90

ССС

III IV

Општа

да

8

1.75

6.12.9.

Маневрист

6.12.10. Работник на информации

6.12.11

Кондуктер

6.12.12. Домаќин на одмаралиште
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1.95

ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
6.ДИРЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.1.СЕКТОР ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира, координира и раководи со работата на секторот;
-Ги распоредува работните задачи во секторот и го следи текот на извршување на истите;
-Врши непосредна контрола и надзор на извршувањето на работите и задачите;
-Му предлага на Директорот на патнички сообраќај програма за работа на секторот;
-Поднесува извештај за реализација за програмата на секторот;
-Остварува редовно контакти со раководителите на одделенијата на својот сектор и
раководителите на другите сектори;
- Изготвува планови за работа на секторот и одделенијата и се грижи за нивно остварување;
-Се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во секторот;
-Учествува на меѓународни состаноци за планирање на меѓународниот патнички сообраќај;
-Организира состаноци со стручните служби и корисниците на превозот за подобра изработка на
возен ред;
-Го организира планирањето на потребниот број на патнички возови;
-Ја контролира пресметката на РИЦ наемнината (КВ) во меѓународниот сообраќај;
-Контролира на работите за пристап кон инфраструктурата и пресметката за ПСО;
-Ја организира и контролира работата на патничките благајни;
-Ја следи секојдневно работата и состојбата на патничките вагони;
-Упатува вагони на поправка (тековна и инвестициона) и пробни возења;
-Учествува во усовршување на тарифниот систем, политика на превозни цени и посебни тарифни
понуди за превоз на патници во внатрешен и меѓународен сообраќај;
-Соработува со странски железнички управи и патнички агенции околу комерцијални услови за
превоз на патници во посебни вагони или возови;
-Ја организира и контролира работата на комисии за изработка на тарифи и правилници;
-Учествува на конференции во доменот на патнички сообраќај и состаноци за тарифна политика за
меѓународен патнички сообраќај;
-Ја контролира работата во делот за вонтарифни повластици, како за внатрешен, така и за
меѓународен сообраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од страна на Генералниот директор и Директорот за
патнички сообраќај;
-За својата работа одговара во рамките на своите овластувања.
6.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.2.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја координира работата и дава задолженија во Одделението;
-Учествува во меѓународни договорни состаноци за планирање на меѓународниот патнички
сообраќај;
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-Ги следи токовите на патници и материјалното обезбедување за патничкиот сообраќај;
-Планира потребен број на патнички возови;
-Организира состаноци со стручните служби и корисниците на превозот, со цел изработка на возен
ред;
-Учествува во изработката на возниот ред во сите фази;
-Ги проверува турнусите на класичните возови, ЕМВ и ДМГ;
-Ја контролира пресметката на РИЦ наемнината (КВ) во меѓународниот сообраќај;
-Соработува со другите Одделенија поради поквалитетен и поекономичен превоз.
-Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
6.2.2.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
-Учествува во работа на РУТА - менаџметот во процесот на договарање на патничкиот сообраќај;
-Припрема елеменит за изработка на насоки за предпроект и проект на редот на возење за
меѓународен сообраќај;
-Изработува елементи за СТУ и книшка на возен ред за патнички сообраќај;
-Изработува извод на европскиот план за достава ЕЊР и учествува на состаноци;
-Ги следи измените во важечкиот возен ред во меѓународниот сообраќај и ги известува
заинтересираните;
-Организира работи за пресметка на патнички вагони и салдација со странски железнички управи;
-Ја следи работата на патничките вагони во меѓународниот сообраќај;
-Изработува анализа на квалитативни и квантитативни измерители за патничкиот вагон;
-Ги следи трошоците по вагони, сериите на вагони и по сегментот Понуда.
-Ги извршува работите за пристап кон Инфраструктурата;
-Врши контрола по возовите, благајните и на ревизорите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКИ ПСО И ПРИСТАП
-Ги извршува работите за пристап кон инфраструктурата и секојдневно преку стварниот графикон
го следи извршувањето на сообраќајот на патничките возови во меѓународниот и внатрешниот
сообраќај;
-Ги споредува и контролира пристигнатите фактури за пристап за искористеност на трасите на
пристап и поднесува преставки за погрешно издадени фактури;
-Пополнува, поднесува и откажува барања за пристап и учествува во изработка на возниот ред;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.4.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ВОЗЕН РЕД И ОРГАНИЗАЦИЈА
-Припрема елементи за изработка на возниот ред;
-Го следи извршувањето и прави анализа на квалитативни и квантитативни измерители на возниот
ред (дневна, месечна и годишна);
-Изработува елементи за СТУ и книшка за возен ред за патнички сообраќај (список на возови,
состав, врски, сочекување и застанување по службени места);
-Прави анализа за редовноста на возовите и го следи нивното извршување.
-Припрема Курир-возен ред и џепен возен ред;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.5. РЕФЕРЕНТ ЗА ВОЗЕН РЕД И ОРГАНИЗАЦИЈА
-Припрема елементи за изработка на возниот ред;
-Го следи извршувањето и прави анализа на квалитативни и квантитативни измерители на возниот
ред (дневна, месечна и годишна);
-Изработува елементи за СТУ и книшка за возен ред за патнички сообраќај (список на возови,
состав, врски, сочекување и застанување по службени места);
-Прави анализа за редовноста на возовите и го следи нивното извршување.
-Припрема Курир-возен ред и џепен возен ред;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.6.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА
-Учествува во изработка на возниот ред и ја следи секојдневно работата и состојбата на
патничките вагони во меѓународниот и внатрешниот сообраќај со правење анализа на потребниот
и расположивиот број на возни средства;
-Упатува вагони на поправка (тековна и инвестициона) и пробни возења; прави анализа на
вагоните кои влегуваат во Депо поради нега, поправка и гаража и ги следи трошоците по вагони
сериите на вагони и по сегментот понуда;
-Ги координира работите со сервисот за одржување и ги следи токовите на секоја гарнитура по
возниот ред;
-Изработува технолошко експотациони карактеристики на возните средства и ги дефинира
елементите и функционалноста на возните средства према потребите ;
-Изработува анализа за квалитативни и квантитативни показатели и техничко експлотациони
карактеристики за ЕМВ и ДМГ и дава сугестии за набавка на нови и ревитализација на постојаните
возни средства;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.7.РЕФЕРЕНТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СООБРАЌАЈ И ВОЗОВИ ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
-Ја следи секојдневно работата и состојбата на патничките вагони во меѓународниот и
внатрешниот сообраќај;
-Го следи извршувањето на редот на возење по турнус;
-Упатува вагони на поправка (тековна и инвестициона) и пробни возења;
-Учествува во изработка на возниот ред;
-Прави анализа на вагоните кои влегуваат во ДЕПО поради нега, поправка и гаража;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот.
-Учествува во процесот на договарање во локалниот сообраќај;
-Го следи извршувањето на возниот ред по турнус према СТУ;
-Ги следи токовите на секоја гарнитура по возниот ред;
-Изработува анализа за квалитативни и квантитативни показатели на ЕМВ и ДМГ;
-Изработува техничко-експлоатациони карактеристики за ЕМВ и ДМГ;
-Учествува во изработка на возниот ред;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.8.РЕФЕРЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ,ВОНРЕДНИ ПРЕВОЗИ И ТЕХНИЧКА
ПРИПРЕМА
-Ги планира превозите на сите колективни и групни патувања, како и патувања на школски
екскурзии
-Утврдува потреба за зајакнување на гарнитурите во внатрешниот и меѓународниот сообраќај
-Води евиденција за состојбата на патничките вагони и ги прати составите на возовите;
-Изработува план за вонредни превози во државни и верски празници.
-Учествува во припрема и изработка на возен ред.
-Ги обавува сите други работни задачи поставени од непосредниот претпоставен;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.9.ДИСПЕЧЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
-Ја следи работата на патничките вагони во возовите;
-Го следи извршувањето на возниот ред по турнусите дадени во СТУ;
-Ја следи работата на патничките вагони во меѓународниот и ванатрешен сообраќај;
-Изработува анализа на квалитативни и квантитативни измерители за патничките возови (дневен,
неделен и месечен);
-Врши диригација на вагони (упатува на поправка или пробни возења, дополнување и зајакнување
на возови);
-Прави анализа за потреби од расположивите патнички вагони;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.10.РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ (РИЦ)
-Врши пресметка на работата на патничките вагони во меѓународниот сообраќај;
-Води Дневник на секојдневно, неделно и месечно работење на вагоните во меѓународниот
сообраќај;
-Ги следи објавите на УИЦ, Правилник РИЦ и останатите Прописи врзани за експлоотација на
патничките вагони;
-Врши пресметка на штета настаната на патничките вагони во меѓународниот сообраќај;
-Учествува во изработка на материјалот на возен ред;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.11.РЕФЕРЕНТ ЗА ОБУКА И ТРЕНИНГ (ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР)
-Врши секојдневно подучување на работниците од сообраќајната служба, изготвува расоред на
подучување, согласно законскиот минимум за број на часа годишно, а по програма за секое
работно место пооделно. Подучувањето се врши согласно позитивни прописи на ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје од време и постојан карактер. Исто така води евиденција за подучување – во книги за
подучување на начин пропишан со позитивни прописи;
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-Предлага исправки на позитивни прописи кои се битни за работењето на вработените на
Подружницата и за тоа води посебна книга. Ја проверува примената на прописите во
секојдневното работење;
-Изработува извештаи за работата (квартален, семестрален и годишен);
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.12.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ХИГИЕНА НА ВОЗНИ СРЕДСТВА
-Ја организира и координира работата на организациониот дел и го прати извршувањето на
технологијата на чистење и превземање конкретни мерки за нејзино подобрување и
усовршување;
-Ги прати возните средства во експлоатација и на време превзема мерки за редовно и темелно
чистење како и за дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
-Прави план за годишна набавка на средства за чистење;
- Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
- Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.13.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Секојдневно врши расоред на работниците за чистење на влечените средства;
-Ја прати чистотата на влечените средства и се грижи за редовно и квалитетно чистење од
внатрешна и надворешна страна на истите;
-Се грижи за економично и рационално користење на средствата за одржување и хигиената на
влечените средства;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.2.14.ХИГИЕНИЧАРИ
-Вршат редовно и темелно чистење на сите влечени средства од внатрешна и надворешна страна.
После извршеното чистење вршат дезинфекција на санитарните уреди и ги снабдуваат со средства
за хигиена;
- Работат работни задачи од нивниот домен што ќе им ги даде претпоставениот;
- вршат и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ И ПАТНИЧКИ ТАРИФИ
6.3.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја координира работата и активно учествува околу изработката, следењето измените,
дополнувањата и толкувањата на меѓународните тарифи (СЦИЦ-НРТ и нејзини анекси, СЕТ Балкан
Флексипас) и тарифите во внатрешниот патнички сообраќај;
- Ја води работата на ФИП (прописи, договори, патни исправи);
- Заради реализација на тарифна политика односно специјални патнички пакети
учествува во активности и соработка со УИЦ и други нејзини тела, активности и соработка со СЕРГ
кои се поврзани со реализација на тарифна политика;
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-Учествува во активности во делот на усовршување на тарифен систем, политика на превозни цени
и посебни тарифни понуди за превоз на патници во внатрешен и меѓународен сообраќај;
соработува со странски железнички управи и патнички агенции околу комерцијални услови за
превоз на патници во посебни вагони или возови;
-Ја следи работата на ОКП во доменот на обемот на работа и висина на транспортни приходи од
внатрешен и меѓународен сообраќај;
-Учествува во комисии за изработка на тарифи и правилници; учестува во работа на конференции
организирани во Република Северна Македонија во домен на патнички сообраќај и учествува на
состаноци за тарифна политика во меѓународен патнички сообраќај; подготвува посебни договори
во делот за вонтарифни повластици како за внатрешен така и за меѓународен сообраќај;
- За својата работа е непосредно одговорен на Директорот за патнички сообраќај;
- Врши и други работни задачи дадени од Генералниот директор и од други претпоставени лица.
6.3.2.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ И ПАТНИЧКИ ТАРИФИ
-Ја реализира работата околу изработка, следење, измени, дополнувања и толкувања на тарифи
во внатрешен и меѓународен сообраќај; учестува во работа на конференции организирани во
Република Северна Македонија во домен на тарифна политика на патнички сообраќај и учествува
во комисии за изработка на тарифи и правилници;
-Соработува со странски железнички управи и патнички агенции околу утврдување на
комерцијални услови (мултилатерални или билатерални) за превоз на патници во посебни вагони
и возови;
-Соработува со ОКП во доменот на обемот на работа и висина на транспортни приходи од
внатрешен и меѓународен сообраќај;
-Учествува во изработка на информативни програми за тарифно и комерцијално работење во
делот на патнички сообраќај;
-Ја организира работата околу изработката, следењето измените, дополнувањата и толкувањата
на меѓународните тарифи (СЦИЦ-НРТ и нејзини анекси, СЕТ Балкан Флексипас, Цити Стар, Интер
Раил, ТПП) и тарифите во внатрешниот патнички сообраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.3.3.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОПИСИ ВО МЕЃУНАРОДЕН И ВНАТРЕШЕН
ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ И ЗА ПОСЕБНИ ПРЕВОЗИ
-Ја реализира работата околу изработката, следењето измените, дополнувањата и толкувањата на
меѓународните тарифи (СЦИЦ-НРТ и нејзини анекси, СЕТ Балкан Флексипас, Цити Стар, Интер
Раил, ТПП) и тарифите во внатрешниот патнички сообраќај;
-Ги следи сите промени во прописи и правилници нивните измени и дополнувања и за тоа ги
информира надлежните служби;
-Подготвува договори и соработува со странски железнички управи и патнички агенции околу
утврдување на комерцијални услови (мултилатерални или билатерални) за превоз на патници во
посебни вагони и возови;
-Учестува во работа на конференции организирани во Република Северна Македонија во домен
на тарифна политика на патнички сообраќај и учествува во комисии за изработка на тарифи и
правилници; го следи странскиот железнички печат;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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6.3.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ИЗРАБОТКА И ПРИМЕНА НА ТАРИФИ ВО МЕЃУНАРОДЕН И НАЦИОНАЛЕН
СООБРАЌАЈ
-Ја реализира работата околу изработката, следењето, измените и дополнувањата на тарифи (ТЦВ
и нејзини анекси, СЕТ, Балкан Флексипас);
-Подготвува договори со патнички агенции и странски железнички управи околу утврдување на
додатни мултилатерални или билателарни комерцијални услови за превоз на патници во посебни
вагони или возови;
-Ги класифицира податоците од ОКП и редовно информира за обемот на работа и висината на
транспортните приходи од меѓународниот сообраќај;
-Учествува во изработка на апликативни информативни програми поврзани со меѓународно
тарифно и комерцијално работење на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје во делот на патничкиот
сообраќај;
-Учествува на состаноци кои се однесуваат на тарифната политика во меѓународниот патнички
сообраќај и учестува во работата на меѓународни,конференции во Република Северна Македонија
во доменот на тарифната политика во патничкиот сообраќај;
-Учествува во комисии и изработка на тарифи и други општи акти;
-Ја реализира работата околу изработка, следење измени и дополнувања на тарифи во внатрешен
патнички сообраќај. Соработува со патнички агенции околу утврдување на додатни комерцијални
услови за превоз на патници во посебни вагони или возови во внатрешен сообраќај. Ја реализира
соработката со ОКП и редовно информира за обемот на работа и висината на транспортни
приходи од внатрешен сообраќај;
-Учествува во изработка на апликативни информативни програми поврзани со тарифно и
комерцијално работење на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје во делот на внатрешниот патнички
сообраќај;
-Ја следи работата на работното тело за ПСО и логистичка подршка на истото во делот на
прибирање на податоци поврзани со комерцијализација на внатарешниот патнички сообраќај;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.3.5.РЕФЕРЕНТ ЗА ВОНТАРИФСКИ ПОВЛАСТИЦИ
-Ги извршува сите работи предвидени со Правилникот за превоз на железничките работници во
возовите на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје во внатрешен и меѓународен сообраќај;
-Ја подготвува целокупната евиденција за издадени билети и легитимации согласно напред
наведениот Правилник;
-Врши административна работа за вонтарифни повластици и подготвува документација во случај
на злоупотреба на користење на вонтарифни повластиви, ја води иследната и доказната постапка
околу тоа, предлага предлози за одговорност и води евиденција налица кои изгубиле право за
нивно користење;
-Работи работни задачи од неговиот домен што ќе му ги даде претпоставениот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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6.4.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.4.1.РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
-Ја организира, координира и усмерува работата во Одделението за контрола;
-Контактира со директор за патнички сообраќај за прашањата од областа на работењето,
транспортот, технологијата на работење на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Договара со Директороти Раководителот на секторотвонредни контроли од областа на
работењето;
-Ги анализира состојбите и работната дисциплина во одделението;
-Да изготвува и доставува месечни, периодични и годишни извештаи за работењето на
одделението и ефектите од извршените контроли
-Други работи кои му се доделени со писмен акт од Директор за патнички сообраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од Директорот за патнички сообраќај и од други
претпоставени работници.
6.4.2.КООРДИНАТОР НА ОДДЕЛЕНЕИИЕ ЗА КОНТРОЛА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
-Изработува план за работа на контролорите за патнички сообраќај; врши контрола по возови,
благајни и на контролорите; прави месечен извештај за контролорската работа на контролорите;
контактира со ОКП; ја контролира работата на контролорите;
-Други работи кои му се доделени со писмен акт од Директор за патнички сообраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
6.4.3.КОНТРОЛОР НА ОДДЕЛЕНЕИИЕ ЗА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
-Врши контрола на возни билети на патници (проверува дали кондуктер правилно извршил
преглед); врши контрола на кондуктери и утврдува дали тие имаат потребен прибор за работа и
дали има доволен број кондуктери во возот;
-Проверува дали составот на возот е по СТУ; дали возот е чист, загреан и осветлен и до колку има
прилив на патници наплатува карти на К-6;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
6.5.ОТСЕК ЗА ЕКОНОМСКО РАБОТЕЊЕ ПАТНИЧКИ И ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ
6.5.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Го раководи, организира целукупниот процесот на работа во Отсекот и се грижии е одговорен за
навремено завршување на сите работни задачи на отсекот и одговара за законитото работење на
отсекот;
-Примање , сигнирање на дневна пошта и контрола на документацијата врз основа на која се
вршат сите дејствија на овој Отсек и распоред на истата по извршители во отсекот.
-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Директорот за патнички собраќај, а за
работните задачи од товарниот собраќај одговара пред Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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6.5.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Помага на Главниот референт на отсекот во организација и кординација на работата на отсекот и
во негово отсуство го заменува т.е. ги врши работните задачи на Главниот референт на отсекот;
-Врши пресметка на дневници за службен пат, паушални дневници, дежурства, паушал, јубилејни
нагаради, пензиска отпремнина,финансирање на материјални надоместоци, спремање на
вирмани и пополнување на обрасци, финансирање на плата, спремање на вирмани и
пополнување на обрасци, пресметка на заостанати придонеси за пензионери,проверка,
контирање и ликвидирање на благајна и контирање на фактури за услуги;
-Ги потпишува вирманите;
-Подготвува фактури, става цени и фактурирање на излезни фактури како, и контактира со лица на
коминтенти т.е.испраќање на опомени пред тужба;
-Подготвува месечни и годишни статистички извештаи и ги испраќа до надлежните органи;
-Ја контролира документацијата на издавање и потрoшувачка на дизел гориво и останати
деривати од нафта;
-Месечни податоци за структура и плата на вработени за статистика на град Скопје;
-Врши финанансирање на плата како и други споредни примања. Организира правилна
пресметка на примањата со сметководителите и ги извршува сите економски и финасиски
работи во Отсекот;
-Прима евиденција за работно време, ја проверува нејзината исправност и податоците ги
внесува во компјутер и спроведува
одлуки и решенија во врска со вработените
(прераспоредувања, пресметки, разлики, казни од работници, суспензија, награди), припрема
и обработка на други надоместоции на вработени;
-Пополнување , заверување на формулари за кредити по вработени;
-Издавање на потврди за просечна нето плата на вработените за еден,три или шест месеци со
внесување на податоци за задршки доколку е потребно;
-Пресметува налози за службено патување;
-Презентира податоци од плата кои се потребни за работници кои остваруваат право за
пензија во ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и податоци за плата на работници кои напуштиле
Железница со изготвување на М-4 ,. Изработените М-4 за секој вработен кој остварува право на
пензија се носи во ПИОМ на проверка кај одреден референт кој работи за ЖРСМ Т;
-Извештаи за работници кои се на боледување преку фондот, извештаи за работници кои се на
боледувања до Одделение За човечки ресурси, при ЖРСМТранспорт АД-Скопје и доставување
на податоци за работници кои имаат боледување, до подрачните единици на ФЗОМ;
-По извршената исплата на платата врши контрола на нивната точност, ја контролира
состојбата на благајната и потпишува и ја контролира точноста на потврдите за плата на
работниците;
-Води евиденција и врши контрола на налозите за службени патувања, се грижи за чување
на платните листи и другите обрасци на безбедно место;
-Изготвува годишен данок, и истиот го проверува со надлежната служба;
-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Главниот референт и Директорот за
патнички собраќај, а за работните задачи од товарниот собраќај одговара предГлавниот референт
и Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
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6.5.3.РЕФЕРЕНТ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Самостен референти
Главен референт, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Главниот референт и Директорот за
патнички собраќај, а за работните задачи од товарниот собраќај одговара предГлавниот референт
и Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работи од претпоставените.
6.5.4.ГЛАВЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Непосредно врши пресметка на дневници за службен пат, паушални дневници, дежурства,
паушал, јубилејни нагаради, пензиска отпремнина и друго;
-Непосредно финансирање на материјални надоместоци, спремање на вирмани и пополнување
на обрасци;
-Непосредно врши финансирање на плата, спремање на вирмани и пополнување на обрасци;
-Непосредно пресметува заостанати придонеси за пензионери;
-Непосреднопроверува, контирање и ликвидирање на благајна;
-Непосредноконтирање на фактури за услуги;
-Непосредно и по овластување потпишува вирманите;
-Непосредноги Фактурира излезни фактури и контактира со лица на коминтенти;
-Непосредно одготвува фактури, става цени;
-Непосредно испраќа на опомени пред тужба;
-Непосредноподготвува месечни и годишни статистички извештаи и ги испраќа до надлежните
органи;
-Непосредноја контролира документацијата на издавање и потрoшувачка на дизел гориво и
останати деривати од нафта;
-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Главниот референт и Директорот за
патнички собраќај, а за работните задачи од товарниот собраќај одговара предГлавниот референт
и Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
6.5.5.САМОСТОЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Главен
сметководител и Самостоен референт, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Главниот референт и Директорот за
патнички собраќај, а за работните задачи од товарниот собраќај одговара предГлавниот референт
и Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работи од претпоставените.
6.5.6.СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Главен
сметководител и Самостоен сметководител, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
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-За остварување на сите права и обврски од работниот однос и за извршувањето на сите
поставените работни задачи во целост одговара пред Главниот референт и Директорот за
патнички собраќај, а за работните задачи од товарниот собраќај одговара предГлавниот референт
и Директорот за товарен собраќај;
-Врши и други работи од претпоставените.
6.6. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ЕХНОЛОГИИ
6.6.1.РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
-Го организира и раководи процесот на работа и работењето насекторот
-Ја координира работата на сите стручни служби во секторот
-Ги следи новите технологии и определувања на стратешките насоки за развој на секторот на
подрачјето на хардвер, софтвер и мрежи
-Учествува во склучување на договори за реализација на проектите и други договори за потребите
од тековното работење на секторот
-Води почетни разговори со нарачателите на проекти и дава оценка дали се тие издржани или не
преку контакти со потенцијалните корисници на проектот
-Учествува во избор, оценка и евалуација на тендерски понуди
-Се грижи за комплетната реализација на сите проекти во целиот Информационен Систем(ИС)
-Учествува во стручни состаноци и предлага решенија за решавање на новонастанатите проблеми
-Води сметка за брзо воведување во ефикасна работа на вработените (нововработени)
-По потреба учествува во изработка и имплементација на проекти
-Обезбедува механизми за ред и дисциплина заради непречено функционирање на секторот
-Врши други работи од делокругот на работата по налог на претпоставениот
-Директно одговара на директорот за патнички сообраќај.
6.7.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕР,СИСТЕМСКИ СОФТВЕР И МРЕЖИ
6.7.1.РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХАРДВЕР, СИСТЕМСКИ СОФТВЕР И МРЕЖИ
-Прибира информации, барања и податоци на системот кој го раководи
-Во соработка со раководителот на секторот води почетни разговори со нарачателите на
проекти
-Учествува во изработка на тендерска документација за набавка на опрема, во
дефинирање на техничката спецификација
-Учествува во избор, оценка и евалуација на тендерски понуди
-Врши анализа на податоците кои се дел на Информациониот Систем (ИС)
-Проучува новитетиво ИТ технологијата преку следење стручна литература за превземање
на конкрени активности на системот
-Врши системска анализа на работењето на системскиот софтвер и по потреба инсталира,
инплементира и врши надградба на истите
-Ја организира целокупната поставеност на инфосистемот, ги координира сите проекти
кои се составен дел на истиот
-Се грижи за безбедноста на системот и финкционалноста на безбедностните системи
-По потреба учествува - води проектен тим и учествува во проекти
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-Учествува во тестирање и имплементација на одреден проект, заради инплементацијаво
системот
-Се грижи за функционалноста на мрежната инфраструктура со надградба и подобрување
-Комуницира и ги води консултации со коминтентиоколу секоја промена на ИС
-Учествува на стручни состаноци и предлага решенија за решавање на новонастанатите
проблеми
-За својата работа одговара пред раководителот на одделението
-Врши и други работи што ќе бидат доделени од раководителот на одд.
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени
-Соодветно се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
6.7.2.ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЗА ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМСКИ СОФТВЕР , ХАРДВЕР И МРЕЖИ
-Врши системска анализа на работењето на системскиот
инплементира и врши надградба на истите

софтвер, инсталира,

-Врши администрирање на бази на податоци од аспект на нивната исправност,
функционалност, заштита, сигурности бекап
-Дава предлози за интеграција на податоците за задоволување на ефикасноста на
системот
-Врши проектирање, конфигурирање и инсталирање на системски софтвер со постојан
мониторинг на перформансите (администрирање)
-Учествува во изработка на апликативни проекти од аспект на дефинирање на
перформанси на системите и нивна компатибилност
-Врши мониторинг на системите и отстранување на настанатите проблеми
-Врши сервисирање на хардвер: LAN мрежи и персонални сметачи, модеми рутери и
свичеви
-Врши сервисирање на оштетен оперативен софтвер на ПЦ-и од вируси, спамови и спајови
-Врши конфигурирање, одржување и администрирање на, ВЕБ, ДОМЕИН серверите и
глобална заштита од надворешни упади на вируси
-Врши обука на корисниците на персонални сметачи за сите новитети и проверка на
извршување на процедурите (даунлоуд антивирус, дефрагментирање и хигиена на дискот)
преку изготвување упатства
-Следи стручна литература за превземање на конкретни активности на системот и
новитети во ИТ технологијата
-Учествува во дефинирање на набавки
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
6.7.3.ОДГОВОРЕН СИСТЕМ ИНЖЕНЕР
-Врши системска анализа на работењето на софтверот бази на податоци , инсталира,
инплементира и врши надградба на истите
-Врши администрирање на бази на податоци од аспект на нивната исправност,
функционалност, заштита, сигурности бекап
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-Дава предлози за интеграција на податоците за задоволување на ефикасноста на
системот
-Врши проектирање, конфигурирање и инсталирање на бази со постојан мониторинг на
перформансите (администрирање)
-Учествува во изработка на апликативни проекти од аспект на дефинирање на
перформанси на системите и нивна компатибилност
-Врши мониторинг на системите и отстранување на настанатите проблеми
-Врши конфигурирање, одржување и администрирање на базните сервери и глобална
заштита од надворешни упади
-Врши обука на корисниците за сите новитети и проверка на извршување на процедурите
преку изготвување упатства
-Се грижи за исправноста на базите на податоци како и за нивната достапност
-Се грижи за зачувување на базите на податоци во смисла на нивно бекапирање, чување,
складирање по години, како и водење сметка за законските регулативи при нивно
архивирање
-Води сметка за архивирање по базите по проект
-Следи стручна литература за превземање на конкретни активности на системот и
новитети во ИТ технологијата
-Учествува во дефинирање на набавки на уреди за заштита на податоци
-Се грижи за системот за чување на податоците
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
6.7.4.САМОСТОЕН СИСТЕМ ИНЖЕНЕР
-Администрира серверски системски софтвер
-Вклучен е во администрирање на хардверски и системски поставени решенија
-Врши инсталирање на системски и кориснички софтвер (сервер-клиент)
-Врши инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење
на проектоти
-Врши превентивна заштита, преинсталација и бекап на потребни податоци и имиџи
-Врши сервисирање на оштетен оперативен софтвер на ПЦ-и од вируси, спамови и
спајвери
-Врши сервисирање на хардвер: LAN мрежи и персонални сметачи, модеми, рутери и
свичеви
-Учествува во изработка на упатство за работа со проектот
-Учествува во изработка на упатство за крајниот корисник и обука на истиот
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници.
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени.
-Соодветно се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
6.7.5.СИСТЕМ ИНЖЕНЕР
-Вклучен е во администрирање на хардверски и системски поставени решенија
-Врши инсталирање на системски и кориснички софтвер (сервер-клиент)
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-Врши инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење
на проектоти
-Врши превентивна заштита, преинсталација и бекап на потребни податоци и имиџи
-Врши сервисирање на оштетен оперативен софтвер на ПЦ-и од вируси, спамови и
спајвери
-Врши сервисирање на хардвер: LAN мрежи и персонални сметачи, модеми, рутери и
свичеви
-Учествува во изработка на упатство за работа со проектот
-Учествува во изработка на упатство за крајниот корисник и обука на истиот
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници.
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени.
-Соодветно се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
6.7.6.ГЛАВЕН ТЕХНИЧАР-АДМИНИСТРАТОР ЗА СИСТЕМСКИ СОФТВЕР, ХАРДВЕР И МРЕЖИ
-Врши конфигурирање и инсталирање на мрежи со постојан мониторинг на
перформансите (мрежно администрирање)
-Води сметка за дотрајаноста на опремата, мрежна и работните станици
-Врши замена на дотраена опрема , како и надоградба на истата
-Врши сервисирање на оштетен оперативен софтвер на ПЦ-и од вируси, спамови, спајови,
-Врши превентивна заштита, преинсталација бекапирање на потребни податоци, правење
имиџи на компјутери
-Врши сервисирање на хардвер: ЛАН мрежи и персонални сметачи, модеми рутери,
свичеви и печатари
-Инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење на
проектотите
-Врши конфигурирање и инсталирање на мрежни уреди
-Врши каблирање, конектирање и тестирање на исправноста на мрежата
-Учествува во обука на корисниците
-Врши и други работи што ќе и бидат доделени од раководителот и други одговорни
работници.
-Перманентнио ги надоградува своите познавања од софтверот и хардверот потребни за
извршување на работните задачи
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени.
-Соодветно да се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
6.7.7.АДМИНИСТРАТОР – ТЕХНИЧАР ЗА СИСТЕМСКИ СОФТВЕР, ХАРДВЕР И МРЕЖИ
-Врши сервисирање на оштетен оперативен софтвер на персонални компјутери од вируси,
спамови, спајови,
-Врши превентивна заштита, преинсталација бекапирање на потребни податоци, правење
имиџи на компјутери
-Врши сервисирање на хардвер: ЛАН мрежи, персонални сметачи, модеми рутери, свичеви
и печатари
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-Инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење на
проектотите
-Врши инсталирање на мрежни уреди
-Врши каблирање, конектирање и тестирање на исправноста на мрежата
-Учествува во обука на корисниците
-Врши и други работи што ќе и бидат доделени од раководителот и други одговорни
работници.
-Перманентнио ги надоградува своите познавања од софтверот и хардверот потребни за
извршување на работните задачи
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени.
-Соодветно да се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
6.8.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛОВЕН-АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР
6.8.1.РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛОВЕН-АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР
-Прибира информации, барања и податоци за функционалноста на системот кој го
раководи
-Во соработка со раководителот на одделението води почетни разговори со нарачателите
на проекти
-Учествува во изработка на тендерска документација за набавка на нов деловен софтвери
дефинирање на техничка спецификација на истиот
-Учествува во избор, оценка и евалуација на тендерски понуди
-Врши анализа на податоците кои се составен дел на Деловниот Систем
-Ја организира целокупната организација на постоечкиот инфосистем, ги координира сите
проекти кои се составен дел на деловниот софтвер
-Учествува во дизајнот на општата организација на нов проект кој е составен дел на
системот
-По потреба учествува - води проектен тим
-Учествува во изработка на дизајн(интерен и екстерен) на проект
-Учествува во тестирање и имплементација на одреден проект заради заокружување на
системот
-Комуницира и ги води основните консултации со коминтентите околу секоја промена на
проектите
-Се грижи за комплетната реализација на сите проекти во целиот ИС
-Учествува во стручни состаноци и предлага решенија за решавање на новонастанатите
проблеми
-За својата работа одговара пред раководителот на одделението
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението
-Одговорен е за правилно, точно и навремено извршување на работите и работните
задачи што му се доделени
-Соодветно се грижи за одржувањето на задолжената опрема при своето работење
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6.8.2.ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ ЗА ДЕЛОВЕН СОФТВЕР
-Учествува во почетни разговори со нарачателите на проекти и дефинира проектна задача
-Врши анализа на податоците кои се составен дел на проектот
-Учествува во дизајнот на општата организација на секој нов проект односно прави
предлог на идејно решение( екстерен и интерен дизајн)
-Предлага дефинитивен дизајн на екрански форми
-Предлага дефинитивен дизајн на сите податоци и контрола на истите
-Предлага дефинитивен дизајн на сите функции на програмите од проектот
-Програмира по предложениот интерен дизајн
-По потреба врши корекција на интерниот дизајн
-Врши тестирање на сите функции на проектот прво во рамките на одделението за
информатика а потоа и со крајниот корисник
-Врши инсталирање и имплементирање на проектот на системот(сервер-клиент)
-Врши инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење
на проектот
-Изработка на упатство за крајниот корисник и обука на истиот
-Дава извештаи за проектите кои ги води до надлежни служби од областа на патничкиот
сообраќај- изготвува извештаи за службите кои се задолжени за проектите во рамки на
товарниот сообраќај
-Изготвува статистики за превоз на патници, километри
-Комуницира со надворешни управи, во меѓународниот сообраќај на патници и др.
-Учествува во дефинирање на набавки на софтвер во локален патнички сооб
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници
6.8.3.ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ ЗА ДЕЛОВЕН СОФТВЕР
-Учествува во почетни разговори со нарачателите на проекти и дефинира проектна задача
-Врши анализа на податоците кои се составен дел на проектот
-Учествува во дизајнот на општата организација на секој нов проект односно прави
предлог на идејно решение
-Изготвува екстерен и интерен дизајн на проектот
-Предлага дефинитивен дизајн на екрански форми
-Предлага дефинитивен дизајн на сите податоци и контрола на истите
-Предлага дефинитивен дизајн на сите функции на програмите од проектот
-Програмира по предложениот интерен дизајн
-По потреба врши корекција на интерниот дизајн
-Врши тестирање на сите функции на проектот прво во рамките на одделението за
информатика а потоа и со крајниот корисник
-Врши инсталирање и имплементирање на проектот на системот(сервер-клиент
апликации)
-Врши инсталирање на потребни системски параметри на различни платформи за
непречено работење на проектот
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-Изработува упатства за крајниот корисник и обука на истиот
-Учествува во дефинирање на набавки на софтверски алатки
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници
6.8.4.САМОСТОЕН ПРОЕКТАНТ ЗА ДЕЛОВЕН СОФТВЕР
-Учествува во почетни разговори со нарачателите на проекти и дефинира проектна задача
-Врши анализа на податоците кои се составен дел на проектот
-Учествува во дизајнот на општата организација на секој нов проект односно прави
предлог на идејно решение( екстерен и интерен дизајн)
-Предлага дефинитивен дизајн на екрански форми
-Предлага дефинитивен дизајн на сите податоци и контрола на истите
-Предлага дефинитивен дизајн на сите функции на програмите од проектот
-Програмира по предложениот интерен дизајн
-По потреба врши корекција на интерниот дизајн
-Врши тестирање на сите функции на проектот прво во рамките на одделението за
информатика а потоа и со крајниот корисник
-Врши инсталирање и имплементирање на проектот на системот(сервер-клиент)
-Врши инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење
на проектот
-Изработка на упатство за крајниот корисник и обука на истиот
-Учествува во дефинирање на набавки
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници
6.8.5.ПРОЕКТАНТ ЗА ДЕЛОВЕН – АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР
-Учествува во почетни разговори со нарачателите на проекти и дефинира проектна задача
-Врши анализа на податоците кои се составен дел на проектот
-Учествува во дизајнот на општата организација на секој нов проект односно прави
предлог на идејно решение( екстерен и интерен дизајн)
-Предлага дефинитивен дизајн на екрански форми
-Предлага дефинитивен дизајн на сите податоци и контрола на истите
-Предлага дефинитивен дизајн на сите функции на програмите од проектот
-Програмира по предложениот интерен дизајн
-По потреба врши корекција на интерниот дизајн
-Врши тестирање на сите функции на проектот прво во рамките на одделението за
информатика а потоа и со крајниот корисник
-Врши инсталирање и имплементирање на проектот на системот(сервер-клиент)
-Врши инсталирање на потребни системски параметри (софтвер) за непречено работење
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на проектот
-Изработка на упатство за крајниот корисник и обука на истиот
-Учествува во дефинирање на набавки
-Учествува во изработка на тендерски документации во делот на дефинирање на техничка
спецификација, инплементација и технички прием на опрема
-Врши и други работи што ќе му бидат доделени од раководителот на одделението и
други одговорни работници
6.9.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
6.9.1.ДИРЕКТОР НА ПОДРУЖНИЦА
-Директорот раководи со подружницата;
-Организира извршување на одлуките на Управниот одбор на ЖРСМ Транспрт АД Скопје;
-Ја претставува подружницата и се грижи за законитоста и работењето во истата;
-Донесува решенија за кое е овластен од Генералниот Директор на ЖРСМ Транспрт АД Скопје;
-Ги спроведува и извршува оддлуките во ЖРСМ Транспрт АД Скопје во врска со безбедноста и
редовитоста на патничкиот сообраќај;
-Врши надзор над работењето на извршните единици во рамките на Подружниците и превзема
мерки за координација и обезбедување на единствен технолошки процес;
-Превзема комплетни мерки за зајакнување на работната дисциплина и хигиено - техничко
здравствената заштита на работниците;
-По барање на директорот за патнички сообраќај на ЖРСМ Транспрт АД Скопје поднесува
периодични извештаи за својата работа и работата на Подружницата;
-Превзема мерки за заштита на имотот од евентуални штети и извршува други работи за кои е
овластен со Статутот на ЖРСМ Транспрт АД Скопје и другите општи акти;
6.10.РАБОТНИ ЕДИНИЦИ СКОПЈЕ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, И ВЕЛЕС
6.10.1.ШЕФ НА РАБОТНА ЕДИНИЦА
-Шефот на Работна Единица раководи со извршните единици кои и припаѓаат на односната
Работна Единица;
-Ја организира работата и надзорната служба во Работна Единица и другите службени места кои
се под надзор на шефот на Работна Единица, на начин како тоа е уредено со законот и
сообраќајно-транспортно техничките прописи во врска со безбедноста, уредноста економичноста
и деловност во превозот на патници со железница;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно-транспортно техничките прописи за безбедно,
уредно, економичното и деловното работење, како и правилно извршување на редот на возење
во рамките на усвоените технолошки процеси на работењето;
-Се грижи и ја организира безбедноста на објектите и средствата за работа во извршните единици,
како и безбедноста во процесот на работењето;
-Врши увид во годишните бележници К-31, месечните сметки К-44, Книгата за дневен заклучкок на
благајните К-41, Сметка К-36, К-36м и К-37, потрошувачката и навремената порачка на строго
пресметковните образци, врши увид на навремено предавање на приходите од патничките и
кондуктерските благајни на станична односно доплатна благајна;
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-Ги обиколува и врши контрола во одредените извршни единици, по потреба врши ноќни
контроли согласно постоечките прописи, како и во догор и соработка со непосредниот
раководител;
-Го организира извршувањето на одлуките усвоени од органите и претпоставените во ЖРСМ
Транспрт АД Скопје;
-Ги превзема сите мерки во врска со работната дисциплина, се грижи за спроведување на хигиено
техничката заштита како и примената на Правилникот за здравствената состојба во службите при
работната единица;
-Во соработка со стучните служби предлага кадрови решенија за соодветната Работна Единица до
Директорот;
-Соработува со соодветните стручни служби при ЖРСМ Транспрт АД Скопје;
-Извршува и други работи за кои е овластен со законските прописи, прописите на ЖРСМ Транспрт
АД Скопје и другите општи акти;
-Поднесува извештаи од делокругот на работењето во Работна Единица како и за кадровската
состојба во Работна Единица до надлежните служби;
-За својата работа е одговорен пред Директорот.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одредби се однесуваат за сите шефови на Работни Единици во Подружницата за Патнички
сообраќај.
6.10.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕН ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ
-Соработува со стручни служби, контактира со корисниците на превоз,предлага мерки кои треба
да се воведат во тарифската политика, предлага мерки за подобра организација и
функционирање, го координира работите помеѓу работните единици;
-Дава инструкции на патничките благајни за правилна примена на прописите, ја организира
работата на сите патнички благајни во смисла на: опременост со Тарифи, Упатства, Правилници,
врши исправки и дополнување на истите, како и секакви телеграми во врска со работењето на
патничките благајни на територијата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Предлага отварање, односно укинување на патнички благајни во службените места;
-Води расправа по Записници К-92 и контролни забелешки кои не се наплатени;
-Врши и други работи дадени од претпоставени работници.
6.10.3.ОПЕРАТИВЕН ПОМОШНИК ПО СООБРАЌАЈНИ И ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ
-Ја организира и раководи со транспортно комерцијалната служба во соодветниот
организационен дел односно станицата;
-Се грижи за безбедно, уредно и навремено отпремање на патниците;
-Перманентно води грижа за редовно и уредно отпремање на багаж, експресни пратки како
авизирање и поставување или издавање на пристигнати пратки;
-Се грижи за редовно доставување на сите извештаи во текот на месецот;
-Се грижи за редовно составување и доставување на сите сметки во текот на месецот на контрола
на приходите;
-Се грижи да благовремено сите приходи од благајните во станицата или агенциите се предават на
станичната благајна а од таму уплатуваат на соодветна сметка;
-Секој месец врши и распоред за работа и за годишни одмори;
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-Води евиденција за работата и искористеност на годишни одмори;
-Должен е најмалку два пати во месецот да изврши ноќна контрола на работниците од неговата
служба;
-Врши други работи од сообраќајно комерцијална општа и стопанска служба кои се предвидени со
законските и позаконските акти - Правилници и Упатства.
-Обавува надзорна служба, врши непосреден надзор и ја организира работата, се грижи за
извршување на поставената организација на работата, Ја контролира правилната примена на сите
прописи, а особено на тие кои се однесуваат на безбедно уредно и економично извршување на
сообраќајната служба и безбедноста на објектите и безбедноста на работа;
-Оперативно ја организира и следи работата во сообраќајната служба, колската и патничката
служба во станица Скопје;
-Секојдневно ги обиколува сите работни места во станицата при што посебно внимание треба да
обрне на работните места сврзани со безбедноста на железничкиот сообраќај;
-Врши увид во дневници и бележници при што посебно обрнува внимание на евентуални
отстапувања од правилната примена на прописите;
-Соработува со органите на техничко прегледната служба, органите на влеча на возови за
благовремено обезбедување на влечните возила и извршување на техничкиот преглед на
возилата;
-Го организира целокупното маневарско работење во станицата и наредува за извршување на
маневарски работи;
-Се грижи за поставување и отпрема на патнички коли;
-Соработува со надлежните од ЈП железничка инфраструктура ЖРСМ-Скопје во поглед на
зајакнување и смалување на превозните капацитети по дневните потреби;
-Преку издадените распореди на маневра, го организирз поставувањето и извлекувањето на коли
на колосеци во станицата и колосеците во реонот на техничко патничка станица и Депо Лисиче;
-Ја следи и контролира работата на Распоредниот работник:
-Оперативно ја организира и контролира работата на кондуктерите во станицата;
-Го организира целокупното водење на колската евиденција и истото го контролира;
-Се грижи за редовно доставување на сите колски извештаи во текот на месецот;
-Врши други работи од сообраќајно транспортно работење согласно законските и сообраќајнотранспортно-техничките прописи во врска со безбедноста, уредноста економичноста на
железничкиот сообраќај;
-За својата работа е одговорен пред шефот на Работна Единица;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одредби се однесуваат за сите работни места Оперативен помошник по сообраќајни
транспортно комерцијални работи во Подружница за патнички сообраќај.
6.10.4.СТАНИЧЕН БЛАГАЈНИК
-Ги извршува целокупните работи поврзани со сметководственото благајничкото работење на
станичната благајна и сите останати подредени благајни: стокови, патнички, доплатни и др., при
што врши прием на финансиските средства и хартии од вредност, обединувајќи ги во својата
благајна низ соодветни сметки и евиденции;
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-Исто така, горенаведените задачи ги извршува и за благајните на туристички агенции, онака како
што тоа е предвидено во соодветните транспортно манипулативни и комерцијални прописи.
Собраните приходи секојдневно ги уплатува на жиро сметка на ЖРСМ Транспорт АД Скопје.
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по транспортно комерцијална работа.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места Станичен благајникво Подружница за патнички
сообраќај.
6.10.5.БЛАГАЈНИК НА ДОПЛАТНА БЛАГАЈНА
-Ги врши следните работи:
-Прима приход од кондуктерите од К-6, К-51а, К-8, К-23 а;
-Составува дневен, декаден и месечен заклучок, издава строго засметани обрасци на
кондуктерите;
-Води евиденција за К-92 во бележник К-61, испраќа покани за плаќање пред тужење на
должниците по К-92 и дава предлози за тужба;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќајна и транспортно
комерцијална работа.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.6.БЛАГАЈНИК НА БИЛЕТИ
-Работи во смени по однапред изготвен распоред;
-Издава возни исправи за превоз на патници за внатрешен сообраќај за директни или делни
релации и резервации на патници т.е. врши резервирање на седишта според Упатство 159 и ги
обавува сите работи за благајникот на билети (внатрешен сообраќај);
-Врши порачка на строго засметани, продажни и други обрасци неопходни за работата;
-Составува дневен, декаден и месечен заклучок на благајна;
-Секојдневно врши пресметка со станична благајна;
-Ги води сите евиденции и пресметки за неговата работа од Упатство 182;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
Овие одредби важат за сите работни места благајник на билетиво Подружница за патнички
сообраќај.
6.10.7.БЛАГАЈНИК НА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ
-Работи во смени по однапред изготвен распоред;
-Издава возни исправи за превоз на патници за меѓународен и внатрешен сообраќај под директни
или делни релации;
-Издава резервации на патници, врши резервирање на седишта, према прописите на Упатството
159 и II дел;
-Ги обавува сите работи кои се предвидени за благајникот на билети (внатрешен сообраќај) и
прописи за меѓународен сообраќај;
-Врши порачување и прием на потребна количина на строго засметани, продажни и други обрасци
неопходни за работата на благајната;
-Составува дневен, декаден и месечен заклучок на благајна;
-Секојдневно врши пресметка со станична благајна;
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-Ги води сите е виденции и пресметки кои се предвидени со Упатство 182 во врска со неговата
работа;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќајна и транспортно
комерцијална работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места благајник на меѓународен сообраќај во Подружница
за патнички сообраќај.
6.10.8.РАБОТНИК НА ИНФОРМАЦИИ
-Работи во смени по однапред изготвен распоред;
-Дава известување за тргнување и пристигнување на возовите, дава известување за задоцнување
на истите и нивни приклучни врски, чува книги за жалби кои ги доставува на увид кај шефот по
сообраќајна и транспортно комерцијална работа на станицата;
-Води книга за вонтарифни повластици и неважечки возни билети;
-Заверува бесплатни возни билети, налози за службени патувања и делумно неискористени возни
билети;
-Ги дава сите известувања за возни цени во доменот на ова работно место;
-Преку разгласна станица врши известување на патниците за тргнување, пристигнување и
задоцнување на возовите, дава информации за возови и коли;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќајна и транспортно
комерцијална работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни места работник на информацииво Подружница за патнички
сообраќај.
6.10.9.РАСПОРЕДЕН РАБОТНИК ЗА ВОЗОПРИДРУЖЕН ПЕРСОНАЛ
-Планира и води сметка за еднакво и рамномерно искористување на возопридружниот персонал;
-Составува евиденција за работните часови, годишни одмори, дава извештај за искористување на
возопридружниот персонал;
-Ги прима возните листови, ги средува по датуми и месеци, а потоа ги книжи во пресметковниот
листови до служба за економско работење на пресметка;
-Ги обавува сите работи кои вонредно ќе се појават, а се во делокруг на извршување на неговите
работни задачи;
-Врши и други работи дадени од претпоставени работи
6.10.10.КОНДУКТЕР
-Работи во смени по однапред изготвен распоред;
-Во појдовната станица на возот врши попис на возот и составува Патен лист во кој ги приложува и
впишува сите придружни документи и истиот го потпишува во соодветната рубрика за
Возоводител;
-Ја утврдува масата на возот, пресметува потребна кочена маса (ПКМ), ја утврдува вистинската
кочена маса (ВКМ) на возот, составува Извештај за состав и кочење на возот S-66 и го предава на
заинтересираните работници;
-Учествува во вршењето на сите проби на кочници;
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-Врши прием и предавање на патни исправи на возот онака како што тоа е предвидено со
сообраќајно-комерцијални прописи;
-Во службените места каде нема прегледувач на коли и на отворена пруга ја врши потребната
проба на кочници и ја потпишува;
-Ги извршува работите и работните задачи околу издавање и преглед на возните билети во возот.
Води гржа за безбедност во сообраќајот, за сигурност на патниците пред тргнување на возот,
качување и симнување на патниците. Редовно ги следи сите измени и дополнување на
сообраќајно-транспортно-комерцијални прописи.
-Задолжен е да води грижа за целокупниот инвентар во колите кои му се доделени под надзор;
-Дава соодветни информации на патниците во возот;
-Ги извршува работите и работните задачи поврзани со уредно, безбедно и редовно
превлекување на соодветниот доделен воз, применувајќи ги доследно одредбите од сообраќајно
комерцијалните прописи.
-Одговорен е за обезбедување на возот од самораздвижување и одбегнување, односно колите
што ги остава;
-Во граничните станици за потребите на државните гранични органи каде нема посебни
работници за обезбедување на возот (во смисла на слегување и влегување на патниците), врши
обезбедување на возот;
-Извршува и други работи поврзани со безбедноста, уредноста, редовитоста и деловноста во
железничкиот сообраќај, согласно важечките прописи на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќај и транпортно
комерцијално работење;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
Овие одреби важат за сите работни Кондуктерво Подружница за патнички сообраќај.
6.10.11.МАНИПУЛАНТ
-Работи во смени по однапред изготвен распоред;
-Ја прима и експедитира целокупната пошта и се грижи за нејзино уредно и редовно доставување
до адресатите, односно во сите железнички станици на ЖРСМ;
-Води евиденција за примените пратки и го известува непосредниот претпоставен за сите
неправилности што се појавуваат при работата;
-Ги врши задачите на работник на информации.
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќај и транпортно
комерцијално работење;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.12.ПОПИСЕН ВОЗОВОДИТЕЛ
-Ги извршува работите и работните задачи во појдовната или крајната станица на возот, за попис
на возот, при давање и прием на пропратни документи за колите;
-Прием и предавање на патни исправи на возот онака како што тоа е предвидено со сообраќајнокомерцијални прописи;
-Ја утврдува тежината на возот;
-Врши пресметка на ПКМ и СКМ на возот, сочинува образец С-66, го предава на заинтересираните
работници и учествува во вршењето на сите проби на кочници;
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-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќајна и транспортно
комерцијална работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.13.КОЛСКИ ЕВИДЕНТИЧАР
-Секојдневно ја утврдува состојбата на товарни и патнички коли и поднесува извештај до
надлежните служби;
-Прими порачки за коли и се грижи за нивно подмирување;
-Прима расписи за поделба на коли и се грижи за нивно извршување;
-Секојдневно ги води сите евиденции сврзани со колска служба;
-Повремено во текот на месецот и годината доставува соодветни извештаи;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќај и транспортно
комерцијална работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.14.РАКУВАЧ НА МАНЕВРА
-Ги извршува работите и работните задачи на целокупната маневра во станицата околу
раздвојување и составување на возовите, вадење и додавање коли во возовите, поставување и
извлекување коли на манипулативните колосеци во станицата, поставување и вадење коли на
индустриските колосеци, колските работилници, депоа и колосеци одредени за дезинфекција и
дезинсекција на коли;
-Ги извршува сите добиени распореди за маневра, ги обезбедува колите од самораздвижување и
одбегнување;
-При извршување на работата ги применува сообраќајно техничките прописи, посебно Упатство
42; како и Деловен ред I и II дел и технолошкиот процес на станицата и др;
-Ги прима и извршува сите наредби од отправникот на возови кои се однесуваат на безбеден и
уреден сообраќај;
-Ја координира целокупната маневарска работа со маневарскиот одред при што е одговорен пред
претпоставените во станицата, РЕ и другите раководни структури;
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќај и транспортно
комерцијална работа;
- Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10..15.МАНЕВРИСТ
-Ги извршува работите и работните задачи кои ги издава ракувач маневра;
-Врши одквачување и квачење меѓусебно на колите;
-Ги спушта преодните мостови и ги закачува кај патничките коли;
-Ги отквачува и заквачува кочните спојници;
-Ги запира отфрлените коли со папучи и рачни кочници;
-Ги обезбедува колите од самораздвижување и одбегнување по извршената работа со соодветни
средства и постројки;
-Ракува со свртници и лизгалки при согласно примените наредби;
-Дава потребни сигнални знаци за извршување на маневра;
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-При извршување на работата ги применува сообраќајно техничките прописи, посебно Упатство
42; како и Деловен ред I и II дел и технолошкиот процес на станицата и др.
-За својата работа е одговорен пред оперативен помошник по сообраќај и транспортно
комерцијална работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.16.РЕФЕРЕНТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И НЕГА НА КОЛИ И ВОЗЕН РЕД
-Ја следи секојдневно состојбата на движење и исправност на колите.
-Соработува со возен ред во поглед на зајакнувањето и смалувањето на превозните капацитети;
-Води евиденција за искористување на колите;
-Изнаоѓа нови технолошки решениа за подобрување на работата, во поглед на ква-литетот и
економичноста;
-Соработува со другите единици;
-Води евиденција за искористување на капацитетите;
-Составува распоред на работа на домаќините во WL и BC и BR коли;
-Обезбедува водење на пресметки и евиденција за работа;
-Прима задачи од неговиот домен од шефот на Работна Единица и го обезбедува нивното
извршување;
-Одговорен е за севкупното работење, посебно за работната дисциплина на вработените кои се
под негов надзор:
-Издава усмени и писмени налози за работа на вработените кои се под негов надзор;
-Води евиденција за извршена работа;
-За својата работа е одговорен пред шефот на Работна Единица;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.17.МАГАЦИОНЕР-ЕКОНОМ
-Ракува со набавениот потрошен материјал;
-Врз основа на документи прима и издава материјал за службените места;
-Врши требовање и издавање на заштитна и службена облека;
-Составува спроводници и доставници за отпремање на материјал-инвентар;
-Составува записници за материјал-инвентар;
-Води картици за материјали и картици за инвентар;
-Води книга за пристигнување на материјалот-инвентарот;
-Квартално врши срамнување со картиците од сметководство;
-Инвентарска книга;
-Води евиденција за порачка и се грижи за нивно извршување;
-Месечно прави збир на истрошен материјал и збир на потрошен материјал;
-Врши прокнижување на издадениот материјал и инвентар;
-Ги врши сите работи и задолженија предвидени со прописите за материјалното
Книговодство;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
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6.10.18.ДОМАЌИН ВО СПАЛНИ И КУШЕТ КОЛИ
-Работи во турнус кој е во врска со редот на возење;
-Должен е на време да ја отвори колата за прием на патници, а за сезоната на греење на време да
го вклучи уредот за затоплување на колата;
-Во станицата каде што нема спремачка, должен е да ја исчисти и спреми колата;
-Одговорен е за инвентарот, хигиената, снабдувањето и редот на колата;
-За времето на патувањето ја одржува хигиената на колата ;
-Не продадените легла ги издава на патниците кои сакаат да користат легла во спална, односно во
кушет кола и им испоставува билети за користење на легла;
-Патниците во спална наутро ги послужува со по едно гратис кафе или чај;
-Продава пијалок на патниците во колата што ја прати ;
-Благовремено ги известува патниците за станицата каде треба да слезат;
-Уредно ги пополнува потребните обрасци во врска со работата ;
-Приходот од пијалокот и продадените билети го предава на доплатна благајна во станица Скопје,
веднаш по завршеното патување а најдоцна првиот работен ден;
-Кога по распоред на работа е резерва треба да биде подготвен за патување;
-За времето на обавувањето на должноста резерва е во непосредна врска со оперативниот
помошник, при што обавува работи кои тој ќе му ги довери.
-При работењето го користи сиот инвентар во колата (плин, постелина и сл.) хартии од вредност и
трговски стоки;
-Води евиденција за извршена работа;
-Посебна морална и материјална одговорност сноси за исправноста на средствата на работа и
предметите на трудот (материјали и трговска стока) со кои работи;
-Одговорен е за исправноста и педантноста во работата;
-Одговорен е за чување на задолжителна залиха на белици и приход од работата;
-За работата е одговорен пред оперативен помошник по сообраќајни и транспортно комерцијални
работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.10.19.ДОМАЌИН ВО БИФЕ И ДРУГИ ПАТНИЧКИ КОЛИ
-Работи во смени по однапред изготвен распоред и врши угостителски услугу во бифе и продава
пијалоци и прехрамбени артикли низ целиот воз;
-Се грижи и ја одржува хигиената во бифето;
-Врши помошни работи во бифето како: сместување на пијалокот, дневната стока, цигари, храна,
чистење и миење чаши и приборот за јадење и останатиот инвентар со кој се служи во процесот
на работата;
-Чува и води сметка на другиот инвентар, алат и останат прибор со кој е задолжено бифето или
келнерот;
-По доаѓање од пат и предавање на пазарот се пријавува на оперативниот помошник по
сообраќајни и транспортни комерцијални работи и поднесува писмен и усмен извештај за се што
му се случило од поаѓање и доаѓање од пат (снабденост, хигиена, примедби на гости и свои
запазувања за време на работењето);
-Обавува куварски работи околу припремањето на ладни и топли јадења;
-Требува стока, материјал и инвентар за работа;

Страна | 162

-Ги дава на увид ценовниците на гостите;
-Ја контролира исправноста на стоката пред послужувањето на гостинот, ако нее исправна ја
издвојува;
-За работата е одговорен пред оперативен помошник за спални, кушет и бифе коли;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
6.11.9.ДОМАЌИН НА ОДМАРАЛИШТЕ
-Ја одржува хигиената на просториите, инвентарот, тераса и дворови;
-Врши дезинфекција на санитарните уреди и ги снабдуваат со средства за хигиена;
-Се грижат собраниот отпад навремено да се изнесува и складира на место предвидено за таа
намена;
-Прима и издава постелина и се грижи за нејзина навремена и сигурна дистрибуција до Скопје
техничко патничка станица;
-Изготвува требовање за чиста постелнина;
-Ги спрема креветите и ја заменува нечистата постелнина со чиста после употребата од гостите;
-Се грижи за рационална употреба и чување на материјалот и предметите;
-Врши едвиденција за задолжување и раздолжување на гостите со постелнина;
-Врши детална проверка на просториите и инвентарот пред секое заминување на гостите од
одморалиштето и прави записник за евентуалните недостатоци и оштетувања;
-Требува потребен материјал и инвентар за одржување на хигиената
-Обезбедува и врши затварање на просториите, ормари и др. заради нивно обезбедување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
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ТАБЕЛАРЕН И ОПИСЕН ДЕЛНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА
ВО ОРГАНИЗАЦИСКИ ДЕЛНА

ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ВОЗНИ СРЕДСТВА
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АГЕНДА НА РАБОТНИ МЕСТА
7.ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
7.1.Сектор за влеча
7.1.1.Раководител
7.2.Одделение за штети на железнички возила
7.2.1.Шефна одделение за штетина железнички возила
7.2.2.Референт за штети на железнички возила
7.2.3.Референт за иследување
7.2.4.Иследник
7.3.Одделение за техничка контрола на влечни и влечени средства
7.3.1.Шеф за техничка контрола
7.3.2.Главен машински контролор за влечни и влечени средства
7.3.3.Контролор за дизел мотори
7.3.4.Контролор за електро склопови на влечни и влечени средства
7.3.5.Контролор за сопирачки и сигурносни уреди на влечни и влечени средства
7.3.6.Контролор за долен строј на влечни и влечени средства
7.3.7.Контролор за влечни и влечени средства во ФШВ Велес
7.3.8.Контролор за брзиномерни ленти
7.3.9.Машински контролор за влечни средства
7.3.10.Контролор за товарни вагони во Трубарево
7.4.Центар за обука на машински персонал за општа професионална способност
7.4.1.Раководител
7.4.2.Помошник раководител
7.5.Одделение за енергетска ефикасност
7.5.1.Раководител
7.5.2.Инженер-технолог
7.5.3.Референт
7.6.Отсек за економско работење-влеча
7.6.1.Главен референт
7.6.2.Самостоен референт
7.6.3.Референт
7.6.4.Главен сметководител
7.6.5.Самостоен сметководител
7.6.6.Сметководител
7.7.Подружница влеча на возови
7.7.1.Директор на Подружница
7.8.РЕ Техничко комерцијална подготовка – ТКП
7.8.1.Шеф во РЕ Техничко комерцијална подготовка – ТКП
7.9.Одделение за техничка подготовка и развој
7.9.1.Главен инженер
7.9.2.Инженер технолог
7.9.3.Главен референт за дефактажа
7.9.4.Референт за дефектажа
7.9.5.Техничар конструктор
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7.9.6.Техничар технолог
7.10.Магацинско одделение
7.10.1.Работоводител на магацин за резервни делови
7.10.2.Работоводител на магацин за мазива и горива
7.10.3.Магационер
7.10.4.Издавач на материјали
7.11.Одделение за комерцијална подготовка
7.11.1.Одговорен на одделение за комерцијална подготовка
7.11.2.Референт за надворешни услуги
7.11.3.Референт за набавки
7.11.4.Администратор дактилограф
7.12.РЕ ВЛЕЧА
7.12.1.Шеф на РЕ Влеча
7.12.2.Помошник шеф на РЕ Влеча
7.12.3.Администратор дактилограф
7.13.Едница Лисиче
7.13.1.Референт за школство
7.13.2.Школски инструктор
7.13.3.Главен надзорник
7.13.4.Возач позивар
7.13.5.Возач на линиско комбе
7.13.6.Возач позивар Ц-категорија
7.13.7.Инженер за експлоатација
7.13.8.Надзорник распореден
7.13.9.Надворешен надзорник
7.13.10.Машиновозач
7.13.11.Помошник машиновозач
7.13.12.Машиновозач на маневра
7.13.13.Свртничар маневрист
7.13.14.Оперативен техничар
7.13.15.Курир
7.13.16.Работник за промена на брзиномерни ленти и издавање алат
7.13.17.Чистач на свртница
7.14.Единица Трубарево
7.14.1.Помошник Шеф во Единица Трубарево
7.14.2.Инженер технолог
7.14.3.Внатрешен надзорник
7.14.4.Надворешен надзорник
7.14.5.Свртничар маневрист
7.14.6.Раководител на помошен воз
7.14.7.Помошник раководител на помошен воз
7.14.8.Ракувач на дигалка
7.14.9.Работник на помошен воз
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7.15.Единица Гевгелија
7.15.1.Помошник шеф во Единица Гевгелија
7.15.2.Оперативен техничар
7.15.3.Надзорник
7.15.4.Машиновозач
7.15.5.Помошник машиновозач
7.15.6.Електромеханичар
7.15.7.Машинобравар
7.15.8.Ложач на парен котел со низок притисок и домаќин на одморалиште
7.15.9.Хигиеничар за влечни средства и круг
7.16.Единица Битола
7.16.1.Работоводител
7.16.2.Машиновозач
7.16.3.Помошник Машиновозач
7.16.4.Свртничар – маневрист
7.16.5.Издавач на материјали
7.17.Единица Велес
7.17.1.Работоводител
7.17.2.Оперативен техничар
7.18..РЕ за одржување погонски машини, енергетика и транспорт
7.18.1.Шеф
7.18.2.Самостоен референт
7.18.3.Оперативен техничар
7.19.Одделение за одржување и поправка на возила
7.19.1.Работоводител
7.19.2.Автомеханичар
7.19.3.Автоелектричар
7.20.Одделение за одржување на греење
7.20.1.Работоводител
7.20.2.Ракувач на парен котел
7.20.3.Монтер на централно греење
7.20.4.Ракувач на парен котел со низок притисок
7.20.5.Машинобравар
7.20.6.Компресорист
7.21.Одделение за одржување на згради и објекти водовод и канализација
7.21.1.Работоводител
7.21.2.Машинобравар
7.21.3.Електричар
7.21.4.Молерофарбар
7.21.5.Водоинсталатер
7.21.6.Столар
7.21.7.Работник за чистење на канализација
7.22.Одделение за одржување на машини и машиноалатки
7.22.1.Работоводител
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7.22.2.Машинобравар
7.22.3.Металостругар
7.22.4.Работник за издавање и поправка на алат
7.23.Одделение за одржување на алат и алатници
7.23.1.Работоводител
7.23.2.Работник за издавање и поправка на алат
7.24.РЕ одржување
7.24.1.Шефна РЕ одржување
Заеднички служби
7.24.2.Помошник шеф за тековно одржување
7.24.3.Помошник шеф за инвестициско одржување
7.24.4.Помошник шеф за одржување на ДМВ, ЕМВ и сервис
7.24.5.Технички координатор
7.24.6.Референт за техничко – оперетивни работи и услуги
7.24.7.Оперативен техничар
7.24.8.Поентер
7.24.9.Виљушкарист
7.24.10.Кранист
7.24.11.Општ работник
Одделение за механичка обработка
7.25.Отсек за лесна обработка
7.25.1.Работоводител
7.25.2.Металостругар прецизен
7.25.3.Металостругар
7.25.4.Брусач
7.25.5.Глодач
7.25.6.Заварувач
7.26.Отсек за тешка обработка
7.26.1.Главен работоводител
7.26.2.Работоводител
7.26.3.Сменоводител
7.26.4.Металостругар за потподен струг
7.26.5.Металостругар
7.26.6.Машинобравар
7.26.7.Ливец
7.27.Одделени за поправка и одржување на дизел мотори
7.27.1.Работоводител
7.27.2.Механичар за испитување и регулација
7.27.3.Механичар бошист
7.27.4.Механичар I група
7.27.5.Механичар II група
7.28.Одделение за поправка и одржување на воздушни уреди и кочници
7.28.1.Работоводител
7.28.2.Машинобравар за испитување и регулација
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7.28.3.Машинобравар I група
7.28.4.Машинобравар II група
7.29.Одделени за поправка и одржување на преносници и долен строј
7.29.1.Рааботоводител
7.29.2.Машинобравар за испитување и регулација
7.29.3.Машинобравар I група
7.29.4.Машинобравар II група
7.30.Одделение за греење, вентилација и климатизација
7.30.1.Работоводител
7.30.2.Машинобравар/Електричар за испитување и регулација
7.30.3.Машинобравар I група
7.30.4.Машинобравар II група
7.31.Одделение за поправка и оддржување на електро уреди и инсталации на дизел
локомотиви
7.31.1.Работоводител
7.31.2.Електромеханичар за испитување и регулација
7.31.3.Електромеханичар I група
7.31.4.Електромеханичар II група
7.32.Одделение за поправка и оддржување на големи електрични машини
7.32.1.Работоводител
7.32.2.Електромеханичар за испитување и регулација
7.32.3.Електромеханичар I група
7.32.4.Електромеханичар II група
7.33.Одделение за поправка и одржување на електро уреди и инсталации на електро
локомотиви и електро моторни возови
7.33.1.Работоводител
7.33.2.Електромеханичар за испитување и регулација
7.33.3.Електромеханичар I група
7.33.4.Електромеханичар II група
7.34.Одделение за одржување на ел.уреди и инсталации на дизел моторни возови
7.34.1.Работоводител
7.34.2.Електромеханичар за испитување и регулација
7.34.3.Електромеханичар I група
7.34.4.Електромеханичар II група
7.35.Одделение за поправка и одржување на сигурносни уреди и електронски склопови
7.35.1.Работоводител
7.35.2.Електромеханичар за испитување и регулација
7.35.3.Електромеханичар I група
7.35.4.Електромеханичар II група
7.36.Одделение за боење и оплата
7.36.1.Работоводител
7.36.2.Автолакер
7.36.3.Машинобравар
7.36.4.Столар
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7.37.Одделение за монтажа и демонтажа
7.37.1.Работоводител
7.37.2.Механичар
7.37.3.Машинобравар
7.38.Механичко – Хемиска лабараторија
7.38.1.Раководител
7.38.2.Работоводител
7.38.3.Хемиски техничар
7.38.4.Дефектатор
7.38.5.Мијач на делови
7.39.Единица за дневен преглед Лисиче-Трубарево-Железара
7.40.Одделение лисиче
7.40.1.Работоводител
7.40.2.Електромеханичар
7.40.3.Механичар
7.40.4.Машинобравар
7.41.Одделение Трубарево
7.41.1.Работоводител
7.41.2.Електромеханичар
7.41.3.Механичар
7.41.4.Машинобравар
7.42.Одделение Железара
7.42.1.Работоводител
7.42.2.Машинобравар
7.42.3.Механичар
7.43.РЕ техничко колска дејност – ТКД
7.43.1.Шеф
7.43.2..Администратор дактилограф
7.44.Одделение за техничка подготовка и развој
7.44.1.Инженер технолог
7.44.2.Опретивен техничар
7.45.Одделение за одржување на патнички вагони
7.45.1.Самостоен референт
7.45.2.Работоводител
7.45.3.Машинобравар
7.45.4.Заварувач
7.45.5.Металостругар
7.45.6.Столар
7.45.7.Електромеханичар
7.45.8.Тапетар
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7.46.Одделение за одржување на товарни вагони
7.46.1.Помошник шеф
7.46.2.Админситратор дактилограф
7.46.3.Оперативен техничар
7,46.4.Работоводител
7.46.5.Работоводител столар
7.46.6.Машинобравар
7.46.7.Заварувач
7.46.8.Столар
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7. ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА
7.1.СЕКТОР ЗА ВЛЕЧА

7.1.1.

Раководител

Висока

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VIA или
VII -1 степен или
минимум 240 ЕКТС
кредити )

М ашинска,
Електро,
Економска

3

1

4.60

Шеф на одделение за штети
на железнички возила

7.2.2.

Референт за штети на
железнички возила

3

да

1

3.60

Англиск и
јазик

7.2.1.

Високо универзитетско
образование 1 степен на
М ашинска, електро,
Висока студии (VII1 степен или
економска ПМ Ф
минимум 240 ЕКТС
кредити)

1

не

5

2.40

Англиски
јазик

7.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ШТЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

ССС

IV/V

М ашинска, електро,
економска

Правна Техничка
Општа

1

2.50

Правна Техничка
Општа

2

2.45

7.2.3.

Референт за иследување

Виша
ССС

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) и ССС IV
степен

7.2.4.

Иследник

ССС

IV

7.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

7.3.1.

Шеф за техничка контрола

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
образование (VII -1
степен или минимум
240 ЕКТС)

Техничка

2

да

1

3.80

Високо стручно
образование (VI -1
степен или минимум
180 ЕКТС)

Општа

2

да

1

3.30

ССС
ВКВ

IV V

М ашинска Електро

2

да

2

2.45

ССС
ВКВ

IV V

М ашинска Електро

2

да

3

2.45

ССС
ВКВ

IV V

М ашинска Електро

2

да

2

2.45

ССС
ВКВ

IV V

М ашинска Електро

2

да

2

2.35

ССС
ВКВ

IV V

М ашинска Електро

2

да

4

2.35

IV V

М ашинска Електро

2

да

2

2.40

IV V

М ашинска Електро

2

да

5

2.50

IV V

М ашинска Електро

2

да

1

2.45

Главен машински контролор
за влечни и влечени
7.3.2.
Висока
средства
7.3.3.

Контролор за дизел мотори

Контролор за електро
склопови на влечни и
влечени средства
Контролор за сопирачки и
7.3.5. сигурносни уреди на влечни
и влечени средства
Контролор за долен строј на
влечни и
7.3.6.
влечени средства
7.3.4.

Контролор за влечни и
влечени средства
во ФШВ Велес
Контролор за брзиномерни
7.3.8.
ленти
Машински контролор за
7.3.9.
влечни средства
Контролор за товарни вагони
7.3.10.
во Трубарево
7.3.7.

ССС
ВКВ
ССС
ВКВ
ССС
ВКВ
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7.4. ЦЕНТАР ЗА ОБУКА НА МАШИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

7.4.1.

Раководител

7.4.2.

Помошник раководител

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
степен или минимум
240 ЕКТС кредити или
VI1 степен)

Општа

3

да

1

4.00

Висока
Виша

Општа

2

да

1

3.80

3

да

1

4.20

VI/VII

7.5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

7.5.1.

Раководител

ВСС

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Техничка, Електро,
образование (VII -1
М ашинска
степен или минимум
240 ЕКТС кредити или
VI1 степен)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Техничка, Електро,
степен или минимум
М ашинска
240 ЕКТС кредити или
VI1 степен)

2

3.10

Техничка, Електро,
М ашинска

3

2.20

7.5.2.

Инженер - технолог

ВСС

7.5.3.

Референт

ССС

IV

7.6. ОТСЕК ЗА ЕКОНОМСКО РАБОТЕЊЕ - ВЛЕЧА

7.6.1.

7.6.2.

Главен референт

Самостоен референт

Високо универзитетско
образование 1 степен на
образование (VII -1
Висока
Степен или мин 240
Економска Општа
Виша
ЕКТС ЕКТС)
Високо стручно
образовснир (VI1 с. или
мин180 ЕКТС)

Висока
Виша

Високо стручно
образование (VI1
степен или минимум
180 ЕКТС) и VA

Економска Општа

4

1

2

1

VII/1 или 240 ЕКТС или
VI/1 или 180 ЕКСТ
Економска Општа
кредити

3.60

3.30

Референт

Висока
Виша

7.6.4.

Главен Сметководител

ССС

IV

Економска Општа

4

5

2.60

7.6.5.

Самостоен сметководител

ССС

IV

Економска Општа

2

3

2.40

7.6.6.

Сметководител

ССС

IV

Економска Општа

5

2.20

7.6.3.
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1

3.00

7.7.1.

Директор на Подружница

Висока

Високо
унив.образование 1
степен на студии (VII1
степен или минимум
240 ЕКТС кредити)

машинска електро,
сообраќај

4

да

1

5.10

да

1

4.00

да

4

3.50

да

10 3.10

Англиск и јазик

7.7. ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ

7.8. РЕ ТЕХНИЧКО КОМЕРЦИЛНА ПОДГОТОВКА - ТКП

7.8.1.

Шеф во РЕ техничко
комерцијална подготовкаТКП

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока студии (VII1 степен или М ашинска Електро
минимум 240 ЕКТС
кредити)

3

7.9.2.

Инженер технолог

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
минимум 240 ЕКТС
Висока
кредити) Или Високо М ашинска Електро
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин.180 ЕКТС)

7.9.3.

Главен референт за
дефектажа

7.9.4.

Референт за дефектажа

7.9.5.

Техничар конструктор

ВШС
ССС
ССС

7.9.6.

Техничар технолог

ССС

7.9.1.

ССС

3

Средно стручно
образование IV-1

Електро М ашинска

5

VI IV

М ашинска Електро

1

IV

М ашинска Електро

IV

М ашинска Електро

1

2.85

да

4

2,80

1

да

2

2.20

1

да

1

1.90

Англиски јазик

Главен инженер

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока студии (VII1 степен или М ашинска Електро
минимум 240 ЕКТС
кредити)

Англиск и јазик

7.9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА И РАЗВОЈ

7.10. МАГАЦИНСКО ОДДЕЛЕНИЕ
7.10.1.

Работоводител на магацини
за резервни делови

Работоводител на магацин за
мазива и горива
Магационер
7.10.3.
7.10.2.

7.10.4.

Издавач на материјали

ССС

IV

М ашинска Електро

3

не

1

2.45

ССС

IV

М ашинска Електро

3

не

1

2.45

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

не

8

2.00

НКВ

II/III

М ашинска Електро

1

не

7

1.75
Анг
лис
3.30
ки
јази

Одговорен на Одделение за
7.11.1.
комерцијална подготовка

7.11.2.

Референт за надворешни
услуги

Високо универзитетско
Висока образование 1 степен на М ашинска, Електро
Виша студии (VI1 степен или Економска и Општа
минимум 180 ЕКТС
Високо универзитетско
Висока образование 1 степен на
М ашинска, Електро
Виша студии (VI1 степен или
Економско
ССС
минимум 180 ЕКТС
кредити) или III/IV
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3

не

1

1

не

2

2,80

Англиски
јазик

7.11. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА ПОДГОТОВКА

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
М ашинска Електро
студии (VI1 степен или
Виша
Економско
минимум 180 ЕКТС
кредити) или III/IV

1

не

2

М ашинска, Електро,
Општа

1

не

1

1.90

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
минимум 240 ЕКТС
Висока
кредити) Или
М ашинска, Електро
Виша Високо универзитетско
Сообраќајна
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС
кредити)

2

да

1

4.20

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
минимум 240 ЕКТС
Висока
кредити) Или
М ашинска, Електро,
7.12.2. Помошник шеф на РЕ Влеча
Виша Високо универзитетско
Сообраќајна
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС
кредити)

3

да

1

3.80

1

не

1

1.95

3

да

2

2.45

3

да

2

2.40

2

да

5

2.85

7.11.3.

Референт за набавки

7.11.4.

Администратор
дактилограф

ССС

III/IV

2,80

7.12.3.

Шеф на РЕ Влеча

Администратор
дактилограф

ССС

III/IV

М ашинска, Електро,
Општа

Англиски јазик

7.12.1.

Англиски јазик

7.12. РЕ ВЛЕЧА

М ашинска, Електро,
Сообраќајна

7.13.1.

Референт за школство

ССС

III/IV

7.13.2.

Школски инструктор

ССС

III/IV

7.13.3.

Главен надзорник

ССС

IV

7.13.4.

Возач позивар

ССС КВ

IV III

Сообраќајна Општа

10 1.95

7.13.5.

Возач на линиско комби

ССС КВ

IV III

Сообраќајна Општа

1

2.15

7.13.6. Возач позивар Ц-категорија ССС КВ

IV III

Сообраќајна Општа

6

2.30

1

3.10

7.13.7.

Инженер за експлоатација

М ашинска, Електро,
Сообраќајна
М ашинска, Електро,
Сообраќајна

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
ВСС
минимум 240 ЕКТС
М ашинска, Електро,
Висока кредити) Или Високо
Сообраќајна
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин.180 ЕКТС)
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2

да

Англиски јзик

7.13. ЕДИНИЦА ЛИСИЧЕ

7.13.8.

Надзорник распореден

ССС

III/IV

М ашинска, Електро,
Сообраќајна

1

да

3

2.55

7.13.9.

Надворешен надзорник

ССС

III/IV

М ашинска, Електро,
Сообраќајна

1

да

9

2.55

7.13.10.

Машиновозач

ССС

III/IV

М ашиновозач

1

да

140 2.85

7.13.11.

Помошник машиновозач

ССС

III/IV

М ашиновозач

да

70 2.30

7.13.12.

Машиновозач на маневра

ССС

III/IV

М ашиновозач

1

да

20 2.65

7.13.13.

Свртничар маневрист

КВ

III

Сообр. Трансп.раб.

1

да

6

1.95

1

да

6

2.20

1

1.90

7.13.14.

Оперативен техничар

ССС

III/IV

М ашинска ,Електро
Сообраќајна

7.13.15.

Курир

ССС

III/IV

М ашинска, Електро
Сообраќајна

1

не

7.13.16.

Работник за промена на
брзиномерни ленти и
издавање алат

ССС/
ВКВ
или

IV/V

Техничка

2

Да

7.13.17.

Чистач на свртница

Нижа
ССС

II/III

Општа

2.20

1.50

Помошник шеф во Единица
Трубарево

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин.
М ашинска, Електро
Висока 240 ЕКТС) Или Високо
Сообраќајна
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин. 180 ЕКТС)

3

да

1

3.30

Англиски јазик

7.14.2.

Инженер технолог

Високо универзитетско
образование 1 степен на
М ашинска, Електро
Висока студии (VII1 степен или
Сообраќајна
мин.
240 ЕКТС)

1

да

2

3.10

Англиски
јазик

7.14. ЕДИНИЦА ТРУБАРЕВО

7.14.3.

Внатрешен надзорник

ССС

III/IV

М ашинска, Електро
Сообраќајна

1

да

4

2.55

7.14.4.

Надворешен надзорник

ССС

III/IV

М ашинска, Електро
Сообраќајна

1

да

6

2.55

7.14.5.

Свртничар - маневрист

КВ

III

Сообр. Трансп.раб.

1

да

8

1.95

М ашинска

2

да

1

2,55

7.14.1.

Високо унив.
образование 1 степен на
7.14.6. Раководител на помошен воз Висока студии (VI1 степен или
мин 180 ЕКТС или
III/IV
7.14.7.

Помошник раководител на
помошен воз

ССС

III/IV

М ашинска

2

да

1

2.40

7.14.8.

Ракувач на дигалка

ССС

III/IV

М ашинска

1

да

7

2.35

7.14.9.

Работник на помошен воз

ССС

III/IV

М ашинска

1

да

3

2.15
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Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
минимум 240 ЕКТС
М ашинска, Електро
Висока
кредити) илиВисоко
Сообраќајна
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
минимум 180 ЕКТС

7.15.1.

Помошник шеф во Единица
Гевгелија

7.15.2.

Оперативен техничар

ССС

III/IV

7.15.3.

Надзорник

ССС

7.15.4.

Машиновозач

7.15.5.

3

да

1

М ашинска, Електро

1

да

1

2.45

III/IV

М ашинска, Електро

1

да

5

2.45

ССС

III/IV

М ашиновозач

1

да

5

2.85

Помошник машиновозач

ССС

IV

М ашиновозач

да

3

2.30

7.15.6.

Ел. механичар

ССС

III/IV

Електро

1

да

4

2.25

7.15.7.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

да

6

2.25

7.15.8.

Ложач на парен котел со
низок притисок и
домаќин на одморалиште

ССС

III/IV

М ашинска, Електро

1

4

1.75

7.15.9.

Хигиеничар за влечни
средства и круг

Основн
о

I

1

2

1.28

7.16.1.

Работоводител

ССС
ВКВ

IV/V

М ашинска,
Сообраќајна

2

да

1

2.45

7.16.2.

Машиновозач

ССС

III/IV

М ашиновозач

1

да

4

2.85

7.16.3.

Помошник Машиновозач

ССС

III/IV

М ашиновозач

1

да

3

2.30

7.16.4.

Свртничар -маневрист

ССС

III/IV

М ашинска,
Сообраќајна

1

да

2

1.95

7.16.5.

Издавач на материјали

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

1.75

3.00

7.16. Единица БИТОЛА

7.17.1.

Работоводител

ССС

7.17.2.

Оперативен техничар

ССС

7.17. ЕДИНИЦА ВЕЛЕС
М ашинска Електро
III/IV
Сообраќај
III/IV

М ашинска Електро
Сообраќај

1

да

1

2.45

1

да

4

2.20

7.18. РЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПОГОНСКИ МАШИНИ, ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин.
Висока
М ашинска, Електро,
240 ЕКТС) или
Виша Високо универзитетско
Градежен
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин.
180 ЕКТС)

3

1

4,20

7.18.1.

Шеф на Ре за одржување
погонски машини,
енергетика и транспорт

7.18.2.

Самостоен референт

ССС

III/IV

М ашинска, Електро,
Градежен

2

1

2.75

7.18.3.

Оперативен техничар

ССС

III/IV

М ашинска, Електро,
Градежен

1

1

2.20
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7.15. ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА

7.19. ОДДЕЛЕНИЕ ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА
7.19.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

1

2.60

7.19.2.

Автомеханичар

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.45

7.19.3.

Автоелектричар

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.45

7.20. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРЕЕЊЕ
7.20.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

1

2.60

7.20.2.

Ракувач на парен котел

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

2.30

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.40

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

2.00

Монтер на централно
греење
Ракувач на парен котел со
7.20.4.
низок притирсок
7.20.3.

7.20.5.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.35

7.20.6.

Компресорист

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.30

7.21. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
7.21.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска Електро
Градежен

1

2

2.60

7.21.2.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

4

2.35

7.21.3.

Електричар

ССС

III/IV

Електро

2

2.35

7.21.4.

Молерофарбар

ССС

III/IV

Градежен

1

1

2.20

7.21.5.

Водоинсталатер

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.30

7.21.6.

Столар

ССС

III/IV

Дрвна

1

1

2.30

7.21.7.

Работник за чистење на
канализација

НКВ

I/II

Основно

1

2

1.65

7.22. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ И МАШИНОАЛАТКИ
7.22.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.65

7.22.2.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.40

7.22.3.

Металостругар

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.40

7.22.4.

Работник за издавање и
поправка на алат

ССС

III/IV

М ашинска

1

4

2.20

7.23. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА АЛАТ И АЛАТНИЦИ
7.23.1

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска Електро

5

1

2.80

7.23.2.

Работник за издавање и
поправка на алат

ССС

III/IV

М ашинска

1

4

2.20

1

4.20

7.24. РЕ ОДРЖУВАЊЕ

7.24.1.

Шеф на РЕ одржување

Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока студии (VII1 степен или М ашинска, Електро
мин.
240 ЕКТС)
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3

да

7.24.2.

Помошник шеф за тековно
одржување

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ
Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин.
Висока
240 ЕКТС) или Високо М ашинска, Електро
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин. 180 ЕКТС)
Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
минимум 240 ЕКТС
Висока
кредити) или Високо М ашинска, Електро
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин180 ЕКТС)
Високо унив.
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
Висока
мин 240 ЕКТС) или
М ашинска, Електро
Виша
Високо униве.
образование 1 степен
на студии (VI1 степен
или мин 180 ЕКТС)

3

да

1

3.80

3

да

1

3.80

3

да

1

3.80

7.24.3.

Помошник шеф за
инвестициско одржување

7.24.4.

Помошник шеф за
одржување на ДМВ, ЕМВ и
сервис

7.24.5.

Технички координатор

ССС

IV/V

М ашинска, Електро

5

7.24.6.

Референт за тех. опер.
работи и услуги

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

да

2

2.20

7.24.7.

Оперативен техничар

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

да

3

2.30

7.24.8.

Поентер

ССС

III/IV

М ашинска Електро

1

1

2.00

7.24.9.

Виљушкарист

КВ

II/III

М ашинска со испит
за виљушкарист

1

4

2.20

7.24.10.

Кранист

КВ

II/III

М ашинска со испит
за кранисти

4

2.20 тиф

7.24.11.

Општ работник

НКВ

I/II

Основно

4

1.75

10 2.85

Сер
икат

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА
7.25. ОТСЕК ЗА ЛЕСНА ОБРАБОТКА
7.25.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.70

7.25.2.

Металостругар прецизен

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.45

7.25.3.

Металостругар

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

2.40

7.25.4.

Брусач

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.40

7.25.5.

Глодач

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.40

7.25.6.

Заварувач

ССС

III/IV

М ашинска

4

2.45 тиф

Сер
икат

7.26. ОТСЕК ЗА ТЕШКА ОБРАБОТКА
7.26.1.

Главен работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

3

1

2.70

7.26.2

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.60

7.26.3.

Сменоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.55
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7.26.4.

Металостругар за потподен
струг

ССС

III/IV

М ашинска

7.26.5.

Металостругар

ССС

III/IV

М ашинска

7.26.6.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

7.26.7.

Ливец

НКВ

I/II

М ашинска

1

4

2.40

4

2.40

1

1

2.30

1

1

1.90

7.27. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ МОТОРИ
7.27.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.70

7.27.2.

Механичар за испитување и
регулација

ССС

III/IV

М ашинска

1

7

2.55

7.27.3.

Механичар бошист

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.55

7.27.4.

Механичар I група

ССС

III/IV

М ашинска

1

10 2.45

7.27.5.

Механичар II група

ССС

III/IV

М ашинска

3

2.10

7.28. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУШНИ УРЕДИ И КОЧНИЦИ
7.28.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.70

7.28.2.

Машинобравар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.55

7.28.3.

Машинобравар I група

ССС

III/IV

М ашинска

10 2.45

7.28.4.

Машинобравар II група

ССС

III/IV

М ашинска

2

2.10

7.29. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИЦИ И ДОЛЕН СТРОЈ
7.29.1.

Работоводител

7.29.3.

Машинобравар за
испитување и регулација
Машинобравар I група

7.29.4.

Машинобравар II група

7.29.2.

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

2.70

ССС

III/IV

М ашинска

1

8

2.55

ССС

III/IV

М ашинска

1

14 2.45

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.10

7.30. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГРЕЕЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
7.30.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска, електро

1

2

2.70

7.30.2.

Машинобравар/електричар
за испитување и регулација

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.55

7.30.3.

Машинобравар I група

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.45

7.30.4.

Машинобравар II група

ССС

III/IV

М ашинска

3

2.10

7.31. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРО УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ДИЗЕЛ
ЛОКОМОТИВИ
7.31.1.

Работоводител

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.70

7.31.2.

Електромеханичар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

Електро

1

5

2.55

7.31.3.

Електромеханичар I група

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.45

7.31.4. Електромеханичар II група

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.10

7.32. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ
7.32.1.

Работоводител

ССС

III/IV

Електро

1

1

2.70

7.32.2.

Електромеханичар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.55

7.32.3.

Електромеханичар I група

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.45

7.32.4. Електромеханичар II група

ССС

III/IV

Електро

2

2.10
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7.33. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДДРЖУВАЊЕ НА ЕЛ. УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЕЛ.
ЛОКОМОТИВИ И ЕЛ. МОТОРНИ ВОЗОВИ
7.33.1.

Работоводител

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.70

7.33.2

Електромеханичар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.55

7.33.3.

Електромеханичар I група

ССС

III/IV

Електро

1

6

2.45

7.33.4. Електромеханичар II група

ССС

III/IV

Електро

3

2.10

7.34. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛ. УРЕДИ, ИНСТАЛАЦИИ И АКУМУЛАТОРИ НА
ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ
7.34.1.

Работоводител

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.70

7.34.2.

Електромеханичар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

Електро

1

1

2.55

7.34.3.

Електромеханичар I група

ССС

III/IV

Електро

1

4

2.45

7.34.4. Електромеханичар II група

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.10

7.35. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА СИГУРНОСНИ УРЕДИ И ЕЛЕКТРОНСКИ
СКЛОПОВИ
7.35.1.

Работоводител

ССС

III/IV

Електро

1

2

2.70

7.35.2.

Електромеханичар за
испитување и регулација

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.55

7.35.3.

Електромеханичар I група

ССС

III/IV

Електро

1

4

2.45

7.35.4. Електромеханичар II група

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.10

7.36. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОЕЊЕ И ОПЛАТА
7.36.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.70

7.36.2.

Автолакер

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.40

7.36.3.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

4

2.40

3

2.35

ССС
IV/V
Столар
ВКВ
7.37. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

7.36.4.

Столар

7.37.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.70

7.37.2.

Механичар

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.45

7.37.3.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

6

2.45

Технолошко
металуршки

3

1

3.40

7.38. МЕХАНИЧКО - ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Високо универзитетско
образование 1 степен на
Висока
студии (VII1 степен или
мин 240.ЕКТС кредити)

7.38.1.

Раководител

7.38.2.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.70

7.38.3.

Хемиски техничар

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.40

7.38.4.

Дефектатор

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.50

7.38.5.

Мијач на делови

НКВ

I/II

Основно

4

1.75
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7.39. ЕДИНИЦА ЗА ДНЕВЕН ПРЕГЛЕД ЛИСИЧЕ-ТРУБАРЕВО-ЖЕЛЕЗАРА
7.40. ОДДЕЛЕНИЕ ЛИСИЧЕ
7.40.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашински Електро

1

5

2.70

7.40.2.

Ел. механичар

ССС

III/IV

Електро

1

3

2.55

7.40.3.

Механичар

ССС

III/IV

М ашинска

1

3

2.55

7.40.4.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

5

2.45

7.41. ОДДЕЛЕНИЕ ТРУБАРЕВО
7.41.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашински Електро

1

5

2.70

7.41.2.
7.41.3.

Ел. механичар
Механичар

ССС
ССС

III/IV
III/IV

Електро
М ашинска

1
1

4
3

2.50
2.50

7.41.4.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

4

2.45

7.42. ОДДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗАРА
7.42.1.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашински Електро

1

1

2.60

7.42.2.

Машинобравар

ССС

III/IV

М ашинска

1

2

2.20

7.42.3.

Механичар

ССС

III/IV

М ашинска

1

1

2.30

1

4.00

1

1.95

2

3.10

3

2.20

7.43.РЕ ТЕХНИЧКО КОЛСКА ДЕЈНОСТ - ТКД
Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин.
Шеф на РЕ техничко колска Висока
240 ЕКТС) или Високо М ашински Електро
7.43.1.
дејност-ТКД
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин. 240 ЕКТС)
7.43.2.

Администратор
дактилограф

ССС

III/IV

M aшинска, Електро,
Општа

3

да

1

7.44. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА И РАЗВОЈ

7.44.1.

Инженер технолог

7.44.2.

Оперативен техничар

Високо универзитетско
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин.
Висока
240 ЕКТС) или Високо М ашински Електро
Виша
универзитетско
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин 180 ЕКТС)
ССС

III/IV
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M aшинска Електро

1

1

да

7.45. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ
7.45.1.

Самостоен референт

ССС

III/IV

M aшинска Електро

1

1

2.80

7.45.2.

Работоводител

ССС

III/IV

M aшинска Електро

1

6

2.60

7.45.3

Машинобравар

ССС

III/IV

M aшинска

1

13 2.35

7.45.4.

Заварувач

ССС

III/IV

M aшинска

1

1

2.45

7.45.5.

Металостругар

ССС

III/IV

M aшинска

1

1

2.30

7.45.6.

Столар

ССС

III/IV

Дрвна

1

1

2.30

7.45.7.

Електромеханичар

ССС

III/IV

Електро

1

5

2.40

7.45.8.

Тапетар

ССС

III/IV

Дрвна

1

2

2.40

1

3.80

7.46. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ

Помошник шеф на
7.46.1. одделение за одржување на

товарни вагони

Високо унив
образование 1 степен на
студии (VII1 степен или
мин. 240 ЕКТС) или
Висока
Високо универзитетско
Виша
образование 1 степен на
студии (VI1 степен или
мин.
180 ЕКТС)

М ашинска

3

да

7.46.2.

Администратор
дактилограф

ССС

III/IV

M aшинска, Општа

1

1

1.95

7.46.3.

Оперативен техничар

ССС

III/IV

М ашински

1

4

2.20

7.46.4.

Работоводител

ССС

III/IV

М ашински

1

3

2.70

7.46.5.

Работоводител столар

ССС

III/IV

Дрвна

1

1

2.55

7.46.6.

Машинобравар

ССС

III/IV

M ашински

8

2.40

7.46.7.

Заварувач

ССС

III/IV

M ашински

4

2.45

7.46.8.

Столар

ССС

III/IV

Дрвна

2

2.30
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ОПИС И ПОПИС НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ ПО РАБОТНИ МЕСТА
7.ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
7.1.СЕКТОР ЗА ВЛЕЧА
7.1.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ги организира, раководи и координира процесот на работа во Секторот;
-Донесува одлуки и решенија за кои е овластен од Директорот за влеча и одржување на возни
средства;
-Врши контрола над работењето на Секторот и превзема мерки за непречено одвивање на
технолошкиот просец;
-Превзема мерки за извршување на безбеден и редовен железнички сообраќај;
-Презема мерки за зајакнување на работата и технолошката дисциплина;
-Превзема мерки за осигурување на имотот од евентуални штети;
-Обавува други работи за кои е овластен со Закон, Статут и други општи акти;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ШТЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА
7.2.1.ШЕФ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ШТЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА
-Ја организира и да одговара за работата на одделението;
-Контактира со другите работни единици и служби и собира информации за евентуални штети;
-Контактира со странски железнички управи, со цел регулирање на штети;
-Контактира со осигурителни компании за наплата на штети;
-Контактира и соработува со одделението за финансии при ЖРСМ Транспорт АД околу
фактурирањето на штетите;
-Распределува работни задачи на референтите;
-Води уредна архива за сите предмети;
-Поднесува месечен извештај за работата до раководителот на секторот за влеча, директорот за
влеча и одржување на возните средства и
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.2.2.РЕФЕРЕНТ ЗА ШТЕТИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА
-Одговара на работните задачи дадени од шефот на одделението;
-Води предмет за секоја штета на железничкото возило;
-Прибира информации за настанатите штети на железничкото возило;
-Подготвува документација за наплата на штети (записници за штети, Z обрасци и сл.) ;
-Комуницира со странски железнички управи и осигурителни компании и комисија за вонредни
настани, прегледувачите на вагони;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
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7.2.3.РЕФЕРЕНТ ЗА ИСЛЕДУВАЊЕ
-По барање на надлежниот орган превзема одредени претходни дејствија-сослушување на
работници, сведоци, увид, наод на вешти лица, прибирање на исправи и друго;
-Подготвува и материјали ги доставува на увид на надлежните органи;
-Подготвува пошта за потпис од страна на Директорот која се однесува за иследен материјал;
-Води картони за работниците во кои се внесуваат изречени мерки;
-Прибира документација за сторена штета;
-Врши иследување, прибира податоци за комплетирање на предметите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.2.4.ИСЛЕДНИК
-Сигнираната пошта од референт за иследување ја проучува и истата ја припрема;
-Повикува на сослушување на работници по предмети, бара материјали;
-Ги обработува предметите во согласност со позитивните прописи и други општи акти;
-Припремените предмети ги дава на разгледување кај референтот, а завршените предмети ги
дава на увид кај референтот и ги доставува во соодветните субјекти;
-Прави месечен извештај за завршени и обработени предмети;
-Одговорен е пред референтот за иследување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
7.3.1.ШЕФ НА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
-Дава упатства за работа на вработените во Одделението согласно позитивните прописи и бара
нивно почитување;
-Ја контролира работата на вработените во Отсекот и затоа води работна книга;
-Води книга на работењето и изготвува секојдневни, седмични, месечни, квартални, полугодишни
и годишни извештаи и и ги доставува до Раководител на Секторот;
-Се грижи работењето на вработените да биде ажурно, на време да се извршуваат работните
задачи и сето тоа согласно позитивните прописи;
-За својата работа непосредно одговара на Раководителот на Секторот, Директор за влеча и
одржување на возни средства и Генералниот директор или работник кого тој ќе го овласти;
-Врши и други работни задачи дадени од Раководителот на Секторот,Директор за влеча и
одржување на возни средства и Генералниот директор или работник кого тој ќе го овласти.
7.3.2.ГЛАВЕН МАШИНСКИ КОНТРОЛОР ЗА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
-Врши контрола и надзор на поправките на товарни вагони кои се извршуваат во работилница
Трубарево;
-Врши месечен распоред за обиколка на возови, станици и депоа за контрола на вагони и истиот
го доставува до претпоставениот;
-Врши контрола на примена на прописи за работа и товарење на вагоните и за утврдените
неправилности прави писмени извештаи и забелешки и ги доставува до претпоставениот;
-Врши преглед и контрола на исправноста, опременоста и хигиена на товарните вагони, преглед и
контрола на исправноста на вагоните за воени превози и особени пратки, се грижи за нивна
исправност во текот на превозот и друго;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
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7.3.3.КОНТРОЛОР ЗА ДИЗЕЛ МОТОРИ
-Ги контролира сите плански, вонплански и инвестициски поправки на дизел мотори и тоа:
штелување на вентили, мерење на компресија, оловна проба, калибрирање на пумпи, бризгалки,
контрола на регулаторна снага и вртежи;
-Ги контролира склопувањата и расклопувањата на дизел мотори, помошни уреди од мотор,
регенерација на делови и склопови;
-Ја контролира извршената работа на работниците од Одделението за одржување и поправка на
дизел мотори;
-Ги контролира мерните листи за дизел мотори при СО и ГО, при пробни возења и завршни
испитувања на дизел мотори;
-Ја документира техничката документација за секој дизел мотор;
-Врши контрола на влечните средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробно возење;
-Врши прием на уреди и склопови кои се поправаат кај надворешни кооперанти;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.4.КОНТРОЛОР ЗА ЕЛЕКТРО СКЛОПОВИ НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
-Ги контролира сите плански и вонплански поправки на електроинсталации и електроуреди;
-Го контролира редовното одржување на сите електро уреди во влечното и влечените средства;
-Врши контрола при инвестициски поправки на сите мали и големи електро машини;
-Комплетира техничка документација со мерни листи за сите контролирани електро уреди;
-Врши контрола на влечните средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробни возења;
-Врши прием на електро уреди и склопови кои се поправаат кај надворешни кооперанти;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.5.КОНТРОЛОР ЗА СОПИРАЧКИ И СИГУРНОСНИ УРЕДИ НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
-Врши контрола на сите плански и вонплански поправки на компресори, воздушни инсталации,
системи за кочење и останати воздушни уреди;
-Врши контрола при испитување на кочионен дијаграм;
-Ги контролира сите уреди од сопирачкиот ситем кои се предмет на инвестициони поправки;
-Собира техничка документација – мерни листи за сите испитувања;
-Врши контролен прием на делови и склопови кои се поправаат кај надворешни кооперанти;
-Врши контрола на влечните средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробни возења;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.6.КОНТРОЛОР ЗА ДОЛЕН СТРОЈ НА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
-Ги контролира сите плански и вонплански поправки на преносници на снага, диференцијали,
одбојна и влечна опрема, оплата и други механички уреди;
-Секојдневно го контролира дијаметарот на тркалата, бандажите на влечните и влечените
средства;
-Уредно води евиденција за промена на тркалата и бандажите;
-Ги контролира осовините, лежиштата, карданите и целиот долен строј;
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-За сите контролни испитувања во инвестициона поправка собира техничка документација мерни
листи;
-Врши контрола на влечните средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробни возења;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.7.КОНТРОЛОР ЗА ВЛЕЧНИ И ВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ВО ФШВ ВЕЛЕС
-Врши преглед на товарен вагон при влез во ТО;
-Врши дефектажа на оштетен вагон при влез во вонпланска поправка;
-Контролира дихтување на инсталација за кочење на вагон;
-Врши контрола на практична примена наПр а в и л н и к за начинот и постапката за одржување на
железнички возила, начинот на водење евиденција за извршеното одржување на железнички
возила и формата и содржината на образецот на потврдата за техничка исправност на
возилото,Правилник РИВ, 241 како и Упатства 52, 231, 233, 245, 250 и 252 и ги следи прописите за
дополнување на техничка документација за вагони;
-Врши специфични мерења на делови и склопови и врши контрола на извршени работи
непосредно и посредно на сите профили на работилници во ТО;
-Прави анализи за состојба на вагоните и по потреба ги запознава раководителите на ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје и ја чува целокупната документација која произлегува од експлоатација и
одржување на товарни вагони;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.8.КОНТРОЛОР ЗА БРЗИНОМЕРНИ ЛЕНТИ
-Врши прием на брзиномерни ленти од РЕ Влеча, ги контролира, анализира и дава извештај за
исправноста на брзиномерните ленти во поглед на брзини, застанување, навивање на саати и
физичка исправност на брзиномерите; пакување, евиденција и складирање на брзиномерните
ленти; испоставува контролорски белешки за отстапување од прописите кои произлегуваат од
анализите на брзиномерните ленти; врши уништување на брзиномерните ленти;
-Ги прати промените и дополнувањата на книгата на ред на возење, СТУ и води книга за
телеграми;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.3.9.МАШИНСКИ КОНТРОЛОР ЗА ВЛЕЧНИ СРЕДСТВА
-Ги следи и контролира работите на машинскиот персонал и возните средства согласно на
постојните прописи, Правилници и Упатства; го следи и проучува турнусот на машинскиот
персонал и влечните средства;
-Отстранува од сообраќај возила и работници кои не се способни да ја вршат својата задача; врши
придружба на особени пратки, превози на воени пратки и воени превози;
-Со свои согледувања и предлози учествува во изготвување на возниот ред или измени во истиот;
учествува во исправки и дополнување на Правилници и Упатства;
-Подготвува извештаи за неправилности во работата на машинскиот персонал или неправилност
на влечните возила на пруга; ги советува и дава стручна помош на работниците од извршна
служба за прописно работење и отстранување на недостатоци на возилата на отворена пруга;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
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7.3.10.КОНТРОЛОР ЗА ТОВАРНИ ВАГОНИ ВО ТРУБАРЕВО
-Врши контрола и надзор на товарни вагони при товарење и истоварање во Ранжирна станица
Трубарево, товарни станици на територијата на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје; ноќни контроли
според распоред добиен од Шеф на Одделение;
-Врши месечен распоред за обиколка на возови, станици и депоа за контрола на вагони и истиот
го доставува до претпоставениот;
-Врши контрола на примена на прописи за работа и товарење на вагоните и за утврдените
неправилности прави писмени извештаи и забелешки и ги доставува до претпоставениот;
-Врши преглед и контрола на исправноста, опременоста и хигиена на товарните вагони; преглед и
контрола на исправноста на вагоните за воени превози и особени пратки, се грижи за нивна
исправност во текот на превозот и друго;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.4.ЦЕНТАР ЗА ОБУКА НА МАШИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ
7.4.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи и ја органзира работата во центар за обука на машинскиот пероснал за општа
професионална способност;
-Води грижа за точно и навремено исполнување на задачите на вработените во Центарот за обука;
-Договора со Генереалниот Директор или вработен одреден од страна на Генералниот Директор
начини за ефикасно работење на Центар за обука;
-Учествува во изработка на упатства и други акти согласно позитивините прописи на нивната
примена, за големување на ефикасноста и севкупното работење на Центар за обука;
-Соработува со други установи и институции, а заради остварување на интересите на Центар за
обука;
-Врши и други задачи дадени од Генералниот Директор и други работници.
7.4.2.ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ
-Му помага на Раководителот на Центарот за обука на машинскиот персонал за општа
професионална способност во извршување на неговите работни задачи, работи по налог на
Раководителот, дава совети, ги прати прописите за ивршување на своите работни задачи и ги
извршува сите други работни задачии кои ке му ги даде Раководителот на Центарот за обукана
машинскиот персонал за општа професионална способност.
7.5.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
7.5.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Раководи и ја организира работата во Одделението;
-Води грижа за точно и навремено исполнување на задачите на вработените во Одделнието;
-Договара со Директорот за влеча и одржување на возните средства и Генералниот Директор или
вработен одреден од страна на Генералниот Директор остварувања на експертизи за енергетска
ефикасност за работењето на Друштвото;
-Ги анализира состојбите и прелага мерки за зголемување на енергеткста ефикасност на
средствата на Друштвото;
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-Ја контролира енергетската ефикаснот на средствата на Друштвото;
-Учествува во изработка на упатства и други акти согласно позитивните прописи за нивна примена,
за зголемување на енергетската ефикаснот на средствата и севкупното работење на Друштвото и
-Врши и други работни задачи од Генералниот Директор и од други претпоставени работници.
7.5.2.ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
-Донесува стручни решенија на поставени проблеми од технологијата;
-Дава предлози, закључоци и анализа специфични проблеми во технологијата;
-Ги спроведува позитивните прописи кои важат за енергетската ефикасност при работењето на
Друштвото;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници и
-За својата работа одговорен е пред Раководителот на Одделението.
7.5.3.РЕФЕРЕНТ
-Го прати работењето на средствата на Друштвото за постигање на нивната енергетска ефикасност
и врши нивно евидентирање;
-Изработува спецификации и поднесува стручни решенија за специфични проблеми согласно
позитивните прописи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Раководителот и Инженерот технолог.
7.6.ОТСЕК ЗА ЕКОНОМСКО РАБОТЕЊЕ-ВЛЕЧА
7.6.1.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ
-Го раководи, организира целукупниот процесот на работа во Отсекот и се грижии е одговорен за
навремено завршување на сите работни задачи на отсекот и одговара за законитото работење на
отсекот;
-Примање , сигнирање на дневна пошта и контрола на документацијата врз основа на која се
вршат сите дејствија на овој Отсек и распоред на истата по извршители во отсекот.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.6.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Помага на Главниот референт во организација и кординација на работата на отсекот и во негово
отсуство го заменува т.е. ги врши работните задачи на Главниот референт;
-Врши пресметка на дневници за службен пат, паушални дневници, дежурства, паушал, јубилејни
нагаради, пензиска отпремнина,финансирање на материјални надоместоци, спремање на
вирмани и пополнување на обрасци, финансирање на плата, спремање на вирмани и
пополнување на обрасци, пресметка на заостанати придонеси за пензионери,проверка,
контирање и ликвидирање на благајна и контирање на фактури за услуги;
-Ги потпишува вирманите;
-Подготвува фактури, става цени и Фактурирање на излезни фактури како, и контактира со лица на
коминтенти т.е.испраќање на опомени пред тужба;
-Подготвува месечни и годишни статистички извештаи и ги испраќа до надлежните органи;
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-Ја контролира документацијата на издавање и потрoшувачка на дизел гориво и останати
деривати од нафта;
-Месечни податоци за структура и плата на вработени за статистика на град Скопје;
-Врши финанансирање на плата како и други споредни примања. Организира правилна
пресметка на примањата со сметководителите и ги извршува сите економски и финасиски
работи во Отсекот;
-Прима евиденција за работно време, ја проверува нејзината исправност и податоците ги
внесува во компјутер и спроведува
одлуки и решенија во врска со вработените
(прераспоредувања, пресметки, разлики, казни од работници, суспензија, награди), припрема
и обработка на други надоместоции на вработени;
-Пополнување , заверување на формулари за кредити по вработени;
-Издавање на потврди за просечна нето плата на вработените за еден,три или шест месеци со
внесување на податоци за задршки доколку е потребно;
-Пресметува налози за службено патување;
-Презентира податоци од плата кои се потребни за работници кои остваруваат право за
пензија во ЖРСМТранспорт АД-Скопје и податоци за плата на работници кои напуштиле
Железница со изготвување на М-4 ,. Изработените М-4 за секој вработен кој остварува право на
пензија се носи во ПИОМ на проверка кај одреден референт кој работи за ЖРСМ Транспорт
АД-Скопје;
-Извештаи за работници кои се на боледување преку фондот, извештаи за работници кои се на
боледувања до Одд. За Човечки ресурси, при ЖРСМТранспорт АД-Скопје и доставување на
податоци за работници кои имаат боледување, до подрачните единици на ФЗОМ;
-По извршената исплата на платата врши контрола на нивната точност, ја контролира
состојбата на благајната и потпишува и ја контролира точноста на потврдите за плата на
работниците;
-Води евиденција и врши контрола на налозите за службени патувања, се грижи за чување
на платните листи и другите обрасци на безбедно место;
-Изготвува годишен данок, и истиот го проверува со надлежната служба;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
7.6.3.РЕФЕРЕНТ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Самостен референти
Главен референт, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-Врши и други работи од претпоставените.
7.6.4.ГЛАВЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Непосредно врши пресметка на дневници за службен пат, паушални дневници, дежурства,
паушал, јубилејни нагаради, пензиска отпремнина и друго;
-Непосредно Финансирање на материјални надоместоци, спремање на вирмани и пополнување
на обрасци;
-Непосредно врши финансирање на плата, спремање на вирмани и пополнување на обрасци;
-Непосредно пресметува заостанати придонеси за пензионери;
-Непосреднопроверува, контирање и ликвидирање на благајна;
-Непосредноконтирање на фактури за услуги;
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-Непосреднои по овластување потпишува вирманите;
-Непосредноги фактурира излезни фактури и контактира со лица на коминтенти;
-Непосредноодготвува фактури, става цени;
-Непосредно испраќа опомени пред тужба;
-Непосредноподготвува месечни и годишни статистички извештаи и ги испраќа до надлежните
органи;
-Непосредноја контролира документацијата на издавање и потрoшувачка на дизел гориво и
останати деривати од нафта;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените.
7.6.5.САМОСТОЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Главен
сметководител и Самостоен референт, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-Врши и други работи од претпоставените.
7.6.6.СМЕТКОВОДИТЕЛ
-Помага и учествува во извршување на работните задачи на работното место Главен
сметководител и Самостоен сметководител, како и врши и други работни задачи зададени од нив;
-Врши и други работи од претпоставените.
7.7.ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧАНА ВОЗОВИ
7.7.1.ДИРЕКТОР НА ПОДРУЖНИЦА
-Ги организира, раководи и координира процесот на работа во Подружницата;донесува одлуки и
решениа за кои е овластен од (Генералниот директор);
-Врши контрола над работењето на РЕ и превзема мерки за непречено одвивање на технолошкиот
просец;
-Превзема мерки за извршување на безбеден и редовен железнички сообраќај;
-Превземе мерки за зајакнување на работата и технолошката дисциплина;
-Превзема мерки за осигурување на имотот од евентуални штети;
-Обавува други работи за кои е овластен со Закон, Статут и други општи акти;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници.
7.8.РЕ ТЕХНИЧКОКОМЕРЦИЈАЛНА ПОДГОТОВКА-ТКП
7.8.1.ШЕФ ВОРЕ ТЕХНИЧКОКОМЕРЦИЈАЛНА ПОДГОТОВКА-ТКП
-Во согласност со координираната работа со РЕ учествува во изработка на планови за годишни
потреби на Подружницата на резервни делови, репро материјали, опрема и алати;
-Во соработка со Одделение за набавки на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, изработува приоритетни
листи за редослед на реализација на доставени понуди спрема важноста и потребите;
-Врши контрола на наплатување на услуги, фактури, снимни листи;
-Учествува во изработка на договори и понуди за пласман на услуги на други организации;
-Се грижи за доследна и правилна примена на позитивните прописи кои се однесуваат за
вработените и службата;
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-Врши и други работи во рамките на службата, стручната подготовка и работи одредени од
раководител на Подружница;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
-За својата работа одговара пред директор на Подружница.
7.9.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА И РАЗВОЈ
7.9.1.ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР
-Врши: припрема договори за поправка на возила за други организации;
-Изработка на записници за удесни и вонплански поправки со контролни органи;
-Учествува во изработка на планот на годишни потреби на резервни делови, репроматеријали,
опрема и алати и го прати нивното реализирање;
-Се грижи за: комплетирање на техничка документација за влечни средства неопходни за
квалитетно одржување; припрема, изведба и експлоатација на нова опрема, машини возила кои
се пуштаат во работа, како и пратење на извршените модификации и реконструкција; за
економичност во работењето пред се во рационално искористување на резервни делови, репро
материјали и вработени;
-Активно учество во реконструкција и модернизација на возила, уреди и опрема за работа;
-Прима работи за услуги на други Подружници на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје и вон ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред шефот на РЕ.
7.9.2.ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
-Изработува: со групата технолози од својата област на делување разни направи, помагала,
пробници, калапи и атестни испитувања со цел да се обезбеди повисок квалитет на тековни,
инвестициони и вонплански поправки; понуди и договори за поправки на возила или нивни
склопови;
-Се грижи: состојбата на мерните уреди, инструментите и нивна правилна употреба; проектирање
и конструирање од својот делокруг на работење;
-Донесува: стручно решение на поставени проблеми од технологијата;
-Предлози, заклучоци и анализи за специфични проблеми во технологијата;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници ;
-За својата работа одговорен е пред Шеф на РЕ.
7.9.3.ГЛАВЕН РЕФЕРЕНТ ЗА ДЕФЕКТАЖА
-Ја организира, координира и раководи со работа на дефектажа;
-Ги распоредува работите и работните задачи и го следи текот на извршување на дефектажите;
-Врши непосредна контрола и надзор на извршувањето на работите и задачите;
-Остварува редовно контакти со раководителите на одделенијата во работните единици за
одржување во Подружница влеча на возови;
-Се грижи за стручно усовршување на вработените;
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-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ ТКП;
-Врши и други работи во делокругот на работата и што ќе му ги довери Шефот на РЕ ТКП.
7.9.4.РЕФЕРЕНТ ЗА ДЕФЕКТАЖА
-Врши: сите видови на мерења и дефектажи на возила и комплетира мерна листа;
-Евидентирање во книга за измена на состојбата на возилото во склоп, подсклоп или цел агрегат;
-Пратење на прегледите во РЕ одржување или сервисите на нововградените склопови;
-Се грижи за: правилно сместување и чување на мерните инструменти и за навремено и
обезбедување со нови или резервни делови;
-Дава предлог за упатување на делови, склопови и подсклопови на регенерација, модификација,
поправка или отпад;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред раководителот и Шеф на РЕ.
7.9.5.ТЕХНИЧАР-КОНСТРУКТОР
-Врши: средување и чување на целокупната документација на изработените алати, направи,
помагала, калапи, резервни делови и уреди;
-Изработка на годишни спецификации за набавка на направи, помагала, калапи, уреди и
материјали;
-Изработка на цртежи според стандарди, изработка на проекти во соработка со инжинери;
-Поднесување на стручно решение за специфични проблеми;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред раководителот и Шеф на РЕ.
7.9.6.ТЕХНИЧАР-ТЕХНОЛОГ
-Врши: средување на техничка документација;
-Дефектажа и мерење на делови подложени на абење;
-Снимање на поедини работни операции за нивно времетраење;
-Копирање на цртежи;
-Учествува во: изработка на годишна спецификација на резервни делови, материјали за
инвестициони, вонплански и тековни попавки на влечни возила;
-Комисија за иследување на дефекти;
-Води евиденција за сите поправки на влечни средства кога има измени на склопови и
подсклопови и ги внесува во книгата на возилата;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред главниот инжинер и Шеф на одделение.
7.10.МАГАЦИНСКО ОДДЕЛЕНИЕ
7.10.1.РАБОТОВОДИТЕЛ НА МАГАЦИН ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
-Непосредно учествува во годишниот попис;
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-Води: грижа за сите ваги на време да се баждарат према пропишаните рокови;
-Води картотека и електронска евиденција која треба секогаш да е ажурирана;
-Материјалите така да бидат сместени за да во секое време лесно се манипулира и инвентариса;
-Врши: издавање на материјали со пропишана документација;
-Ги прима сите материјали кои пристигнуваат во магацинот и ја потпишува сета документација;
-Врши и други работи за потребите на Службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ.
7.10.2.РАБОТОВОДИТЕЛ НА МАГАЦИН ЗА МАЗИВА И ГОРИВА
-Непосредно учествува во годишниот попис;
-Води: грижа за количините на нафта и мазива;
-Висечка картотека и електронска евиденција која треба секогаш да е ажурирана;
-Се грижи за резервоарите за нафта;
-Врши: издавање на материјали со пропишана документација;
-Ги прима сите материјали кои пристигнуваат во магацинот и ја потпишува сета документација;
-Врши и други работи за потребите на Службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ.
7.10.3.МАГАЦИОНЕР
-Врши: прием на материјалии резервни делови и води нивна евиденција во картотека и
електронски;
-Прием на документација за извршена набавка на материјалите; отварање и задолжување со
МАТ-526 и го прати повратокот во магацинот;
-Се грижи за: одржување на залихите на резервни делови на потребно ниво; сместување на
материјали и резервни делови во магацините према соодветните прописи;
-Прави МАТ-11 за задолжување за набавените материјали и резервни делови, а МАТ-29 за
потрошените материјалии резервни делови;
-Ја следи потрошувачката на материјалите и резервните делови и доставува побарување до
надлежниот субјект за набавка на истите;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ
7.10.4.ИЗДАВАЧ НА МАТЕРИЈАЛИ
-Врши: издава материјал од магацинот и го евидентира во картотека и електронски во компјутер;
-Истовар и утовар на резервни делови и репро материјали;
-Учествува во годишен попис;
-Сигнализира кога на поединечни ставки количината паднала под ограничената минималност;
-Обавува работи околу чистење и одржување на чистота во магацинот;
-Ги прима пристигнатите материјали заедно со работоводителот а тоа согласно општите акти;
-Врши и други работи за потребите на Службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
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7.11.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА ПОДГОТОВКА
7.11.1.ОДГОВОРЕН НА OДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА ПОДГОТОВКА
- Ги извршува истите работни задачи исто како и Референт за надворешни услуги и Референтот за
набавки но во исто време ја распредулава работата во Одделението, ја контролира, координира и
одговара за правилното работење на одделението;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.11.2.РЕФЕРЕНТ ЗА НАДВОРЕШНИ УСЛУГИ
-Врши: контрола на исправноста на целокупната документација за фактурирање и нејзина
наплата;
-Контактира со надворешни клиенти;
-Подготвува тендерски документации и учествува на тендери;
-Нуди услуги на надворешни клиенти;
-Се грижи: навреме да се даде утрошок од магацините; навреме да се достават записници од
Комисијата за утврдување на квантитативни и квалитативни разлики за прием на стоката во
магацините врз основа на склучени договории врши понатамошна ургенција;
-Навремено доставува комплетна документација во финансово одделение за да се извршат
исплатите на фактурите;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ.
7.11.3.РЕФЕРЕНТ ЗА НАБАВКИ
-Обезбедува: води евиденција за сите услуги од други организации; транспорт за дотур на
резервни делови и репро материјали до стовариште
-Ги прати добиените понуди за набавки на резервни делови;
-Се грижи да не дојде состојбата во магацините под оптимална количина;
-Благовремено планира и со дописи обезбедува испораките да одат плански;
-Ги прати реализациите на записниците од Комисијата за прием на резервни делови и репро
материјали, до конечно решавање на рекламацијата;
-Врши и други работи за потребите на служба;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред главен референт и Шеф на Служба.
7.11.4.АДМИНСТРАТОР-ДАКТИЛОГРАФ
-Врши административни работи: ја прима, евидентира и предава поштата;
-Води поентажа на вработените во службата;
-Издава налози за службени патувања
;
-Кореспондира со странки (усмено, писмено и телефонски);
-Води записници од состаноци;
-Врши дактилографски работи;
-Врши и други работи за службата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
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7.12.РЕ-ВЛЕЧА
7.12.1.ШЕФ НА РЕ ВЛЕЧА
-Ја организира, координира и раководи со работата на РЕ-Влеча и Единиците;
-Се грижи за исправноста на возилата, квалитетот на извршување на редовните инвестициони,
тековни и вонплански поправки, како и редовно испраќање на влечните средства во редовни
инвестициони поправки;
-се грижи за правилно школување и примена на сообраќајно техничките прописи за персоналот и
влечните средства;
-Превзема мерки за непочитување на сите позитивни прописи по кои се извршува железничкиот
сообраќај, односно за редовноста, безбедност и сигурноста во железничкиот сообраќај;
-Врши прием на новоизградени возила и возила на кои е извршена поголема инвестициона
поправка,
-Ја прима и разгледува поштата пристигната во единицата во разни форми (пишана или
електронска), одговара и постапува по истата;
-Учествува во комисии за изработка на правилници и упатства
-Учестува во изработка на редот на возење на разни Упатства, Наредби и др. и ги решава
настанатите измени во редот на возењето;
-Ја контролира работата на вработените во единицата;
-Учествува и раководи со расчистување на вонредни настани на пругата со помошен воз и се
грижи за неговата исправност;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Директорот на Подружница.
7.12.2.ПОМОШНИК ШЕФ НА РЕ ВЛЕЧА
-Во соработка со шефот на РЕ ја организира, координира, и контролира работата во РЕ;
-Се грижи за исправноста на возилата, квалитетот на извршување на редовните инвестициони,
тековни и вонплански поправки, како и редовно испраќање на влечните средства во редовни
инвестициони поправки;
-Ја прима и разгледува поштата пристигната во единицата во разни форми (пишана или
електронска), одговара и постапува по истата ;
-Учествува во комисии за изработка на правилници иупатства
-Се грижи за правилна примена и толкување на сообраќајно техничките прописи од служба Влача;
-Во отсуство на Шефот, го заменува и целосно ја организира работа во РЕ;
-Се грижи за исправноста на помошниот воз и води грижа за остранување на последиците од
вонредни настани;
-Го контролира обезбедувањето на редот на возење во поглед на возилата и персоналот и
учествува во неговата изработка;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
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7.12.3.АДМИНИСТРАТОР – ДАКТИЛОГРАФ
-Води деловник во РЕ и ја чува целокупната писмена документација;
-Ја прима, заведува и доставува поштата до Шефот на РЕ, Службите во Подружница-та и другите
РЕ;
-Прима телефонски повици;
-Води записник од состаноците;
-Ги изготвува месечните извештаи на РЕ за извршен обем на работа и друго;
-Пишува записници за настанати дефекти и оштетувања на влечни возила;
-Пишува наредби и известувања за машинскиот персонал за настанатите промени во
технолошкиот процес на работа;
-Се грижи за хигиената во работните простории,набавка на средства за хигиена;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.13. ЕДИНИЦА ЛИСИЧЕ
7.13.1.РЕФЕРЕНТ ЗА ШКОЛСТВО
-Го организира планот за школување и ја контролира работата на школскиот инструктор и сам
врши школување;
-Ги прати железничките сообраќајно технички прописи и врши нивно толкување;
-Врши редовно и вонредно испитување на машинскиот (извршниот) персонал и изготвува
извештај од истите.
-Изготвува извештај за присуството на маш. персонал на школување и истиот го доставува до
службите;
-Помага при изработка на редот на возење и неговото извршување како и примена на стасаните
измени;
-Се грижи за опременост на маш.персонал со содветниправилници и упатства;
-По потреба учествува во комисии за изработка на правилници и упатства;
-Ја прима и разгледува поштата за школување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом Шеф на РЕ.
7.13.2.ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР
-Организира и врши редовно школување на извршниот персонал од областа на железничкиот
сообраќај;
-Води евиденција за присуствата и дава извештај до шефот на РЕ;
-Помага при изработка на редот на возење и неговото извршување како и примена на стасаните
измени;
-По потреба учествува во комисии за изработка на правилници и упатства;
-Се грижи за опременост на маш.персонал со содветни правилници и упатства;
-Врши школување по Единиците;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф. на РЕ.

Страна | 197

7.13.3.ГЛАВЕН НАДЗОРНИК
-Прави план за учество на потребен број на локомотиви за извршување на сообраќајот во негова
смена;
-Врши надзор на машинскиот персонал пред поаѓање на пат;
-Го следи извршувањето на влечата, по потреба дава инструкции за остранување на дефекти на
влечното средство и соработува со машинскиот диспачер;
-Целокупната работа ја евиденција во посебни книги, книга за планска и вонпланска поправка и
др;
-Ги прати сите настанати измени во сообраќајот преку распоредната книга и книгата за наредби и
по истите превзема мерки за нивно решавање;
-Води грижа за клучевите на влечните возила;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно - техничките прописи применети на железница;
-Подлежи на редовен лекарски преглед;
-Му дава задолженија на надворешниот надзорник и ја контролира неговата работа;
-Се грижи за извршување на контролно техничките прегледи на возилата и извршување на
вонпланските поправки;
-Извршените контролни технички прегледи ги евидентира ЕВ-62 образецот;
-Организира поставување на возила за обработка на бандажи;
-Организира маневра во кругот на депото за потребите на одржување на влечните возила;
-Организира превоз со постојните возила за маш. персонал ;
-Утврдените недостатоци во работата усно или во писмена форма ги доставува до
претпоставените;
-Работи во турнус 12/24/12/48
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф. на РЕ.
7.13.4.ВОЗАЧ ПОЗИВАР
-Врши превоз на возен персонал на сите релации каде има потреба, а по писмена наредба од
надлежниот работник;
-Води сметка за техничката исправност и опременост на моторните возила согласно пропишаните
прописи, врши проверка на исправноста на возилото и за секоја неисправност го известува
претпоставениот, како и за извршување на навремена регистрација на возилото;
-По потреба вози и друго моторно возило согласно категоријата на возачка дозвола;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.13.5.ВОЗАЧ НА ЛИНИСКО КОМБИ
-Ги извршува истите работни задачи како и возачот позивар. Работните задачи ги извршува преку
моторното возило комбе на одредени линии за кои работни задачи му дава претпоставениот
работник;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.13.6.ВОЗАЧ ПОЗИВАР Ц-КАТЕГОРИЈА
- Ги извршува истите работни задачи исто како и возачот позивар;
-По потреба т.е. по налог на претпоставениот управува и со товарно моторно возило;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставените работници.
7.13.7.ИНЖЕНЕР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
-Ја контролира експлоатацијата на возилата;
-Прима пошта врзана со состојбата на возилата и постапува по истата;
-Прави план за контролно технички прегледи на возилата и го следи нивното извршување;
-Прави план за инвестиционо одржување на возилата и го следи нивното извршување;
-Води сметка за планска и вонпланска поправка во возилата;
-По потреба оди на пробни возења и врши прием на влечните возила после извршена поправка;
-Се грижи за техничката документација на возилата;
-Прави записници за дефекти на влечните возила;
-Ги прати измените на железничко сообраќајно техничките прописи и се грижи за нивна правилна
примена;
-Прави план за зимска подготовка на влечните возила и истата ја контролира;
-Изготвува неделни и месечни извештаи за задоцнување на возовите од појдовните станици.
-Врши анализа на потрошувачката на гориво и мазиво;
-Учествува во работа на комисии при изготвување на железнички прописи;
-Врши анализа на работата на локомотивите според диспечерски извештаи и локомотивски
листови и прави месечни извештаи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред шефот и пом. шеф на РЕ.
7.13.8.НАДЗОРНИК – РАСПОРЕДЕН
-Врз основа на табеларниот турнус на машинскиот персонал и турнусот на влечните возила, прави
дневен план за работа на машинскиот персонал;
-Обезбедува машински персонал за сите вонредно закажувани возови;
-Води посебна книга за својата работа;
-Води евиденција за извршување на годишните одмори на маш. персонал и упатување на одмор
по предвидениот распоред;
-Води евиденција за извршување на редовни и вонредни лекарски прегледи за персоналот, како и
навремено упатување на преглед;
-Учествува во промена на месечните турнуси на маш. персонал;
-Ја контролира работата на маш. персонал водејќи сметка за рамномерно оптеретување на
истиот;
-Води евиденција за работниците кои времено не ги исполнуваат условите за работа;
-Работи во турнус 12/36;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
7.13.9.НАДЗОРНИК – НАДВОРЕШЕН
-Врши надзор над работата над локомотивскиот персонал околу припремата и распремата на
влечните возила;
-Врши разместување на влечните средства према потреба;
-Врши поставување на влечните средства за сите видови поправки и темелно чистење;
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-Поставување на влечните возила за обработка на бандажи;
-Врши примо - предавање на влечните средства за поправка во ТО и ИО.;
-Врши сместување на влечните возила пред и по завршена поправка,
-Води грижа за исправноста на колосеците и свртниците во кругот на депото,
-Во зимски период води грижа за обезбедување на влечните возила од замрзнување и
оштетување;
-По потреба врши промена на брзиномерните ленти и ги доставува до одделението за контрола
на истите;
-Се грижи за опременоста на влечните возила со соодветна опрема и алат;
-Подлежи на редовен лекарски преглед;
-Работи во турнус 12/24/12/48
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
7.13.10.МАШИНОВОЗАЧ
-Ги прима и проверува влечните средства пред да излезе на пат;
-Го следи извршувањето на редот на возење на возовите и се придржува кон истиот,
-Управува со влечното возило за време на возењето на возот;
-Ги прати и извршува сите сигнални наредби, дадени од станичните работници во согласно со
постоечките прописи;
-Ги воочува и одстранува сите недостатоци на влечните и влечените средства , кои се од доменот
на неговата стручна способност, а во спротивно ги пријавува на надлежните служби;
-Врши надзор над работењето на помошникот;
-Учествува во снабдувањето на влечното средство со гориво, мазиво, песок, вода и др.;
-Се грижи за физичката безбедност и сигурност на влечното возило;
-Врши преглед на возилото по извршената работа и сместување;
-Пријавува недостатоци на влечното возило на надз. на локомотиви и ги евидентира во книгата за
поправки;
-Неправилностите за време на работата ги евидентира во посебен извештај;
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисниците на
железничките услуги;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно техничките прописи и задолжително се јавува на
редовно школување во месецот;
-Редовно се јавува на периодични испити;
-Редовно се јавува на редовни и вонредни лекарски прегледи;
-Во станиците каде нама прегледна служба врши проба на кочници и одлучува за исправноста на
возилото;
-Води документација за влечното возило (ЕВ-1) и возот;
-Работи во турнус;
-Води грижа за опременоста на возилото со опрема и сигнални средства;
-Се грижи за чистотата на влечното возило;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
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7.13.11.ПОМОШНИК НА МАШИНОВОЗАЧ
-Учествува во прегледот на локомотивата пред поаѓање на пат;
-Врши намирување на локомотивата со погонски материјал;
-За време на возењето ја прати сигнализацијата на линијата и ја пренесува на машиновозачот;
-Во зимски услови ракува со парниот генератор;
-Се грижи за чистотата на локомотивата,
-Се грижи за опременоста на локомотивата со потребните сигнални средства и опрема;
-Во станиците каде нама прегледна служба врши проба на кочници;
-Води грижа за физичката безбедност на локомотивата во случај на неспособност на
машиновозачот, превзема потребни мерки за запирање на возот, обезбедува од задвижување,
заштитување со сигнални средства и понатамошна постапка за негово довлекување до станицата
според постојните прописи;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно - техничките прописи, за што се јавува на
задолжително редовно школување;
-Должен е да се јавува на редовен периодичен испит и на редовен периодичен лекарски преглед.
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисниците на
железничките услуги;
-Работи во турнус
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
7.13.12.МАШИНОВОЗАЧ НА МАНЕВРА
-Ракува со влечното средство за време на маневрата;
-Ги прима и проверува влечните средства наменети за маневра;
-Ги прати и извршува сите писмени, усмени и друг вид наредби од овластени лица;
-Обавува возење на маневарски локомотиви низ скопскиот јазел;
-Врши помали поправки на влечните средства;
-Пријавува недостатоци на влечното возило на надз. на локомотиви и ги евидентира во книгата за
поправки;
-Води документација за влечното возило (ЕВ-1)
-Врши намирување на влечните средства со погонски материјал;
-Се грижи за физичката безбедност и сигурност на локомотивата;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно - техничките прописи и посетува редовно
школување во месецот;
-Работата ја обавува без помошник;
-Се јавува на редовен периодичен испит и редовен периодичен лекарски преглед;
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисниците на
железничките услуги;
-Работи во турнус
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
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7.13.13.СВРТНИЧАР – МАНЕВРИСТ
-Врши поставување на свртниците во кругот на Депото за потребното движење на влечните
средства;
-Се грижи за исправноста и правилната положба на свртниците;
-Врши поставување и раздвојување на моторни возови, според дневниот план за работа;
-Врши разместување и сместување на влечните возила по наредба на надворешниот надз. на
локомотиви;
-Обезбедува влез и излез на возилата во депо;
-Должен е да посетува редовно школување во месецот;
-Се јавува на редовен периодичен испит и редовен, периодичен здравствен преглед
-Поставува и вади возила на бандаж струг;
-Работи во турнус 12/24/12/48
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.13.14.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Води техничка документација за сите влечни возила,
-Прави извештај за дневна состојба на влечните возила,
-Изготвува налози за извршување на редовни и вонплански поправки на влечните возила,
-Редовно ги прати и евидентира замените на машински и електро склопови на вл. возила;
-Изготвува записници за настанати дефекти и оштетувања на возилата;
-Врши анализа на задоцнувања према Инфраструктура
-Секојдневно ги прати книгите за поправки, ги документира и прави анализа на истите;
-Врши планирање на влечните средства за контролно технички прегледи и инвестициони
поправки;
-Ги следи влечните средства во поминати километри и прави извештаи;
-Прави анализа на дефектите и зачестеност на истите;
-Врши анализа на потрошувачката на гориво и мазиво;
-Води грижа за исправноста на алатот, приборот, сигналните средства, прва помош, против
пожарните апарати, пломбите и др;
-Издава потрошен материјал на извршниот персонал и возилата;
-Се грижи за снабдување на влечните возила со опрема во зимски услови;
-Води инвентарски книги за алатот и приборот за возилата.
-Врши комјутерска обработка на локомотивските листови,
-Ја контролира исправноста на водењето на локомотивските листови од страна на маш. персонал;
-Води евиденција за годишни одмори за сите вработени во единица Влеча,
-Води евиденција за боледувањето на вработените во единицата,
-Изготвува месечна евиденција за работно време за вработените,
-Изготвува прегледи за извршена работа за одреден период,
-Изготвува преглед за извршена работа на туѓа територија за маш. персонал,
-Води извештај за просечна искористеност на маш. персонал;
-Води евиденција за бројна состојба на вработените;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф на Р.Е.
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7.13.15.КУРИР
-Ја разнесува поштата од РЕ како и од другите РЕ на Подружницата и ја доставува на надлежните
лица и Служби ;
-Истакнува разни соопштенија, упатства и наредби на огласни табла во РЕ и Подружницата;
-Врши и други секојдневни курирски работи во Подружницата.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф на РЕ.
7.13.16.РАБОТНИК ЗА ПРОМЕНА НА БРЗИНОМЕРНИ ЛЕНТИ И ИЗДАВАЊЕ НА АЛАТ
-Се качува на локомотива ја вади брзиномерната лента и врши обележување на истата и потоа ја
враќа на своето место и ја носи кај контролорите на брзиномерни ленти;
-Води книга за извршените работи;
-Се грижи и води евиденција за алатот и првата помош во локомотивите за лангер црево;
-Врши и други работи дадени од непосредниот раководител;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф на РЕ.
7.13.17.ЧИСТАЧ НА СВРТНИЦИ
-Врши рееовно чистење и подмачкување на свртници;
-Врши и други работи дадени од непосредниот раководител;
-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шеф на РЕ.
7.14.ЕДИНИЦА ТРУБАРЕВО
7.14.1.ПОМОШНИК ШЕФ ВО ЕДИНИЦА ТРУБАРЕВО
-Во соработка со Шефот на РЕ и во отсуство на Шефот сам ја организира, координира и контролира
работата во Депо - Трубарево
-Превзема мерки за разместување на возилата за поправки, ги прати извршувањето на поправките
и благовремено превземење на влечните средства во експлоатација;
-Учествуваво изработка на комисиски записници за настанатите дефекти на влечните возила;
-По потреба оди на пробно возење;
-Се грижи за правилна примена и толкување на техничките и сообраќајните прописи и Упатства и
врши подучувања на останатие работници;
-Изготвува план за годишен одмор на работниците и го контролира неговото извршуање;
-Се грижи за опремување на локомотивите со потребни средства
-Се грижи за навремено снабдување со резервни делови и репро материјали за локомотивите и
непречено функционирање на единицата;
-Прима пошта за единицата и постапува по истата,
-Води евиденција за работа на вработените во единицата, како и за вработените во сервис
Трубарево;
-Води сметка за исправноста на постројките;
-Помага во изработка и извршување на редот на возење,
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
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7.14.2.ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
-Изработува: со групата технолози од својата област на делување разни направи, помагала,
пробници, калапи и атестни испитувања со цел да се обезбеди повисок квалитет на тековни,
инвестициони и вонплански поправки; понуди и договори за поправки на возила или нивни
склопови;
-Се грижи за влечните средства кои прават прегледи во депо Трубарево;
-Се грижи: состојбата на мерните уреди, инструментите и нивна правилна употреба; проектирање
и конструирање од својот делокруг на работење;
-Донесува: стручно решение на поставени проблеми од технологијата;
-Предлози, заклучоци и анализи за специфични проблеми во технологијата;
-Врши и други работи за потребите на службата;
-За својата работа одговорен е пред Шеф и пом. шефот на РЕ.
7.14.3.НАДЗОРНИК – ВНАТРЕШЕН
-Прави план за учество на потребен број на локомотиви за извршување на сообраќајот во негова
смена;
-Врши надзор на машинскиот персонал пред поаѓање на пат;
-Го следи извршувањето на влечата, по потреба дава инструкции за остранување на дефекти на
влечното средство и соработува со машинскиот диспачер;
-Целокупната работа ја евиденција во посебни книги, книга за планска и вонпланска поправка и
др;
-Ги прати сите настанати измени во сообраќајот преку распоредната книга и книгата за наредби и
по истите превзема мерки за нивно решавање;
-Води грижа за клучевите на влечните возила;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно - техничките прописи применети на железница;
-Подлежи на редовен лекарски преглед;
-Му дава задолженија на надворешниот надзорник и ја контролира неговата работа;
-Се грижи за извршување на контролно техничките прегледи на возилата и извршување на
вонпланските поправки;
-Организира превоз со постојните возила за маш. персонал ;
-Утврдените недостатоци во работата усно или во писмена форма ги доставува до
претпоставените;
-Работи во турнус 12/24/12/48
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефоти пом. Шеф. на РЕ.
7.14.4.НАДЗОРНИК – НАДВОРЕШЕН
-Врши надзор над работата над локомотивскиот персонал околу припремата и распремата на
влечните возила;
-Врши разместување на влечните средства према потреба;
-Врши поставување на влечните средства за сите видови поправки
-Врши сместување на влечните возила пред и по завршена поправка,
-Води грижа за исправноста на колосеците и свртниците во кругот на депото,
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-Во зимски период води грижа за обезбедување на влечните возила од замрзнување и
оштетување;
-По потреба врши промена на брзиномерните ленти и ги доставува до одделението за контрола
на истите;
-Се грижи за опременоста на влечните возила со соодветна опрема и алат;
-Подлежи на редовен лекарски преглед;
-Работи во турнус 12/24/12/48
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и помошник Шеф на РЕ.
7.14.5.СВРТНИЧАР – МАНЕВРИСТ
-Врши поставување на свртниците во кугот на Депото за потребното движење на влечните
средства;
-Се грижи за исправноста и правилната положба на свртниците;
-Срши поставување на локомотиви за поправка или нивно сместување;
-Води грижа и врши издавање и примање на алат и завршни сигнали и истото го евидентира во
посебна книга;
-Должен е да посетува редовно школување во месецот;
-Се јавува на редовен периодичен испит и редовен периодичен преглед;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.14.6.РАКОВОДИТЕЛ НА ПОМОШЕН ВОЗ
-Се грижи за исправноста на помошниот воз;
-Ја организира, раководи и координира работата на помошниот воз, а при расчистување на
вонредни настани раководи со целокупниот персонал кој учествува во расчистувањето;
-Раководи со дигалката при вршење услуги на трети лица;
-Должен е на повик од Шефот на РЕ да се јави веднаш на работа;
-Во слободно време должен е да се јави на службата за местото каде се наоѓа;
-Прави план за годишни потреби од основни средства, резервни делови, потрошен матерјал и
потребна опрама за помошен воз;
-Се грижи за редовно и вонредно одржување на дигалката и сите други основни средства во
помошен воз;
-Прави план за годишни одмори и негова реализација;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.14.7.ПОМОШНИК РАКОВОДИТЕЛ НА ПОМОШЕН ВОЗ
-Му помага на раководителот на помошниот воз во организирање на работа;
-Во соработка со Раководителот прави план за потреба на резервни делови и опрема за
помошниот воз;
-Го заменува раководителот на помошен воз и ракувачите со дигалка и ги извршува нивните
работни задачи;
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-Раководи со персоналот и управува со дигалката и помошната опрема при расчистување на
настани;
-Се јавува на повик веднаш кога има вонреден настан;
-Должен е во слободно време да се јави на службата за местото каде се наоѓа;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.14.8.РАКУВАЧ НА ДИГАЛКА
-Управува со дигалката и др. помошни уреди на помошен воз при нивна употреба;
-Врши редовни прегледи на целокупната опрема, а по потреба извршува и помали поправки на
помошен воз;
-Се јавува на повик на интервенција без разлика на тоа дали е негова смена или не;
-Во одредени случаи кога е сам на помошен воз раководи со процесот на кревањето;
-Должен е во слободно време да ја извести службата за местото каде ќе се наоѓа;
-Врши припрема на дигалката и другите помошни средства за кревање;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред раководителот.
7.14.9.РАБОТНИК НА ПОМОШЕН ВОЗ
-Учествува во редовното и вонредното одржување на целокупната опрема на помошен воз по
наредба на раководителот или ракувачот на дигалката;
-Се јавува на повик за расчистување на вонреден настан без разлика дали е негова смена или не;
-Се грижи за чистотата на опремата;
-Врши припрема и распрема за кревање или пренесување на делови на целата опрема потребна
за извршување на работа предизвикана со вонреден настан;
-Во слободно време должен е да се јави на службата за местото каде се наоѓа;
-Врши закачување, откачување, врзување и одврзување на делови кои се креваат при
пренесуваат;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред раководителот.
7.15.ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
7.15.1.ПОМОШНИК ШЕФ ВО ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
-Ја организира, координира и раководи со работата во Единицата Гевгелија;
-Контактира со сите служби и единици во Подружница;
-Прима пошта и истата ја спроведува и се грижи за уредно водење и извршување на сите
административни работи;
-Ја контролира работата на извршените поправки на влечните средства, водејќи сметка истите да
бидат исправни за сообраќај;
-Се грижи за правилна примена на ХТЗ;
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-Врши иследување и комплетирање на иследни материјали;
-По потреба помага при вонредни настани;
-Прави месечен турнус на извршниот персонал како и дневни планови за работа ;
-Води евиденција за работно време за сите вработени;
-Прави план за годишни одмори и го контролира извршувањето;
-Организира и спроведува редовно задолжително школување за извршниот персонал ;
-Води евиденција за задолжителните лекарски прегледи на персоналот и нивното извршување;
-Се грижи за уредност и физичка безбедност на сите објекти во Единицата;
-Планира и ја подмирува Едницита со резервни делови , потрошен материјал и води евиденција
за истиот;
-Води грижа за снабденост на Единицата со потребни погонски материјали;
-Ги прати сите измени на сообраќајно техничките прописи и ги применува во пракса;
-Учествува и раководи со работниците за расчистувње на вонреден настан ;
-Прави план за учество на потребен број на локомотиви и персонал за извршување на сообраќајот
во Единицата.
-Врши издавање на материјали од магацин и постројките за намирување;
-Врши евиденција на издадените материјали;
-Врши прием и истовар на гориво и мазиво;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и помошник шеф на РЕ.
7.15.2.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Прави извештај за дневна состојба на влечните возила,
-Изготвува налози за извршување на редовни и вонплански поправки на влечните возила,
-Редовно ги прати и евидентира замените на машински и електро склопови на вл. возила;
-Изготвува записници за настанати дефекти и оштетувања на возилата;
-Врши анализа на задоцнувања према ЈП за желеничка Инфраструктура Железници на Република
Северна Македонија-Скопје;
-Секојдневно ги прати книгите за поправки, ги документира и прави анализа на истите;
-Врши планирање на влечните средства за контролно технички прегледи и инвестициони
поправки;
-Ги следи влечните средства во поминати километри и прави извештаи;
-Прави анализа на дефектите и зачестеност на истите;
-Врши анализа на потрошувачката на гориво и мазиво;
-Води грижа за исправноста на алатот, приборот, сигналните средства, прва помош, против
пожарните апарати, пломбите и др;
-Издава потрошен материјал на извршниот персонал и возилата;
-Се грижи за снабдување на влечните возила со опрема во зимски услови;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-Води инвентарски книги за алатот и приборот за возилата.
7.15.3.НАДЗОРНИК
-Прави план за учество на потребен број на локомотиви и извршен персонал за непречено
извршување на сообраќајот во Единицата Гевгелија;
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-Врши надзор над машинскиот персонал пред поаѓање на пат и води книга и комјутерска
евиденција за нивната работа како и персоналот на испоставата во неговата смена;
-Го следи извршувањето на работата со влечното средство, а во случај на дефект дава инструкции
за отстранување на дефектот на влечното средство во соработка со машинскиот диспачер и
надзорникот во Лисиче;
-Врши работа на внатрешен и надворешен надзорник;
-Ги прима локомотивите по доаѓање од воз и ја контролира состојбата на истите;
-Врши контрола на постројките за гориво и мазиво, магацините за резервни делови и учествува
при издавање на материјали и евидентирање на издадените материјали;
-Ја организира работата за одстранување дефекти настанати на пругата;
-По потреба врши промена на брзиномерни ленти;
-Работи координирано со отправникот на возови одЈП за желеничка Инфраструктура, Железници
на Република Северна Македонија околу потребата за маневарска локомотива, откажување и
закажување на возови;
-Води книга за извршени плански и вонплански поправки, а на крајот на работното време врши
примопредавање со главниот надзорник – работоводител во книгата за примопредавање;
-Се јавува на редовен периодичен преглед;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно техничките прописи;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред шефот и пом. Шефот на РЕ.
7.15.4.МАШИНОВОЗАЧ
-Ги прима и проверува влечните средства пред да излезе на пат;
-Го следи извршувањето на редот на возење на возовите и се придржува кон истиот;
-Управува со влечното возило за време на возењето на возот;
-Ги прати и извршува сите сигнални наредби, дадени од станичните работници во согласност со
постоечките Прописи;
-Ги воочува и отстранува сите недостатоци на влечните и влечените средства, кои се од доменот
на неговата стручна способност, во спротивно ги пријавува на надлежните служби;
-Врши надзор над работењето на помошникот;
-Учествува во снабдувањето на влечното средство со гориво, мазиво, песок, вода и др.;
-Врши преглед на возилото по извршената работа и сместување;
-Пријавува недостатоци на влечното возило на надзорникот на локомотиви и ги евидентира во
книгата за поправки;
-Неправилностите за време на работи ги евидентира во посебен Извештај;
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисницте на
железничките услуги;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно техничките Прописи и задолжително се јавува на
редовно школување во месецот;
-Редовно се јавува на периодични испити;
-Редовно се јавува на редовни и вонредни лекарски прегледи;
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-Во станиците каде нема прегледна служба врши проба на кочници и одлучува за исправност на
возилото;
-Води документација за влечното возило (ЕВ-1) и возот;
-Работи во турнус;
-Води грижа за опременоста на возилото со опрема и сигнални средства;
-Се грижи за чистотата на влечното возило;
-Врши и други работни задачи дадени од предпоставените работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.“
7.15.5.ПОМОШНИК МАШИНОВОЗАЧ
-Учествува во прегледот на локомотивата пред поаѓање на пат;
-Врши намирување на локомотивата со погонски материјал;
-За време на возењето ја прати сигнализацијата на линијата и ја пренесува на машиновозачот;
-Во зимски услови ракува со парниот генератор;
-Се грижи за чистотата на локомотивата;
-Се грижи за опременоста на локомотивата со потребните сигнални средства и опрема;
-Води грижа за физичката безбедност на локомотивата во случај на неспособност на
машиновозачот;
-Превзема потребни мерки за запирање на возот;
-Обезбедува одзадвижување, заштитување со сигнални средства и понатамошна постапка за
негово довлекување до станицата според постојаните прописи;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно-техничките Прописи, за што се јавува на
задолжително редовно школување;
-Задолжително се јавува на редовен периодичен испит и на редовен периодичен лекраски
преглед;
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисниците на
железничките услуги;
-Работи во турнус;
-Врши и други работни задачи дадени од предпоставените работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.15.6.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР
-Према пропишаната технологија врши дневни, сервисни прегледи и вон плански поправки на
електро инсталација со помошни релеи и уреди во локомотивите;
-врши приклучување и исклучување на колите со електрично греење, како и поправка на
осветлувањето во патничките коли
-Врши пооправка на електрични инсталации во депо,одморалиште, а по потреба во ст. Гевгелија;
-Во дадени моменти помага во работата на останатите работници;
-Врши поправка на дефектни возила на пруга, по потреба оди на пробно возење;
-Врши преглед на регулатор на напон, регулатор на снага, бирач на напон со електрична
инсталација и ел. уреди, главниот прекинувач, кондензаторите и друго;
-Се грижи за рационалнои користење на резервните делови и материјали;
-Учествува при расчистување на снег и други непогоди;
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-Работи во смена 12/24/.12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.15.7.МАШИНОБРАВАР
-Према пропишана технологија врши дневни сервисни прегледи и вонплански поправки на
хидраулични и механички преносници на снага;
-Врши поправка на дефектни возила на пруга, по потреба оди на пробно возење;
-Врши прегледи и поправка на меѓу-преносници, кардански вратила, диференцијали, одбојна и
влечна опрема на влечните возила, заптивност на прозори и врати, исправност на оплата,
хидраулични, спирални и лиснати амортизери;
-Врши поправка на заптивност на воздушната инсталација, кочиони цилиндри, на вентилаторска
спојница, парни генератори, вебаста и парна инсталација на влечните средства;
-По потреба врши поправка на вагони;
-По потреба врши намирување на локомотивите со погонски материјали (гориво, вода, масло,
мазива и песок);
-Го одржува парниот котел и парната инсталација во одморалиште;
-Се грижи за стручно усовршување;
-Помага на останатите работници во извршување на работните задачи;
-Помага при чистење на вагони и гарнитури;
-Се грижи за рационално користење на резервните делови и материјали;
-Помага при расчистување на снег и други непогоди;
-Работи во смена 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред шефот;
7.15.8.ЛОЖАЧ НА ПАРНО ГРЕЕЊЕ СО НИЗОК ПРИТИСОК И ДОМАЌИН НА ОДМОРАЛИШТЕ
-Ракува со парниот котел, се грижи за неговата исправност и исправноста на парната инсталација;
-Ги извршува сите дневни прегледи и подмачкувања на парниот котел и придружните елементи;
-Води книга за целокупниот инвентар и се грижи за неговата исправност;
-Води книга за персоналот кој одмара во одморалиште;
-Се грижи за уредност и чистота на одморалиште;
-Води сметка за навремено будење на машинскиот персонал;
-Се грижи за паркот и кругот на одморалиштето;
-Води сметка за редот во одморалиштето;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред надзорникот.
7.15.9.ХИГИЕНИЧАР ЗА ВЛЕЧНИ СРЕДСТВА И КРУГ
-Врши редовно, темелно и амбулантно чистење на сите возни средства,
-Врши чистење на вонредни возови од внатрешен и меѓународен сообраќај, а редовно ги чисти и
одржува работните простории и кругот на Единицата;
-По потреба врши чистење и на товарните коли;
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-Редовно ги пере и хемиски ги чисти седиштата во колите од масни флеки и други нечистотии,
превлаките и наслоните за глава;
-Го чисти каналот за испитување на локомотиви;
-Се грижи за чистотата и уредноста на кругот;
-Помага при намирувањето на локомотивите;
-Води грижа за рационално користење на средствата за работа и материајлите;
-Работи во смена 12/36;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.16.ЕДИНИЦА БИТОЛА
7.16.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши координација на работата во Битола;
-Се грижи за одморалиштето во Битола;
-Врши прием и издавање на нафта;
-Врши планирање на влечните средства кои работат на територијата на Битола за контролно
технички прегледи;
-Се грижи за технички прописи и стандарди на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-за својата работа одговора пред Шефот.
7.16.2.МАШИНОВОЗАЧ
-Ги прима и проверува влечните средства пред да излезе на пат;
-Го следи извршувањето на редот на возење на возовите и се придржува кон истиот,
-Управува со влечното возило за време на возењето на возот;
-Ги прати и извршува сите сигнални наредби, дадени од станичните работници во согласно со
постоечките прописи;
-Ги воочува и одстранува сите недостатоци на влечните и влечените средства , кои се од доменот
на неговата стручна способност, а во спротивно ги пријавува на надлежните служби;
-Врши надзор над работењето на помошникот;
-Учествува во снабдувањето на влечното средство со гориво, мазиво, песок, вода и др.;
-Се грижи за физичката безбедност и сигурност на влечното возило;
-Врши преглед на возилото по извршената работа и сместување;
-Пријавува недостатоци на влечното возило на надз. на локомотиви и ги евидентира во книгата за
поправки;
-Неправилностите за време на работата ги евидентира во посебен извештај;
-Се грижи на работа да дојде одморен и уреден за нормално извршување на работите;
-Води сметка за својот однос кон останатите учесници во сообраќајот како и корисниците на
железничките услуги;
-Се грижи за правилна примена на сообраќајно техничките прописи и задолжително се јавува на
редовно школување во месецот;
-Редовно се јавува на периодични испити;
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-Редовно се јавува на редовни и вонредни лекарски прегледи;
-Во станиците каде нама прегледна служба врши проба на кочници и одлучува за исправноста на
возилото;
-Води документација за влечното возило (ЕВ-1) и возот.;
-Води грижа за опременоста на возилото со опрема и сигнални средства;
-Се грижи за чистотата на влечното возило;
-Работи во турнус;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.16.3. ПОМОШНИК МАШИНОВОЗАЧ
-Учествува во прегледот на локомотивата пред поаѓање на пат;
-Врши намирување на локомотивата со погонски материјал;
-За време на возењето ја прати сигнализацијата на линијата и ја пренесува на машиновозачот;
-Во зимски услови ракува со парниот генератор;
-Се грижи за чистотата на локомотивата;
-Се грижи за опременоста на локомотивата со потребните сигнални средства и опрема;
-Води грижа за физичката безбедност на локомотивата во случај на неспособност на
машиновозачот.”
7.16.4.СВРТНИЧАР – МАНЕВРИСТ
-Врши поставување на свтниците во кугот на депото за потребното движење на влечните средства;
-Се грижи за исправноста и правилната положба на свртниците;
-Должен е да посетува редовно школување во месецот;
-Се јавува на редовен периодичен испит и редовен периодичен преглед.
-Врши намирување на влечните возила со гориво;
-Работи во турнус 12/24/12/48;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.16.5.ИЗДАВАЧ НА МАТЕРИЈАЛИ
-Врши: издава материјал од магацинот и го евидентира во картотека и електронски во компјутер;
-Истовар и утовар на резервни делови и репро материјали;
-Учествува во годишен попис;
-Сигнализира кога на поединечни ставки количината паднала под ограничената минималност;
-Обавува работи околу чистење и одржување на чистота во магацинот;
-Ги прима пристигнатите материјали заедно со работоводителот, а тоа согласно општите акти;
-Врши и други работи за потребите на Службата;
-За својата работа одговара пред главен Шеф на РЕ.
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7.17.ЕДИНИЦА ВЕЛЕС
7.17.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши координација на работата во Велес;
-Врши прием и издавање на нафта;
-Врши планирање на влечните средства кои работат на територијата на Велес за контролно
технички прегледи;
-Се грижи за технички прописи и стандарди на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Шефот.
7.17.2.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Прави извештај за евентуални недостатоци;
-Изготвува записници за настанати дефекти и оштетувања на возилата;
-Врши анализа на задоцнувања према ЈП за желеничка Инфраструктура, Железници на Република
Северна МакедонијаИнфраструктура-Скопје;
-Врши планирање на влечните средства кои работат на територијата на Велес за контролно
технички прегледи;
-Прави анализа на дефектите и зачестеност на истите;
-Издава гориво;
-Води грижа за исправноста на алатот, приборот, сигналните средства, прва помош, против
пожарните апарати, пломбите и др;
-Издава потрошен материјал на извршниот персонал и возилата;
-Се грижи за снабдување на влечните возила со опрема во зимски услови;
-По потреба врши промена на брзиномерни ленти и ги доставува до одделението истите;
-Води инвентарски книги за алатот и приборот за возилата.
-Врши издавање на материјали од магацин и постројките за намирување;
-Врши евиденција на издадените материјали;
-Врши прием и истовар на гориво и мазиво;
-Се грижи за физичката безбедност на испоставата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.18. РЕЗА ОДРЖУВАЊЕ ПОГОНСКИ МАШИНИ ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
7.18.1.ШЕФ НА РЕЗА ОДРЖУВАЊЕ ПОГОНСКИ МАШИНИ ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ
-Jа организира и координира работата во РЕ;
-Врши увид и настојува да сите постројки бидат во исправна состојба;
-Води грижа за исправно и уредно водење на книгите на постоечки постројки и агрегати за
исправно и рационално трошење на материјалот;
-Учествува во изработка на Правилници, напатствија и прописи од делокругот на работа на РЕ;
-Го планира распоредот на работа на годишен одмор на работниците;
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-Раководи во изведувањето на мали челични конструкции за разни намени за потребите на
Подружницата;
-Учествува во изработка на план за годишен одмор;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Директорот на Подружницата;
7.18.2.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Врши организација на работата на РЕ;
-Секојдневно врши увид дали се сите постројки во исправна состојба;
-Врши грижа за исправно водење на книгите на поедини постројки и агрегати;
-Раководи во изведување на помали челични конструкции потребни за Подружницата и поголеми
челични контрукции за потребите на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Учествува во организирање на набавка на дефицитарни резервни делови;
-Го заменува Шефот на РЕ во негово отсуство;
-Врши и други работи и работни задачи од интерес на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје кои одговараат
на неговата стручна и друга работна способност;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-за својата работа одговара пред Шефот на РЕ;
7.18.3.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Води грижа за документирање на техничката документација за постројки и инсталаци, машини во
РЕ;
-Ја контролира набавката на резервни делови и матерјали;
-Врши надополнување и црта нови шеми на инсталации и уредно ги комплетира;
-Врши други работи од делокругот на своето работно место;
-Води евиденција на потрошувачка на гориво за моторните возила;
-Издава работни налози за работа;
-Собира извадници на потрошен материјал;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа е одговорен пред Шефот на РЕ.
7.19.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА
7.19.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врз основа на работниот налог од работоводителот на возниот парк врши план за поправка на
моторни возила и распоред на работните задачи;
-Врши распоред на работните задачи;
-Дава стручни совети на своите работници за одредени кварови и дефекти;
-Превзема на поправка и други моторни возила, сопственост на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Врши помали каросериски поправки на мотори и возила;
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-Го констатира кварот и после поправката врши контрола за квалитетот на поправката и тех.
исправност на возилото;
-Врши поправка на резервни делови и се грижи за состојбата на истите во магацин;
-По потреба врши тековни, плански и инвестициони поправки на моторно возило;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Шефот на РЕ.
7.19.2.АВТОМЕХАНИЧАР
-Врши тековни, плански и инвестицони оправки на моторни возила, мотори и вилушкари и
стабилни мотори со внатрешно согорување;
-Врши целоснен ремонт на мотор, горни и долни строј од моторното возило;
-Врши монтажа на мотори од виљушкари со хидраулика;
-По потреба може да биде распореден и во други РЕ;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот;
7.19.3.АВТОЕЛЕКТРИЧАР
-Врши тековно, плански и вонплански оправки на електрична инсталација и електро уреди од
моторни возила;
-Врши поправка на анласери демонтирани од моторни возила и виљушкари;
-Изведува по потреба и нова електрична инсталација од моторни возила и вилушкари;
-Врши штелување на светла;
-Врши редовна контрла на акомулатори;
-Врши помагање на аутомеханичари при поправка на моторни возила;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот;
7.20.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРЕЕЊЕ
7.20.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши координација на работата помеѓу одделенијата;
-Врши нормирање на работните задачи;
-Секојдневно води сметка дали сите одделенија добиле работна задача;
-Лично изведува поспецифични мерења и ја утврдува фактичката состојба;
-Врши контрола на работата на парните котли и работата на ракувачите на парни котли;
-Врши контрола на исправноста на работата на парните котли и ја ускладува со надворешната
температура;
-Учествува во изведување на нови парни инсталации;
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-Планира план за зимска потрошувачка на парните котли и парната инсталација со сите грејни
тела;
-Врши распоред и контрола на сите ракувачи на парни котли во сите котларници во ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје;
-Врши планирање на резервни делови и репро материјали за зимската подготовка на парното
греење;
-По потреба врши замена на отсатни ракувачи на парни котли;
-Води сметка за економична работа на парното греење;
-Се грижи за технички прописи и стандарди на ЖРСМ;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-за својата работа одговора пред Шефот.
7.20.2.РАКУВАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ
-Павилно и прописно ракување со парниот котел и одржување;
-Води сметка за исправноста на парниот котел со сите приклучни апаратури;
-Се грижи за количеството на гориво и сол за омекнување;
-Го прилагодува греењето спрема надворешните временски услови;
-Учествува во извршување на зимската припрема на парниот котел и пратечките елементи.
-Учествува во изведување на нови инсталации за парно греење;
-По потреба вон грејната сезона може да биде прераспореден во други одделенија во РЕ;
-Учествува во работи за кој е потребна пониска стручна подготовка;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.20.3.МОНТЕР НА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ
-Врши демонтажа, поправка и монтажа на целокупна парна инсталција со пропратна парна
арматура и грејни тела;
-Изведува нова парна и топловодна инсталација и грејни тела;
-Учествува во зимската подготовка на целокупна парна и топловодна инсталација и грејни тела;
-Врши гасно заварување на инсталации за парно греење;
-Врши гасно заварување и греење на одредени машински делови, било тоа одразни челични
конструкции и метални склопови;
-По потреба врши гасно заварување, предгревање и греење на делови од влечни шин-ски возила;
-По потреба врши гасно заварување на моторни возила;
-По потреба учествува во одржување на парни котли, арматури, пумпи за гориво и други
пропратни арматури;
-Врши и други работи и работни задачи во доменот на неговото работно место и стручна
подготовка;
-По потреба се прераспоредува на работа и за други одделенија во Р.О. и Подружницата;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.
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7.20.4.РАКУВАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ СО НИЗОК ПРИТИСОК
-Правилно и прописно ракување со парниот котел и го одржува потребниот притисок;
-За секоја неисправност на парниот котел, превзема мерки истиот да се поправи;
-Се грижи за количеството на мазут и врши истовар на мазут;
-Врши омекнување и проверка на омекнувањето на напојната вода и води евиденција за
потрошувачката на сол;
-Ги извршува сите дневни прегледи и подмачкувања на парниот котел;
-Го прилагодува греењето према надворешните временски услови;
-Учествува во извршување на зимска припрема на парниот котел и пратечките елементи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-за својата работа одговора пред Работоводителот.
7.20.5.МАШИНО БРАВАР
-Врши планска, вонпланска и инвестициона поправка на парни котли;
-Монтира и демонтира целокупна арматура од парни котли врши штелување на сигурносни уреди,
вентили и регулатори на притисок;
-Врши поправка на циркулациони, центрифугални и запчести пумпи за мазут со нивно
демонтирање, дефектажа и повторно монтирање;
-По завршување на грејната сезона врши зимска припрема на сите парни котли со пратечка
арматура и инсталација;
-По потреба извршува и браварски работи и други одделенија во РЕ или Подружница;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот;
7.20.6.КОМПРЕСОРИСТ
-Го одржува предвидениот притисок во воздушната инсталација за компресиран воздух според
потребниот притисок;
-Извршува тековни, плански и вонплански поправки на компресорски агрегат;
-Врши проверка на исправноста на инсталацијата на компресорската станица и надвор од неа;
-Врши измена на водата од базенот и ладилната кула и врши испитувања на степенот на
омекнатоста на водата за ладење;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.21.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИ, ОБЈЕКТИ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
7.21.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Води сметка за одржување на зградите, исправност на целата водоводна инсталација и
канализациона инсталација ;
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-Врши планирање на резервни делови, репроматеријали и алат;
-Го организира своето одделение при изведба на помали челични конструкции во Подружницата
и на ниво на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Се грижи за правилна примена на техничките прописи на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-По потреба учествува во извршување на работата во одделението;
-Врши секојдневна контрола на исправноста на колосечните врати по халите во Подружница за
влеча на возови;
-Води сметка на исправноста на работа на бојлерите за топла вода кои работат на пареа;
-Води сметка за исправноста на работата на пумпите за фекалии и редовно врши организација и
чистење на решетките од црпна станица;
-По потреба учествува во браварски работи на одржување на влечни шински возила во
Подружницата;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши помали градежни работи, као изградба на помали објекти, дрвени и челични конструкции,
изработка на бетонски канали, патеки, шахти и др.;
-Учествува како надзор при инвестициони работи на објекти, хали и др.;
-Врши распоред на работни задачи во своето одделение;
-Изработува разни технички цртежи, дава идејни решенија околу градежните работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Шефот;
7.21.2.МАШИНОБРАВАР
-Врши одржување, поправка и изведува нова инсталација на водоводна и канализациона мрежа;
-Демонтира, врши поправка и монтира разни видови водни вентили, пумпи за вода и гориво;
-Врши одржување и поправка на инсталација од компромиран воздух;
-Врши демонтажа, дефектажа и поправка на сите видови компресорски агрегати;
-Врши одржување на пумпи за гориво, мерачи и инсталации;
-По потреба учествува во одржување на браварски работи на влечни средства;
-Врши одржување на системот на пумпната станица;
-Редовно ги контролира и одржува влечните колосечни врати од халите во Подружница за влеча
на возови;
-Изведува поголеми или помали челични конструкции за потребите на Подружницата и ЖРСМ
Транспорт АД - Скопје;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбдност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.21.3.ЕЛЕКТРИЧАР
-Врши тековни и редовни прегледи на исправноста на целокупната електрична ин-сталација во
Подружницата и ЖРСМ Транспорт;
-Врши поправка на сите електроинсталации од сите машини и машино алатки, дигалки, кранови,
спушталици, бандаж струг, карусел струг и др.;
-Врши разни приклучоци со ел.енергија на разни машини и машино алатки;
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-Ја контролира исправноста на сите светла во хали на Подружница, врши нивна промена,
контролира нивна употреба и др.;
-Изведува нови електро инсталации по потреба за Подружницата;
-Разгледува разни шеми, цртежи од електрична инсталација во Подружница;
-Врши одржување на целокупната електрична инсталација, како и пумпи, догревачи, пламеници
на парни котли од парно греење ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Врши и други работи и работни задачи од делокругот на неговото работно место;
-Врши употреба на правилен алат спрема пропишани стандарди;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.21.4.МОЛЕРОФАРБАР
-Врши молерофарбарски работи во сите работилници, канцеларии, хали и други објекти во РЕ,
Подружница за влеча на возови, како и во објектите на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје;
-Врши глетување на ѕидови и фасади;
-Врши фарбарски работи на разни дрвенарни, метални склопови и елементи, метални
конструкции и др.;
-Врши минизирање на метални профили од помали или поголеми челични конструкции;
-По потреба помага на други работи во одделението или други одделенија во РЕ;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот работоводител;
7.21.5.ВОДОИНСТАЛАТЕР
-Врши планско, вонпланско и иневестиционо одржување под одредени норми, врши поправка,
ремонт и изведува нова инсталациона водоводна мрежа, хидроцели пумпи за фекална
инсталација;
-Врши секојдневна кратка обиколка на целокупната водоводна инсталација, посебно ВЦ-та во
Подружница за влеча на возови и ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, за секоја неисправност го
информира Работоводителот или Шефот на РЕ;
-Врши секојдневна конрола на пумпната станица и учествува во чистењето на решетката;
-Врши поправка и редовно одржување на бојлерите за топла вода;
-По потреба учествува во браварски работи, во изведбата на помали или поголеми челични
конструкции;
-Врши поправка и монтирање и демонтирање на разни водни вентили и мерни саати;
-Врши поправка монтира и демонтира; казанчиња, испирачи, шољи, умивалници;
-Врши поправка на затната канализација, шахти од инсталација за атмосверска и фекална
канализација;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
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7.21.6.СТОЛАР
-Врши тековно одржување на целиот столарски и канцелариски инвентар во Подружницата и
ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Изработува прозорци, врати рафтови, сталажи и друго;
-Изработува разни дрвени конструкции за разни намени за потребите на Подружницата;
-Врши замена на искршени стакла од сите објекти во Подружница за влеча на возови и ЖРСМ
Транспорт АД-Скопје;
-Врши осигурување на товари на теретни моторни возила;
-Учествува по потреба во изработка на помали челични конструкции спрема својата стручна
спрема;
-По потреба учествува и помага во работата во други одделенија во РЕ или Подружница за влеча
на возови;
-По потреба врши помагање во работата на други работници од одделението;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.21.7.РАБОТНИК ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА
-Врши секојдневна проверка на сите канали и шахти за вода;
-Врши чистење на затната канализација;
-Се префрла во друго одделение на испомош по потреба на Подружницата.
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.22.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МАШИНИ И МАШИНОАЛАТКИ
7.22.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Се грижи за исправноста на сите машини, алатки и постојки и алат во Подружницата;
-Учествува во работите во поголем обем и технички посложени работи што ги изведува РЕ;
-Организира редовни прегледи на машини, алатки;
-Лично извршува специфични мерења и утврдување фактичка состојба;
-Лично изведува распоред на работните задачи;
-Навремено врши контрола на исправноста на крановите и сите неисправни, навремено
организира нивна попавка;
-Организира редовно одржување на спушталици, бандаж струг, карусел струг, преси и други
машински алати;
-Учествува во водење на работи и работни задачи на одржување на машини и маш. алатки на
ниво на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, како и поправка на спушталица-колосечна кочница;
-Води работи и работни задачи од одржување на браварски работи, по потреба на шински влечни
срества;
-Организира и води работи при изработка на нови делови;
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-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.22.2.МАШИНОБРАВАР
-Врши тековно, планско, вонпланско и инвестиционо одржување на сите машини и машино
алатки;
-Врши демонтажа, дефектажа, оправка и монтажа на сите видови стругови,
-Врши одржување на колосечни кочници во Ранжирна-Трубарево;
-Врши плански и вонплански прегледи на сите видови кранови, дизалки и спушталки;
-Врши одржување на потребни штелувања на машини од Берко одделение;
-По потреба изработуват нови резервни делови од машини или за потребите на други РЕ;
-По потреба учествува во извршување на браварски работи на шински влечни средства во
Подружницата;
-Учествува во одржување на машини и машино алатки надвор од ЖРСМ Транспорт АД-Скопје;
-Врши поправка на стари алати со мала оправка;
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.22.3.МЕТАЛОСТРУГАР
-Задолжен е со струг и се грижи за неговата исправност;
-Ги обавува сите работи кои се предивдени за обработка со струг;
-Изработува разниделови од машини и машино алатки, за шински возила и за потребите за други
РЕ;
-По потреба може да работи и на други стругови во други РЕ;
-Учествува во поправките и контрола на тех. прегледи со странки;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред Работоводителот.
7.22.4.РАБОТНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПОПРАВКА НА АЛАТ
-Врши издавање на алат на алатна марка;
-Се грижи за исправноста на целокупниот алат и за негова навремено враќање;
-Врши помало тековно одржување на алатот или истиот го носи на поправка во одделението;
-Води сметка на стари неисправни или скршени алати да се надополнат со нови;
-Навремено нарачува нов алат за потребите на Подружницата кој се користи на алатна марка;
-Води сметка за исправност, количина на вратениот алат за секоја нерегуларност со алатните
марки, го известува работоводителот или Шефот на РЕ;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот работоводител.
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7.23.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА АЛАТ И АЛАТНИЦИ
7.23.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
- Се грижи за исправноста на целокупниот алат во Подружницата;
-Лично изведува распоред на работните задачи;
-Води сметка за исправност и количина на вратениот алат, за секоја нерегуларност со алатните
марки го известува шефот на РЕ;
-Води сметка на стари неисправни или скршени алати да се надополнат со нови;
-Навремено нарачува нов алат;
-Правилно ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работи дадени од претпоставени работници.
7.23.2.РАБОТНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПОПРАВКА НА АЛАТ
-Врши издавање на алат на алатна марка;
-Се грижи за исправноста на целокупниот алат и за негова навремено враќање;
-Врши помало тековно одржување на алатот или истиот го носи на поправка во одделението;
-Води сметка на стари неисправни или скршени алати да се надополнат со нови;
-Навремено нарачува нов алат за потребите на Подружницата кој се користи на алат-на марка;
-Води сметка за исправност, количина на вратениот алат за секоја нерегуларност со алатните
марки, го известува работоводителот или Шефот на РЕ;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот работоводител.
7.24.РЕ ОДРЖУВАЊЕ
7.24.1.ШЕФ НА РЕ ОДРЖУВАЊЕ
-Ја организира и координира целокупната работа во Работната единица;
-Организира изработка на технологијата на работа во својата РЕ, превзема мерки за нејзино
подобрување и усовршување;
-Се грижи за економичност во работењето, пред се во рационалното искористување на
резервните делови, репроматеријали и работна сила;
-Врши анализа на дефектите на возилата, дава стручна оценка за истите и превзема мерки за
нивно отклонување и намалување;
-Се грижи за квалитетот на одржувањето, запазување на предвидените рокови како и дозволената
имобилизација на влечните средства;
-Се грижи за примена на техничките прописи и стандарди;
-Се грижи за правилна промена на заштитни средства;
-Врши анализи на извршување на планот на РЕ со посебен осврт кон утрошениот материјал
работна сила, услови за работа, боледување и професионални заболување;
-Организира изработка на план за годишни потреби на резервни делови и материја-ли, алат,
опрема и подготовка за зимски услови на работа;
-Учествува во изработка на годишниот план на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
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-За својата работа одговара пред Директорот на Подружницата.
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ
7.24.2.ПОМОШНИК ШЕФ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ
-Ја организира и координира целокупната работа за тековно одржување на влечните средства ;
-Организира изработка на технологија на работа во својата РЕ, превзема мерки за нејзино
подобрување и усовршување;
-Подготвува извештаји за секојдневното одржување;
-Ја организира работата на одделенијата за секојдневно одржување;
-Се грижи за економичност во работењето, пред се во рационалното искористување на
резервните делови, репроматеријали и работна сила;
-Врши анализа на дефектите на возилата, дава стручна оценка за истите и превзема мерки за
нивно отклонување и намалување;
-Се грижи за квалитетот на одржувањето, запазување на предвидените рокови како и дозволената
имобилизација на влечните средства;
-Се грижи за примена на техничките прописи и стандарди;
-Се грижи за правилна промена на заштитни средства;
-Врши анализи на извршување на планот на РЕ со посебен осврт кон утрошениот материјал
работна сила, услови за работа, боледување и професионални заболување;
-Организира изработка на план за годишни потреби на резервни делови и материјали, алат,
опрема и подготовка за зимски услови на работа;
-Учествува во изработка на годишниот план на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.24.3.ПОМОШНИК ШЕФ ЗА ИНВЕСТИЦИСКО ОДРЖУВАЊЕ
-Ја организира и координира целокупната работа за инвестициско одржување на влечните
средства ;
-Организира изработка на технологија на работа во својата РЕ, превзема мерки за нејзино
подобрување и усовршување;
-Подготвува извештаји за инвестициското одржување;
-Ја организира работата на одделенијата за инвестициско одржување;
-Се грижи за економичност во работењето, пред се во рационалното искористување на
резервните делови, репроматеријали и работна сила;
-Врши анализа на дефектите на возилата, дава стручна оценка за истите и превзема мерки за
нивно отклонување и намалување;
-Се грижи за квалитетот на одржувањето, запазување на предвидените рокови како и дозволената
имобилизација на влечните средства;
-Се грижи за примена на техничките прописи и стандарди;
-Се грижи за правилна промена на заштитни средства;
-Врши анализи на извршување на планот на РЕ со посебен осврт кон утрошениот материјал
работна сила, услови за работа, боледување и професионални заболување;
-Организира изработка на план за годишни потреби на резервни делови и материја-ли, алат,
опрема и подготовка за зимски услови на работа;
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-Учествува во изработка на годишниот план на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.24.4.ПОМОШНИК ШЕФ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ (ДМВ),
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ (ЕМВ) И СЕРВИС
-Ја организира и координира целокупната работа за одржување на дизел моторните и електро
моторните возови;
-Ја организира и координира единацата за дневен преглед (Лисиче, Трубарево и Железара)
-Организира изработка на технологија на работа во својата РЕ, превзема мерки за нејзино
подобрување и усовршување;
-Подготвува извештаји за секојдневното одржување;
-Ја организира работата на одделенијата за одржување;
-Се грижи за економичност во работењето, пред се во рационалното искористување на
резервните делови, репроматеријали и работна сила;
-Врши анализа на дефектите на возилата, дава стручна оценка за истите и превзема мерки за
нивно отклонување и намалување;
-Се грижи за квалитетот на одржувањето, запазување на предвидените рокови како и дозволената
имобилизација на влечните средства;
-Се грижи за примена на техничките прописи и стандарди;
-Се грижи за правилна промена на заштитни средства;
-Врши анализи на извршување на планот на РЕ со посебен осврт кон утрошениот материјал
работна сила, услови за работа, боледување и професионални заболување;
-Организира изработка на план за годишни потреби на резервни делови и материја-ли, алат,
опрема и подготовка за зимски услови на работа;
-Учествува во изработка на годишниот план на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.24.5.ТЕХНИЧКИ КООРДИНАТОР
-Ја организира и води работата¸проучува и применува технологијата и врши контрола дали
виталните и резервни специфични делови се изработуваат точно и навремено;
-Врши: распоред на работниците и работните задачи; води работен налог, внесува податоци,
воспоставува мерни и дефектациони листи; контрола на работата и овозможува увид на
контролните и раководните органи;
-Се грижи за: рационално искористување на работното време и технолошката дисциплина; лично
изведува специфични работни задачи и учествува во планирање на набавка на резервни делови и
материјали;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и задравје при работа;
-Се грижи за хигиената на алатите за работа и работните простории;
-Се грижи за: навремено обезбедување со репро материјали и алат, за рационално користење на
материјалот и алатот, настојува машините да се во исправна состојба, го одредува рокот за
изработка на делови;
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-Се грижи за доследна и правилна примена на позитивните проиписи кои се однесуваат за
вработените и за работењето на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и Помошникот шеф на РЕ.
7.24.6.РЕФЕРЕНТ ЗА ТЕХНИЧКО - ОПЕРЕТИВНИ РАБОТИ И УСЛУГИ
-Ја организира и контролира целокупната техничко оперативна работа;
-Врши анализа на задржување, односно имобилизација на влечните возиила во поправка по вина
на Р.Е.;
-Врши анализа за искористување на работна сила, потрошен материјал и број на дефекти;
-Изработува месечен извештај;
-Учествува при снимање и утврдување на нормативи за извршување на поедини работи во поглед
на потрошено време и материјал;
-Учествува при изработка на техничка документација за редовните и вонплански поправки на
влечните возила;
-Ја контролира исправноста и точноста на водењето на евиденцијата во ЕВ-62;
-Се грижи за исправно и редовно издавање на работни налози по ЕВ -63 книгата;
-Учестува во изработка на годишен план на РЕ;
-Изработува записици за влечни средства кои се оштетени при вонредни настани, утврдување на
штети направени од трети лица соработувајќи со осигурителни компании;
-Соработува со Иследна служба во врска со вонредни настани;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред шефот на РЕ.
7.24.7.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Врши прием на странки за надворешни услуги понуда на цена и договор за бараната услуга;
-Снимање на состојбата на возилото;
-Терминско планирање на редослед на доаѓање за поправка на возила;
-Отвара работни налози и ги предава на претпоставените;
-Изработка на снимни листи за наплата за извршена работа и ги предава во надлежната служба;
-Прием на заклучените работни налози за извршената работа;
-Изработка на извештај за извршената работа и го предава на надлежната служба;
-Материјално обезбедување и транспорт а со цел за дотур и отпрема на обврските од понудата;
доследна и правилна примена на позитивните прописи; обнова, понуда и проширување на услуги
на странки и нив ги упатува до надлежните субјекти во Подружницата;
-Води технича документација, издава пропусници за странката после извршената работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф и помошник Шеф на РЕ.
7.24.8.ПОЕНТЕР
-Ја води целокупната администрација на РЕ;
-Води деловен протокол на РЕ;
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-Заведената и потпишана пошта ја предава во архивата на Подружницата, а примената пошта ја
средува и ја предава во РЕ;
-Врши требување на канцелариски материјал, разни обрасци и др.;
-Ја води целата евиденција за работно време на сите работници од РЕ;
-пред почетокот и по завршување на работното време должен е да го контролира отчукувањето
на картоните;
-ги регистрира сите задоцнувања, нејавувања, боледувања, годишни одмори, службени патувања
и го известува Шефот на РЕ;
-ги пополнува дозволите за излегување од работа и води евиденција по истите;
-се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-за својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.24.9.ВИЉУШКАРИСТ
-Врши транспорт на резервни делови, склопови и материјали, дотур на масло, подмачкување и
снабдување со гориво на возилата;
-Врши утовар и растовар на материјали, резервни делови и склопови;
-Се грижи за исправност и правилна експлоатација на возилото и го остава во чиста состојба;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ и помошник Шефот на РЕ.
7.24.10.КРАНИСТ
-Задолжен е за кранот и се грижи за неговата исправност;
-Работи со кранот согласно процедурата за ракување;
-Врши секојдневни прегледи и подмачкување на разни делови и склопови како и прегледи на
исправноста на челичните јажиња и куки и во колку не се исправни го известува својот
работоводител, а резултатите од прегледот секојдневно ги заведува во книга;
-Се грижи за правилно и безбедно разместување на товарот и за неговата тежина;
-Ги применува и се придржува према прописите соглалсно на Правилникот за работа со дигалки;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот, Шефот на РЕ и помошник Шефот.
7.24.11.ОПШТ РАБОТНИК
-Ја одржува чистотата во халата на РЕ;
-Учестува во транспортот на делови и материјали, помага во чистење на други хали и одделенија;
-Најмалку два пати во денот врши чистење на санитарните чворови, а еднаш во месецот врши
генерално чистење на сите простории;
-Помага при работата на одделенијата;
-Ги чисти каналите;
-По потреба ја одржува хигиената и надвор од халата;
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-По потреба врши перење на халата со вода;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот Шефот на РЕ и помошник Шефот.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА
7.25.ОТСЕК ЗА ЛЕСНА ОБРАБОТКА
7.25.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Ја организира и координира работата, проучува и применува технологија и врши контрола дали
виталните и резервни специфични делови се изработуват точно и навремено;
-Врши: распоред на работниците и работните задачи; води работен налог, внесува податоци,
воспоставува мерни и дефектациони листи; контрола на работата и овозможува увид на
контролните и раководните органи;
-Се грижи за: рационално искористување на работното време и технолошката дисциплина; лично
изведува специфични работни задачи и учествува во планирање на набавка на резервни делови и
материјали;
-Се грижи за доследна и правилна примена на позитивните прописи кои се однесуваат за
вработените и за работењето на одделението;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории.
-Се грижи за: навремено обезбедување со репро материјали и алат; за рационално користење на
материјалот и алатот; настојува машините да се во исправна состојба; го одредува рокот за
изработка на делови;
-Се грижи за доследна и правилна примена на позитивните прописи кои се однесуваат за
вработените и за работењето на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и Помошникот шеф на РЕ.
7.25.2.МЕТАЛОСТРУГАР ПРЕЦИЗЕН
-Врши изработка на сите завојници со внатрешна или наворешна обработка;
-Изработка на делови од арматура за сите видови шински возила, делови од општа намена кој се
вклопува во производниот програм од машина, цилиндерски делови со испусти и вдлабнатини;
-Прецизна изработка на разни алати и помагала; чистење и подмачкување на машина, како и
острење на ножеви, промена на масло и сапуница од струг, штелување на супортот и контрола на
резен, мерен и стезен алат;
-По потреба помага при стругање на бандажи за сите видови шински возила на карусел струг;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и Помошникот шеф на РЕ.
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7.25.3.МЕТАЛОСТРУГАР
-Врши изработка на сите видови завојници, делови од арматура за сите видови шински возила,
цилиндерски делови со испуст и вдлабнатини, делови од општа намена кои се вклопуваат во
производниот програм на машините;
-Врши секојденвно чистење и подмачкување на машината со која работи, остри ножеви;
-Врши промена на масло и сапуница од стругот, врши штелување на стругот и конче, како и
контрола на резен, мерен алат;
-Врши и други работи од делокругот на своето работно место;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот и Помошник шефот РЕ.
7.25.4.БРУСАЧ
-Врши брусење на радилица, осовини, од општа намена, чаури, цилиндри, балансирање на
делови, брусење на вентили, блокови, глави, плочи, носачи, воѓици, контрола и поправка на
лежишта од блокови, машини и помагала;
-Менува делови на разладни средства на машини и темелно ги чисти машините;
-Врши обработка на лежишни лагери и клипњачи;
-Врши пренабивање на кошулици од цилиндер и нивна обработка и друго;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот, Шеф на РЕ и помошник Шефот.
7.25.5.ГЛОДАЧ
-Врши изработка на сите видови запчаници, жлебови за клин, засеци, усеци, делови од општа
намена, оштрење на алати за оштрачка машина, рендисувачки работи на рендиалка, равнење на
плочи и профили, бушење и проширување на дупки;
-Изработува дрвени модели или кокили, резен и стезен алат;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ и помошник Шефот.
7.25.6.ЗАВАРУВАЧ
-Врши електрично и гасно заварување и со автоматски, полуавтоматски и универзален апарат на
сите видови: челик, бакар, алуминиум, месинг, бронза и други а се во вид на разни профили,
шипки, цилиндри, лимови;
-Врши одговорни шавови во вертикални и хоризонтални положби и шав над глава; обележување и
сечење на делови од лим, шипки, профили и друго, браварски работи во одделение за пробници
и направи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простори;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ и помошник Шефот.
7.26.ОТСЕК ЗА ТЕШКА ОБРАБОТКА
7.26.1.ГЛАВЕН РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши дневен распоред на возила кои се во работа заедно со работоводители и сменоводители;
-Синхронизација на изведбените работи а во склоп на технолошки шеми по серии;
-Специфични и прецизни мерења и подесувања со сменоводители;
-Увид за резервни делови и репро-материјали како не би имало застој;
-Учествува во: работата при избивање и набивање на бандажите и ја контролира нивната точност;
-Планирање на нарачки и требување на резервни делови и репро материјали;
-Се грижи за: благовремено извршување на инвестициона поправка на секое возило;
-Работата на потподен струг и прави распоред за негово искористување;
-Води: работен налог, внесува податоци, испоставува мерни и дефектациони листи, книга и
запишува потребни податоци за секој склоп и возило;
-Се грижи за примена на прописите кои важат и се применуваат за вработенит и одделението;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.26.2.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши контрола на работата; специфични мерења и обработка на машините;
-Врши планирање и нарачка на резервни делови;
-Врши внесување податоци, воспоставува мерни и дефектациони листи;
-Се грижи за правилна примена на прописите кои се однесуваат за вработените и за работењето
на одделението;
-Работата на потподен и карусел струг и прави распоред за нивно искористување;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ и помошник Шефот.
7.26.3.СМЕНОВОДИТЕЛ
-Врши обработка на бандажи и моноблок тркала на карусел струк;
-Стругање на делови погодни за изработка на карусел струг и ги послужува останатите машини за
потподниот бандаж струг;
-Стругање на борков прстен, бандажи од сите типови железнички возила;
-Избивање и набивање на бандажи на топло и валцување и делови на хоризонтална преса;
-Чистење на карусел струг, шлајфување на ракавци на осовини и поправка на навој и чистење и
контрола на витални делови од карусел струг;
-Помага при мерење на бандажи по круг на тркалање и осно растојание;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;

Страна | 229

-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред главниот работоводител, Шеф на РЕ и пом. Шеф.
7.26.4.МЕТАЛОСТРУГАР ЗА ПОТПОДЕН СТРУГ
-Врши спремање и распремање на потподен струг за стругање на сите шински возила;
-Врши контрола дали е стругот намирен и подмачкан за работа и го чисти истиот;
-Во случај на потреба помага на бандажи по круг на тркалање и осно растојание помегу 2 тркала;
-Ги обаавува сите работи во интерес на Подружницата, а за кое е стручно оспособен како и услуги
од надвор;
-По потреба врши пренабивање на бандажи во топла или ладна состојба;
-Врши чистење и контрола на сите делови на потподен струг;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ и помошник Шефот.
7.26.5.МЕТАЛОСТРУГАР
-Врши спремање и распремање на потподен бандаж струг за стругање на сите видови шински
возила;
-Чисти, контролира и го подмачкува стругот, врши пренабивање на бандажи во топла или ладна
состојба;
-Поставувава возила врз подподен струг, мерење при работа по круг на тркалање;
-Врши послужувањена другите машини во одделението;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ и заменик Шефот.
7.26.6.МАШИНОБРАВАР
-Врши припрема и пренабивање на бандажи (избивање и набивање);
-Помага при ставање и валцување на борков прстен како и ја проверува исправноста на
пренабиениот осовински склоп;
-Врши припрема за ладење на моноблок теркала и проверува за исправноста на
новопренабиениот осовински склоп;
-Внесува дијаграм и други податоци за ново пренабиени осовински склопови на компјутер;
-Пополнува и издава мерни листи за новопренабиени осовиски склопови;
-Контролира исправност на бутан инсталација, сајли и други помагала;
-Контролира исправност на хоризонтална преса и помага при одржување на хигиенско-техничка
исправност (чистење, подмачкување како и отклонување на мали дефекти);
-Врши избивање и набивање на други предмети на хоризонтална преса како за потреба за ЖРСМ
Транспорт така и за надворешни фирми;
-Организационо го заменува сменоводителот.
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
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-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории.;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред главниот работоводител, Шеф на РЕ и пом. Шеф.
7.26.7.ЛИВЕЦ
-Врши изработка на разни калапи во песок за предмети со сложени форми за лиење од
материјали погодни за лиење (сив лим и обоени материајали);
-Веши лиење на обоени метали во кокили или наливање на клизни лежишта со бел метал;
-Повремено врши работи и работни задачи во одделенија кои има потреба од работата за кое е
стручно оспособен;
-Врши чистење на просториите во кои работи, алатите со кои се служи, моделите како и припрема
на материјалот за изработка на калапи;
-Врши работи за други Подружници;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ и Шефот на Единица.
7.27.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ МОТОРИ
7.27.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работниците во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања на влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира и превзема мерки за
регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присустнот и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозвола за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удесите и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-Са својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
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7.27.2.МЕХАНИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански,вонплански и инвестициски поправки на дизел мотори и тоа:
штелување на вентили, мерење на компресија, оловна проба, калибрирање на пумпи, бризгалки и
ПИ цевки, дотерување на палење, контрола на регулатор на снага и вртежи, учествува при
промена на цилиндрична клипна група, ги контролира системите за подмачкување, ладење и
гориво, врши монтажа и демонтажа на самото возило и во работилница, врши контрола на
работата на дизел моторот;
-Врши склопување и расклопување на мотори, помошни уреди од мотор, нивна поправка ,
испитување и нивна регулација; регенерација на делови и склопови; контрола на извршената
работа на работниците од одделението;
-Учествува: при мерење и формирање на мерна листа за мотор и помошни уреди; при разработка
на дизел мотор и помошни уреди после извршена СО и ГО, при пробни возења и за вршно
испитување на функционалноста на дизел мотор и помошни уреди;
-Должен е да ги почитува прописите кои се применуваат при работењето;
-Врши ремонти на мотори;
-Се грижи за стручно усовршување и подучување на помладите работници;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и материјали;
-Врши разработка на дизел моторот после извршена промена на поедини склопови;
-Работи на отклонувањена последиците од удеси на мотори и помошни уреди;
-Врши поправки на дизел мотори и помошни уреди од други серии на вл.средства;
-Врши регенерација на делови и склопови од дизел мотор;
-Ја проверува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитите;
-Врши поосетливи мерење и подесувања;
-Ја организира и раководи работата со група работници на одредено влечно возило, при
специфични поправки;
-Зема иницијатива во одлучувањето за поправка при дефект на вл.средство;
-Врши интервенции на дефектни вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.27.3.МЕХАНИЧАР БОШИСТ
-Врши демонтажа и дефектажа, поправка и монтажа на пумпи за висок притисок, бризгалки и
регулатори;
-Врши испитување на пумпи, бризгалки и регулатори на пробница;
-Пополнува мерни листи или атестен лист за исправност на склопот за пумпи, бризгалки и
регулатори;
-Врши завршно подесување на регулаторите и пумпите на влечните возила;
-Изрвшува работи и во неговиот делокруг на работа а во интерес на РЕ а спрема неговата стручна
способност;
-Врши надворешни услуги на организации вон ЖРСМ Транспорт АД-Скопје, како споредна
дејсност;
-Директно учествува при отстранување на недостатоците на самото возило;
-Учестува на пробно возење и завршно испитување на функционалноста на склоповите;
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-Се грижи за правилна примена на средствата.
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред работоводителот и Шефот на РЕ и помошникот шеф на Единица.
7.27.4.МЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите видови на плански и вонплански поправки на дизел мотори и тоа:
штелување на вентили, мерење на компресија, оловна проба, калибрирање на пумпи, бризгалки и
ПИ цевки , дотерување на палење, контрола на регулатор на снага и вртежи, учестува при
промена на цилиндрична клипна група, ги контролира системите за подмачкување, ладење и
гориво, врши монтажа и демонтажа на возило и во работилница, врши и контрола на работата на
дизел моторот и неговите помошни и заштитни уреди;
-Врши расклопување и склопување на мотори и помошни уреди на мотор и нивна поправка;
оспособување на инсталации за гориво, масло и вода; завршна контрола на доведување на
моторот во функционална состојба за пробница и сила; контрола на извршената работа;
почитување на прописи кои се однесуваат на работата и вработените;
-Учествува при отстранување на недостатоци на дизел мотор директно на локомотива и пробница,
учествува на пробни возења и завршно испитување;
-Се грижи за стручно усовршување и подучување на помладите работници;
-Се гружи за рационално користење на резервни делови и материјали;
-Врши регенерација на делови и склопови на дизел моторот;
-Врши разработка на мотор после извршена промена на поедини скопови;
-Работи на отклонување на последиците од удеси на мотори и помошни уреди;
-Исклучително работи и во продолжено работно време;
-Врши поправка на дизел мотори и помошни уреди од други серии на локомотиви;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Ја проверува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитите;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.27.5.МЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Ги врши сите видови плански, вонплански и инвестициски поправки на дизел мотори и нивни
помошни уреди;
-Во соработка со механичарот I група ги врши и следните работи: мерење на компресија, оловна
проба, промена на цилиндерски клипни групи, контрола на системите за подмачкување, ладење и
довод на гориво;
-Врши демонтажа и монтажа на дизел моторот на самото возило и во работните простории;
-Врши припрема на делови дојдени од одделение за испитување на прснатини и одделение за
миење на делови во смисла на нивно дочистување дефектирање и намирување на мотор со
масло, вода и гориво; функционално оспособување на инсталација за гориво, масло и вода;
-Обезбедува транспорт на делови до одделение каде се преземаат зафати за чистење, испитување
на пукнатини на делови; ускладување на деловите во предвидени места во магацин;
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-Под надзор на механичарот I група работи на монтажа и демонтажа на мотори;
-По потреба и добиен налог врши работа од делокругот на механичарот I група;
-Работи на отклонување на последицитеод удеси на мотори и пом.уреди;
-Врши интервенции на дефектни влечни средства надвор од кругот на Подружницата;
-По потреба врши поправка на дизел мотори и помошни уреди и од други серии на влечни
средства;
-Се грижи за хигиената во просториите и местата каде ја извршува работата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.28.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУШНИ УРЕДИ И КОЧНИЦИ
7.28.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши демонтажа, монтажа и функционално испитување на сите уреди, целокупна воздушна
инсталација и снима кочион дијаграм на исправноста на истите, почитување на прописите за
вработените и работата; извршување на поставените задачи согласно поставената технологија,
распоредување на работници во одделението;
-Учествува при: планирање и нарачка на резервни делови, како и транспорт низ одделение,
пробно возење на возило по потреба, вршење на одредени реконструкции на возилото;
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на ра-бота
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Дава атест за исправноста на сите воздушни уреди, цилиндри и склопови испитани на соодветна
пробница;
-За сите уреди приложува мерна и дефектациона листа, настојува да ги одржи роко-вите,
одредени според технолошките шеми за пуштање на возилото во сообраќај;
-Води работен налог, внесува податоци, воспоставува технолошки шеми, мерни дефектациони
листи, овозможува увид на контролни и раководни органи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
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-За својата работа одговара пред Шефот и пом. Шефот на РЕ.
7.28.2.МАШИНОБРАВАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на компресори и негови помошни
уреди, воздушна инсталација, систем за кочење и останати воздушни уреди;
-Врши поправка за заптивност на воздушната инсталација и кочиони цилиндри, мерење и
поднесување на ходот на клипот од кочиони цилиндри;
-Испитување и поправка на директната и продолжната кочница, рачна кочница и кочница во
случај на опасност;
-Се грижи за стручно усовршувањеи ги подучува и контролира помладите работници во нивната
работа;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови , врши регенерација на старите
-Работи на отклонување на последиците од вонредни настани;
-Ја проверува функционалноста на склоповите при вонплански поправки;
-Врши поосетливи мерења и подесувања;
-Зема иницијатива во одлучувањето за поправка на вл.средство;
-Ја организира и раководи работата со група работници на одредено влечно средство при
поспецифични дефекти;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата.
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
-За својата работа одговора пред работоводителот.
7.28.3.МАШИНОБРАВАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите видови плански и вонплански поправки на компресори и негови
помошни уреди, воздушни инсталации ситем за кочење;
-Врши поправка на заптивност на воздушна инсталација и кочиони цилиндри, мерење и
поднесување на ходот на кочионите цилиндри, проба и поправка на лок. продолжена кочница за
случај на опасност;
-Испитување капацитет на компресор, врши поправка и поднесување на сигурносни вентили,
регулатори, уреди за промена на смер пнеуматски и електро пнеумаски вентили, регулатори за
понење на дизел мотори и преносници на снага;
-Врши проверка и поправка на вентилаторска спојница;
-Работи на отстранување од последици од уреди и врши планско и вонпланско одржување на
влечни средства од др. Железници.
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.28.4.МАШИНОБРАВАР II ГРУПА
-Ги врши сите плански и вонплански поправки на конпресорот и неговите помошни уреди,
воздушна инсталација ситем за кочење;
-Врши заптивност на воздушна инсталација и компресорски цилендри, мерење и подесување на
кодот на кочни цилиндри, проба и поправка на локомотивска продолжена кочница;
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-Го испитува капацитеот на компресорот;
-Врши поправка на сигурносни вентили, регулатори, уреди за промена на смер, пнеуматски и
електрични пнеуматски вентили, регулатор за полнење на дизел мотори и преносници на снага;
-Врши поправка на вентилаторка спојница;
-Врши поправка на воздушни уреди и инсталации на др. специјални железнички возила.
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.29.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИЦИ И
ДОЛЕН СТРОЈ
7.29.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Учествува при демонтажа и монтажа на одредени склопови, врши поправка и функционално
испитување на исправноста на сите преносници на снага, вентилатори и кардани;
-Дава дефектациона мерна листа уредно исполнета за толеранциски мерки на вградените
резервни делови;
-Врши расклопување, поправка склопување на менувачи на брзини кардани, менувачи на смер на
движење на мегупреносници, вентилатори, амортизери, турбопреносници, дифернцијали и др;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовре-мено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.29.2.МАШИНОБРАВАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на хидрулични и електрични
преносници на снага, меѓупреносници, диферернцијали, одбојна и влечна опрема на влечните
средства, исправност на оплата на други механички уреди;
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-Самостојно врши расклопување, поправка, склопување на менувачи на брзини, кардани,
менувачи на смер на движење на меѓупреносници, вентилатори, амортизери, турбопреносници,
диференцијали и др;
-Врши преглед и промена на хидраулични спирали и лиснати амортизери;
-Врши центрирање и проверка на исправност на поедини склопови од делокругот на неговата
работа;
-Врши мерење на притисок на масло во хидрауличен преносник и проверка на инсталацијата за
масло;
-Врши проверка на исправноста и правилната работа на пумпите за масло на хидроуличен
преносник и диференцијалите;
-Врши проверка на тркалезни и клизни лежишта на осовините проверка на ракавците;
-Врши преглед погонските и слободните осовини како и состојба на бандажите и нивното
подмачкување;
-Работи на отклонување на последиците од удеси на влечните средства;
-Ја проверува функционалноста на склоповите при вонплански поправки;
-Врши поосетливи мерења и подесувања;
-Врши интервенции на влечни средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител.
7.29.3.МАШИНОБРАВАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на хидраулични и механички
преносници на снага, меѓупреносници, диференцијали, одбојна и влечна опрема на локомотиви,
запитивност на прозори и врати, исправност на оплата на други механички уреди;
-Врши расклопување и склопување на менувачи на брзини, кардани, менувчи на смер на
движење, меѓупреносници, турбопреносницин, вентилатори, амортизери и врши поправка на
истите;
-Ги доведува во функционална исправност сите склопови и делови, од горе наведените
преносници на снага;
-Врши преглед и промена на хидраулични спирали и лиснати амортизери;
-Врши центрирање и проверка на исправност на работата на поедини склопови;
-Врши преглед на притисок на масло;
-Врши проверка на исправноста и правилната работа на пумпите за масло во хидрауличен
преносник;
-Врши проверка на тркалезни и клизни лежишта на осовините, проверка на ракавците;
-Врши преглед погонски и слободни особини како и состојба на бандажите;
-Врши планско и вонпланско одржување на влечните средства од др. железници;
-Врши поправка на преносници на снага, оплата, долен строј и на др. специфични железнички
возила;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
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7.29.4.МАШИНОБРАВАР II ГРУПА
-Врши плански прегледи и поправки на хидраулични механички преносници на снага меѓу
преносници, кардански вратила диференцијали, одбојни и влечна опрема на лок.заптивност на
прозори и врати, испраност на оплата;
-Врши расклопување на менувачи на брзини, менувачи на смер, меѓупреносник, турбоменувач
под надзор на машино бравар I група;
-Врши оправка на делови од горе споменатите скопови под надзор на ВКВ бравар;
-Врши преглед и промена на хидраулични спирали и лиснати амортизери;
-Врши центрирање и проверка на исправноста на работата на поедини склопови;
-Врши мерење на притисок на масло во хидраулични преносници;
-Врши проверка на тркалезни и клизни лежишта на осовините, проверка на ракавиците;
-Врши преглед на погонските и слободните осовини како и состојба на бандажите;
-Врши планско и вонпланско одржување на вл. средства од др. Железници;
-Врши попрака на преносници на снага на долен строј на др. специјални возила од
Подружницата, интервенција на дефекти возила надвор од круг на Подружницата.
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред работоводителот.
7.30.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГРЕЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
7.30.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Врши поправка и функционално испитување на исправноста на сите ладилници за масло, вода и
рационално користење на материјал;
-Учествува при: планирање и нарачка на резервни делови, обезбедува циркулација и транспорт на
делови; монтажа и демонтажа на одредени склопови; изработка на пробници и помагала;
-Дава дефектциона мерна листа уредно исполнета за испитаните ладилници на вградените
резервни делови и потрошен материјал;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
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-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.30.2.МАШИНОБРАВАР/ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на електрична инсталација со помошни
уреди и релеи за греење и вентилација во кабините на влечните средства, во просторот за
патници кај ДМВ, грејни тела во кабините, парен генератор, елек. греење и др.
-Врши поправка, пренесување и регулација на сите релени прекинувачи и автоматски осигурачи,
како и поднесување на бројот на вртежи на парниот генератор;
-Врши преглед и поправка на сите електрични машини, ниско напонска и високонапонска
инсталација ;
-Врши разни мерења на ел. инсталација, уреди и машини, проверка и регулација на разни
контактори и термички прекинувачи;
-Се грижи за стручно усовршување и ги подучува и контролира помладите работници во нивната
работа;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови, врши регенерација на старите;
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на парни генератори, вебаста, грејни
тела, парната и водната инсталација на влечните средства;
-Врши поправка и штелување на преливнот регулатор за вода, серво регулаторот за гориво,
преливни и сигурносни вентили, пумпа за гориво од вебасто, клипна пумпа за вода од парен
генератор;
-Ја контролира исправноста на термостатите и маностатите;
-Врши поправка на машините за перење на парниот генератор;
-Врши отклонување на дефекти од удес на водната и парната инсталација од парниот генератор и
други грејни тела;
-Врши монтажа и демонтажа на парни генератори и други грејни тела;
-Ја проверува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитите при КТП и вонплански
поправки;
-Врши поосетливи мерења и подесувања;
-Кога не е сезона на греење се прераспоредува да работи на други работи кои одговараат на
неговата стручна квалификација;
-Врши интервенции на дефектни влечни средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.30.3.МАШИНОБРАВАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите видови плански вонплански поправки на парни генератори, вебаста и
други грејни тела, парната и водната инсталација на влечните средства;
-Врши поправка и штелување на преливен регулатор за вода, серво регулатор за гориво, преливни
и сигурносни вентили, пумпа за гориво од вебасто, клипна пумпа за вода од парен генратор;
-Учествува при перење, конзервација и деконзервација на парен генератор;
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-Ја контролира исправноста на термостатите и маностатите;
-Врши поправка на машината за перење на парниот генератор;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови, врши регенерација на старите;
-Врши монтажа и демонтажа на парен генератор;
-Врши интервенции на вл.срества и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за одржување на хигиената во просториите и објектите каде што ја обавува својата
дејност;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.30.4.МАШИНОБРАВАР II ГРУПА
-Во соработка со машино браварот I група ги врши сите видови плански и вонплански поправки на
парни генератор, вебасто грејни тела, калорифери, водни грејалици, парна и водна инсталација на
влечните возила, монтажа и демонтажа на ладилници од дизел мотори;
-Врши поправка на прелијни регулатор за вода серво регулатор за гориво преливи и сигурносни
вентили, клипна пумпа за вода;
-Врши поправка на пумпа за гориво од вебасто, контролира циркулација на вода во грејните тела
и калорифери, ја контролира исправноста на термостати и моностати, учествува во перење
конзервација и деконзевација на парни генератори;
-Врши планско и вонпланско одржување на парни генератори на др. Железници;
-Врши поправка на машини за лепење на парни генератори;
-Отклонува последици од удес на вода и парна инсталација, парен генератор и останати грејни
тела;
-Врши монтажа и демотажа на парен генератор на возило;
-Врши интервенција на дефектни влечни возила и надовор од Подружницата.
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговора пред работоводителот.
7.31.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРО УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ДИЗЕЛ
ЛОКОМОТИВИ
7.31.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
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-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.31.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на ел.инсталации со помошни релеи и
уреди за: стартување на вл.средства, промена број на вртежи на дизел моторот, промена на
смерот на возење, електрични заштитни сигнални и мерни уреди на влечните средства, полнење
на ак.батерии и осветлување на вл.средства;
-Врши поправка, подесување и редовно одржување на сите нисконапонски релеи, ел.пнеуматски
вентили, прекинувачи, тастер пекинувачи, автоматски осигурачи;
-Врши преглед и поправка на сите мали и големи ел.машини на вл.средства, колекторски
преносачи, манипулатори, нисконапонска и високонапонска инсталација, мери отпор на
изолација према маса, врши разни мерења на ел.инсталација, уреди и машини, поправка и
штелување на разни склопки, контактори и термички прекину вачи;
-Врши преглед и одржување на регулатори на напон, регулатор на снага, бирач на напон со
ел.инсталација и уреди, главни прекинувачи, кондензатори, кровни ел. инсталација,
трансформатор, мерни трансформатор;
-Се грижи за стручно усовршување, ги подучува помладите и ја контролира нивната работа;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и врши регенерација на старите;
-Врши плански и вонплански поправки во други РЕ;
-Ја проверува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитата;
-Врши поосетливи мерења и подесувања;
-Зема иницијатива при одлучување за поправка на вл.средство;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробно возење;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.31.3.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите видови плански и вонплански поправки на електрична инсталација со
помош релеи и уреди за стартување на возилата, промена на број на вртежи и дизел мотор,
промена на смер на движење, електрични заштитни сигнали и мерни уреди на влечните возила,
полнење на акумулаторски батерии, осветлувања на возилата;
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-Врши поправки подесување и редовно одржување на сите ниско напонски релеи, ел.пнеуматски
вентили, прекинувачи, акумулаторски осигурачи, тастер прекинувачи;
-врши преглед и поправка на сите мали и големи ел.машини на влечни возила, колекторски
преносачи манипулатори, ниско напонско и восоко напонска инсталација, мери отпор на
инсталација према маса;
-Врши разни мерења на ел.инсталација, уреди и машини, попавка и штелување на разни
контактори и термички прекинувачи;
-Врши преглед и одржување на регулатори на напон, регулатор на снага, бирач на напон со
ел.инсталација и уреди, главен прекинувач, кондензатори, кровна електрична инсталација,
трансформатор на снага, струјни и напонски трансформатори;
-Врши планско и вонпланско одржување на вл.средства на др. железници и работи на
отклонување на последици од удес;
-Врши поправка на ел.уреди и инсталации на др. специјални железнички возила;
-Врши интервенција на дефектни возила надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.31.4.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Ги врши сите видови плански и вонплански поправки на ел. инсталација со помошни релеи и
уреди за стартување на возилата - промена на број на вртежи на мотор, промена на смер на
движење на брзина, електро заштитни сигнали и мерни уреди на возилата, полнење на
акумулаторски батерии и осветлувања на возилото;
-Во соработка со ВКВ ел.механичарот врши поправки и редовно одржување на сите ниско
напонски релеи, ел.пнеуматски вентили, прекинувачи, автоматски осигурачи, тастер прекинувачи,
големи и мали ел.машини, колекторски преносници, манипулатори, ниско напонска и восоко
напонска инсталација, врши разни мерења на ел. инсталација уреди и машини, одржување разни
склопки, контактори, термички прекинувачи, регулатори на напон, регулатор на бирач на напон.
со ел.инсталација и уреди, гл.прекинувач со инсталација, кондензатори, кровна инсталација, трансформатори на снага и напонски трнсформи;
-Врши поправка на ел.уреди и инсталации на други специјални железнички возила и интервенција
на дефектни влечни возила надвор од Подружницата;
-Врши планско и вонпланско одржување на влечни средства од др. железници;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одровара пред Работоводителот.
7.32.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ
7.32.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Учествува во планирање и нарачка на резервни делови, обезбедува циркулација и транспорт на
делови во одделение, изработка на пробници и помагала, високо напонско испитување на
ел.машини и нивна контрола, по потреба на пробно испитување на локомотива на пробница при
пробно стартување, преглед, испитување и предавање на возила,
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-Посочува делови и склопови на ел.машини кои имаат приоритет на оправка;
-Одредува кои ел.машини ќе одат на поправка во специјализирани работилници;
-Обезбедува транспорт на главен генератор, влечни мотори, помошни генератори и други големи
ел. машини;
-Води работен налог, дневен извештај, пополнува мерни листи; врши контрола на работата и
овозможува увид на контролни органи;
-Врши почитување на постојни и потребни прописи и други работи за потребите на РЕ;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ и Шеф на Единица.
7.32.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РЕГУЛАЦИЈА И ИСПИТУВАЊЕ
-Врши расклопување, поправка, испитување на големи електрични машини; мерење и
пополнување мерни листи за големи ел.машини од серии 661, 642, 643, 441, 442, 412, 461;
почитување и примена на постојни и потребни прописи;
-Учествува: при завршно испитување на локомотиви и при транспорт на делови наменети за
миење, сушење и поправка во специјализирани работилници;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ и Шеф на Единица.
7.32.3.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Ги врши сите видови инвестициони, вонплански и вонредни поправки на големи еле. машини
према воспоставената технологија;
-Врши изградување на големи ел. машини од влечното возило, приемни прегледи и испитувања,
расклопување на склопови и делови;
-Врши поправка на составените елементи на ел, машина, испитување на елементот после
поправката, целосно завршно испитување на ел, машина;
-Учестува при електирчно одврзување и поврзување на обртните постоља од локомо-тивите;
-Ги врши сите потребни мерења и пополнува мерни листи за утврдена состојба на испитување на
главен генератор, влечен мотор, генератор за полнење акумулатор-ски батерии од сериите: 661,
642/3, 441, 442, 461 и 412;
-Учестува при завршно испитување на снагата на локомотивата за ел. делови и врши
дополнителни регулирања;
-Врши мали браварски работи на ел. делови и склопови;
-Учествува при транспорт на деловите наменети за миење, сушење или при праќање на деловите
на оправка во специјализирани работилници;
-Извршува и други задачи од доменот на својата стручност поставени од непосредниот
раководител, а во интерес на РЕ и Подружницата;
-Се грижи за одржување на роковите за поправка на еле. машини;
-Врши преглед и дава стручно мислење за состојбата на ел. машини во стабилни систем;
-Правилно ги користи средствата за работа;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-Директно е одговорен пред работоводител, Шефот на РЕ и Шефот на Единица.
7.32.4.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Врши стручно чистење на ел. машини, припрема за приемни испитувања, врши изградување на
ел. машини од влечно возило;
-Врши растоварување на големите ел. машини према технолошката постапка;
-Врши чистење, преглед и ограничено испитување на делови подложни на триење и абење;
-Врши ограничена припрема на ел. машини за завршно испитување од серии: 661, 642/643, 441,
442, 461 и 412;
-Врши одспојување на ел. машини за потребите на други одделенија;
-Ја снабдува ел. машината со потрошен материјал;
-Врши нанесување и освежување на изолацијата на намотките;
-Се грижи за припрема на транспорт на ел, машина од и до работното место и врши припрема за
поставување на работните маси;
-Работата ја извршува под контрола наЕлектромеханичар I група;
-Врши мали браварски работи на ел. склопови и делови;
-Извршува и други задачи кои се во интерес на Подружницата спрема неговата стручна
оспособеност;
-Учестува при транспортот на делови наменети за миење, сушење или при праќање на деловите
на оправка во сепцијализирани работилници;
-Се грижи за одржување на хигиената во работната просторија како и на просторот во кој што
работи;
-Правилно ги користи средствата за работа;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-Директно е одговорен пред работоводител, Шефот на РЕ.
7.33.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРО УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЕЛЕКТРО
ЛОКОМОТИВИ И ЕЛЕКТРО МОТОРНИ ВОЗОВИ
7.33.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Учествува: во изработка на пробници и помагала; во планирање на нарачка на резервни делови и
нивна циркулација во одделение;
-Посочува на: делови и склопови кои имаат приоритет на поправка; начин на рационално
искористување на материјал;
-Присуствува на: предавање на возила; пробно стартување на дизел возила и ел.локомотиви и
врши нивни подесувања и поправка;
-Води работен налог, дневен извештај, пополнување мерни листи; врши контрола на работа и
овозможува увид на контролни органи;
-Врши почитување на потребните и постојни прописи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ.
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7.33.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Учествува при: изградување, преглед и поправка на: елементи на високонапонска и ниско
напонска инсталација, склопници, релеи, отпорници, тансформатори и друго; изградување на сите
уреди на ел.инсталација поради нивна промена и поправка; транспортна делови кои се извадени
од возило за кои е потребно да се изврши миење, сушење во специјализирани работилници;
-Врши приемно испитување на високо и ниско напонска инсталација со локализирање на
неисправностите, поправка на неисправноста, промена на инсталацијата и завршно испитување
на функционалност;
-Врши поправка и испитување на сите видови контактори, маниппулатор за промена на смер на
вдишување, регулатори и отпорници за промена на оптоварувањето;
-Учествува при изградување на возилото на сите почуствителни склопови и заштитно сигурносни
елементи;
-Врши поправка и испитување на сите светлечки тела како и припојните струјни кругови;
-Утврдува испитување на ножни врски во ел. инсталација, врши промена на целокупна та ел.
инсталација;
-Учествува при остранување на кровна електрична инсталација;
-Учествува во пополнување на мерни листи;
-Врши преглед и поправка со испитување на вентилаторски групи за ладење, како и
електромотори од компресор; почитување на потребни и постојни прописи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ.
7.33.3.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Врши изградување преглед и оправка на елементи од високонапонска и нисконапонска
инсталација, склопници, релеа, прекинувачи, сите видови контактори, манипулатор за промена на
смер на движење, регулатори, отпорници, трансформатор, бирачи, состојба на масло во
трансформатор, преглед и поравка со испитување на вентилаторски групи и ладење на
електромотор од компресор; поправка на сите светлечки тела, спојни струјни кругови и струен
круг за полнење на акомулатори; преглед и поправка на ел.инсталации и уреди на друмски и
шински возила; мали браварски работи на ел.уреди, апарати и склопови;
-Учествува при: изградување од возилото на сите почуствителни склопови и уреди, како и
одврзување и поврзување на ел.инсталација поради нивна поправка и промена; пополнување на
мерни листи; потребни пробни возења; при снимање на ел.инсталации и уреди на друмски и
шински возила; врши: инвестициона, вонредна и вонпланска поправка на влечни средства;
испитува-ње на високо и ниско напонска инсталација и нејзино поправање; испитување и
поправка на сите видови контактори, регулатори и отпорници, манипулатори на сите светлечки
тела, ел.инсталации и уреди на шински возила;
-Склопување и расклопување на влечни мотори;
-Учествува при изградување од возила на почувствителни склопови и сигурносни елементи; во
пополнување на мерни листи; при отстранување на кровна ел.инсталација; по потреба на пробни
возења на локомотива;
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-Утврдува: испитување на можни врски во ел.инсталација и врши промена на целокупна ел.
инсталација;
-Врши расклопување и склопување на влечните електро мотори;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ и Шеф на Единица.
7.33.4.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Врши инвестициона, вонпланска и вонредна поправка на влечни средства; чистење и припремни
работи за уреди и апарати кои треба да се направат; испитување на инсталација на висок и низок
напон и апарати, уреди и склопови од сите серии; одржување и поправка на механички делови со
ел.уреди, апарати и склопови, како и мали браварски работи; почитување на постојни и потребни
прописи;
-Преглед и поправка ел. инсталација и уреди на други шински возила; припрема и транспорт на
склопови од одделение; почитување на потребните и постојни прописи; поставување на ел.
инсталација на низок и висок напон со завршно обликување;
-Се грижи за припрема и транспорт на делови и склопови;
-Поставува проводници, односно електрична инсталација на низок и висок напон со завршно
испитување;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ и Шефот на Единица.
7.34.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛ.УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ
7.34.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
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-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената на просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.34.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на ел.инсталации со по-мошни релеи и
уреди за: стартување на вл.средства, промена број на вртежи на дизел моторот, промена на
смерот на возење, електрични заштитни сигналнии мерни уреди на влечните средства, полнење
на ак.батерии и осветлување на вл.средство;
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на ел.инсталации со помошни релеи и
уреди за: стартување на вл.средства, промена број на вртежи на дизел моторот, промена на
смерот на возење, електрични заштитни сигнални и мерни уреди на влечните средства, полнење
на ак.батерии и осветлување на вл.средства;
-Врши поправка, подесување и редовно одржување на сите нисконапонски релеи, ел.пнеуматски
вентили, прекинувачи, тастер пекинувачи, автоматски осигурачи;
-Врши преглед и поправка на сите мали и големи ел.машини на вл.средства, колекторски
преносачи, манипулатори, нисконапонска и високонапонска инсталација, мери отпор на
изолација према маса, врши разни мерења на ел.инсталација, уреди и машини, поправка и
штелување на разни склопки, контактори и термички прекину вачи;
-Се грижи за стручно усовршување, ги подучува помладите и ја контролира нивната работа;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и врши регенерација на старите;
-Врши плански и вонплански поправки во други РЕ;
-Ја проверува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитата;врши поосетливи
мерења и подесувања;
-Зема иницијатива при одлучување за поправка на вл.средство;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата и по потреба оди на
пробно возење;
-Врши поправки, подесување и редовно одржување на сите нисконапонски релеи, ел.пнеуматски
вентили, прекинувачи, тастер прекинувачи, автоматски осигурачи;
-Врши преглед и поправка на сите мали и големи ел.машини на вл.средства, колекторски
преносачи, манпулатори, нисконапонска и високонапонска инсталација, мери отпор на изолација
према маса, врши разни мерења на ел.инсталација, уреди и машини, поправка и штелување на
разни склопки, контактори и термички прекинувачи;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.34.3.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Самостојно врши преглед и поправка на акомулаторски батерии на вл.средства и на
инсталацијата за полнење на истите при КТП и вонплански поправки;
-Ги испитува врските на акомулаторските батерии со инсталацијата што со нив се напојува;
-Врши поправки подесување и редовно одржување на сите ниско напонски релеи, ел.пнеуматски
вентили, прекинувачи, акумулаторски осигурачи, тастер прекинувачи;
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-Врши преглед и поправка на сите мали и големи ел.машини на влечни возила, колекторски
преносачи манипулатори, ниско напонско и восоко напонска инстала-ција, мери отпор на
инсталација према маса;
-Врши разни мерења на ел.инсталација, уреди и машини, попавка и штелување на разни
контактори и термички прекинувачи;
-Врши промена на ак.батерии кога за тоа се јави потреба;
-Врши формирање на ак.батерии со електролит, ги приклучува на полнење на надворешен извор
и го прати процесот на полнењето;
-Се грижи за рационално користење на ак.батериите и ги регенерира старите;
-Се грижи за исправноста на апаратите за дестилација на водата и на апаратите за полнење на
ак.батериите;
-Се грижи за исправноста на виљушкарот за транспорт на ак.батериите;
-Врши принудно стартување на вл.средства со надворешен извор на струја;
-Се грижи за стручно усовршување;
-Врши интервенции на вл.средства и надвод од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на просториите, објектите каде што ја извршува својата дејност;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.
7.34.4.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Врши преглед и проверка на ак.батерии од вл.средства при КТП и вонплалнски поправки;
-Во соработка со ел,механичарот I група врши преглед и поправка на инсталацијата за полнење на
ак.батериите на вл.средства и ги испитува врските на ак.батерии со инсталацијаа која се напојува
од нивна страна;
-Во соработка со ел. механичарот I група врши поправки и редовно одржување на сите ниско
напонски релеи, ел.пнеуматски вентили, прекинувачи, автоматски осигурачи, тастер прекинувачи,
големи и мали ел.машини, колекторски преносници, манипулатори, ниско напонска и восоко
напонска инсталација, врши разни мерења на ел. инсталација уреди и машини, одржување разни
склопки, контактори, термички прекинувачи, регулатори на напон, кондензатори;
-Врши промена на ак.батерии кога за тоа има потреба;
-Врши формирање на ак.батерии со електролит, ги приклучува на полнење на надворешен извор
на струја и го прати процесот на полнење;
-Води сметка за рационално користење на ак.батериите и врши регенерација на старите;
-Во соработка со работоводителот и механичарот I група се грижи за исправноста на дестилација
на вода и за полнење на ак.батериите;
-Се грижи за исправноста на виљушкарот за транспорт на ак.батериите;
-Врши принудно стартување на вл.средства од надворешен извор на струја;
-Врши интервенција на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
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7.35.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА СИГУРНОСНИ УРЕДИ И ЕЛЕКТРОНСКИ
СКЛОПОВИ
7.35.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Врши поправка или премотување на мали електро машини;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената на просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.35.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ИСПИТУВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
-Врши регулација и испитување на електронски склопови во најоптимален режим и дава решенија
за евентуални промени и усовршување;
-Врши испитување, демонтажа, поправка и склопување на мали електрични машини и нивните
делови; намотување на намотките на мали ел.машини; преглед и поправка на релеа во склоп на
мали ел.машини, отстранување на недостатоци на мали ел.машини; почитување на постојни и
потребни прописи; пополнуање на мерни листи за поправените мали ел.машини;
-Самостојно ги врши ситеплански вонплански поправки на сите електронски склопови и електро
сигурносни уреди, и тоа: уреди за контрола на будност, електронски групи на ДМВ, релејни
појачала кај ЕВВ, исправност на полначите на ак.батериите, авто стоп уредите, реглери,
пригушници и др.;
-Контрола и поправка на инструментите на контролната табла во кабината на вл.средства;
-Учествува во поправките на доводната и одводната инсталација од електросигурносните уреди;
-Се грижи за постојана исправност и контрола на пробниците и учество во реализацијата на нови
пробници и усовршување на старите;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и врши регенерација на старите;
-Врши плански и вонплански поправки на вл.средства во други РЕ и учествува во отклонување на
последици од удеси на вл.средства;
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-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.35.3.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР I ГРУПА
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на електронски склопови и електро
сигурносни уреди и тоа: уреди за контрола на будност, електронски групи на ДМВ, релејни
појачала на ЕВВ, исправност на полначите на ак.батерии, автостоп уреди, реглери, пригушници и
др.;
-Врши намотување на намотки во ел. машини како и други на истите;
-Врши приемно испитување на ел. машини, испитување на делови од машините;
-Врши расклопување и склопување на ел. машини;
-Врши целосно крајно испитување на машините и припрема за контролен преглед;
-Директно учествува при отклонување на недостатоците на ел, машини на самите возила;
-Извршува циклус операции на уредите за испитување на ел. машини и за намотувње намотки;
-Врши преглед и поправки на релеа во склоп на релеа и склоп на електро машини како и
регулатори за полнење акумулаторски батерии;
-Во специфични случаи ја одредува општата положба на електро машина во струјните кругови на
влечните возила;
-Контрола и поправка на инструментите од контролната табла во кабината на вл.средство;
-Учествува во поправките на доводната и одводната инсталација од електро сигурносните уреди;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и врши регенерација на старите;
-Врши плански и вонплански поправки на вл.средства во други РЕ и учествува во отклонувањето
на последиците од удеси на вл.средства;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и ојектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.35.4.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР II ГРУПА
-Ги врши сите КТП и вонплански поправки на сите електронски склопови и електро сигурносни
уреди, и тоа: уреди за контрола на будност, електронски групи на ДМВ, релејни појачала на ЕВВ,
исправност на полначите на ак.батерии, автостоп уреди, реглери, пригушници и друго;
-Контрола и поправка на инструментите од контролната табла во кабинаа на вл.средства;
-Врши сите видови вонплански, вонредни и инвестициони поправки на мали ел. машини према
воспоставената технологија;
-Врши преглед на состојбата на изолацијата и намотките на ел. машини и нивните делови;
-Врши намотување на намотките во касети, припрема касети, ограничено намотува и намотки на
ел. машини во поедноставена изведба. Работата ја врши под контрола на електромеханичарот I
група ;
-Се грижи за чистотата на уредите и помагалата за намотување и ги оддржува во исправна
состојба;
-Учествува во поправките на доводната и одводната инсталација од електро сигурносните уреди;
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-Се грижи за постојана исправност и контрола на пробниците и учествува во реализација на нови
пробници и усовршување на старите;
-Се грижи за стручно усовршување;
-Се грижи за рационално искористување на резервни делови и регенерација на старите;
-Врши плански и вонплански поправки на вл.средства во други РЕ и учествува во отклонување на
последиците од удеси на вл.средства;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршуа дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.36.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОЕЊЕ И ОПЛАТА
7.36.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши контрола на квалитет на извршена работа;
-Учество во планирање и нарачка на материјали, алат и резервни делови; рационално користење
на материјал; почитување на потребни и постојни прописи;
-Врши поправка и по потреба ги обновува сите дотраени делови и уреди од целокупната оплата на
возилата;
-Почитување на постојните и потребни прописи;
-Се грижи за навремено добавување на алат и репро материјал, рационално искористување;
-Води работен налог, внесува податоци и координира со контролни органи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф на РЕ и Шефот на Единица.
7.36.2.АВТО ЛАКЕР
-Врши симнување на непотребна боја, китира, шлајфува, опшива, фарба, комбинира бои и лакови,
полирање делови и возила, поправање на излупени места; сечење на шаблони и натписи, шприца
натписи и амблеми; рачно пишување на моторни возила, табли и друго; одбележување сигнални
знаци по пруга и фарба патоказни табли и бројки; почитување на потребни и постојни прописи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ.
7.36.3.МАШИНОБРАВАР
-Врши демонтажа, монтажа, поправка и изработка на нови делови и тоа: врати, механизам за
врати и прозори, степеници, носачи на шасии, украсни делови и натписни табли, брави,
степенички и бочни капаци, седишта, платаформи и други делови предвидени по обемот на
работа за дотичното одделение, и за сите видови на шински возила;
-Врши демонтажа и монтажа на ралници на сите моторни возила;
-Врши заварување на сите делови кој ги регенерира самостојно;
-Ги обавува сите задачи во интерес на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје за кои е стручно оспособен;
-Изработува нови резервни делови за магацин кои ги користи одделението за оплата;
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-Изработува резервни делови за магацин кој ги користат други одделенија како и услуги за други
претпријатија;
-Должен е правилно да ги користи средствата за работа;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа е одговорен пред работоводител, Шефот на РЕ и Шеф на Единица.
7.36.4.СТОЛАР
-Врши преглед и поправка на заптивност на врати и прозорци на сите серии на влечни возила;
-Врши промена на стакла;
-Врши поправка на седишта, наслони на прозори, командни столови, дрвена или слична оплата,
поправка на промена на брави од врати, ормани на дизел и електро мотори;
-Врши поправка на други возила;
-Врши други работни задачи од својот делокруг.
7.37.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
7.37.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши демонтажа и монтажа на: склопови, подсклопови и делови на влечни возила; целокупна
инсталација за ладење, подмачкување и снабдување со гориво на дизел мотор; испитување
функционалност по извршена монтажа; нивелирање и центрира-ње на склопови на компресори,
главен генератор и друго; учествува на завршно испитување на вградени склопови; почитување на
потребни и постојни прописи;
-Води работен налог, внесува податоци и координира со контролни и раководни органи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шеф и пом. Шеф.на РЕ.
7.37.2.МЕХАНИЧАР
-Врши демонтажа и монтажа на: склопови и делови на влечни средства, на целокупна инсталација
за ладење, подмачкување и снабдување со гориво за мотор, подсклопови по изрични потреби;
нивелирање и центрирање на склопови; испитување функционалност по извршена монтажа;
учествува во пробни возења и завршно испитување на функционалност на мотор, компресор и
менувач на диференцијал; почитување на потребни и постојни прописи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шеф на РЕ.
7.37.3.МАШИНОБРАВАР
-Врши монтажа и демонтажа на: сите склопови и делови на влечно возило -дизел мотор,
компресори, главен генератор, ладилници и друго; поврзување на кардани и нивно центрирање;
отстранува на неисправности од област на браварски работи на лице место, уреди за греење и
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ладење, воздушни уреди и компресори; учествува на пробни возења и завршно испитување на
функционалноста на мотор;
-Помага при вадење и поставување на дизел мотори на локомотиви;
-Ги почитува потребните и постојните прописи;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ.
7.38.МЕХАНИЧКО - ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
7.38.1.РАКОВОДИТЕЛ
-Ја организира и координира целокупната работа во механичко-хемиската лабораторија;
-Одобрува масла, масти и гориво за влечните возила и врши контрола и проверка на добиените
резултати од анализите на моторни и трансформаторски масла;
-Во случај да постои дилема за промена на моторните масла одлучува дали маслото ќе се
промени или ќе продолжи во експлоатација, а истовремено го известува Шефот на РЕ. за каков
дефект се работи на влечното возило;
-Го проверува и го одобрува квалитетот на песокот кој се користи кај влечните средства;
-решава по доставени службени писма;
-Решава за сите непредвидени работи во доменот на неговата компетенција што е во негова
надлежност;
-Постојано е во контакт со работоводителот на лабораторијата;
-Одобрува средства за лиење на спојници, омекшување и оплеменување на водата за чистење на
ладилници и парни котли и дава упатства за нивна примена и врши повремена контрола на
истите;
-За секоја пристигната цистерна со нафта и моторно масло по извршената анализа, одлучува дали
нафтата и маслото ќе можат да се точат и складираат во резервоари или треба да се рекламира за
навремено повлекување на истите;
-Планира годишна потрошувачка на масла, масти, антифриз, гориво, средства за лиење, за
оплеменување на водата за чистење на парни котли;
-Одобрува масла според пропишаните стандарди за нашите влечни средства;
-Оперира со најсовремени методи неопходни за ефикасно и успешно извршување на
лабораториска техника што ќе биде од посебно значење при премин кон употреба нови
стандарди;
-Следејќи стручна литература посебен акцент треба да биде анализа на оние литературни
податоци чија што техника е апликативна и од една страна дава можност за навремена
интервенција и контрола на хемизмот на употребените масла, а од друга страна со нивното
воведување ќе се овозможи најрационално искористување на маслата по нивното сменување да
се применат во други цели;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
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7.38.2.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Бара целосно извршување на обемот на работа предвиден според Правилникот и пропишаната
технологија и превзема мерки за навремено извршување на работните задачи;
-Врши планирање и набавка на резервни делови;
-Внесува податоци и води работни налози;
-Врши контрола на работата;
-Воспоставува мерни дефектациони листи;
-Изготвува распоред на работа и работници
-Раководи, соработува и дава упатства за омекшување на вода и нејзино оплеменување како би
можело да се употреби за ладилници и парни генератори;
-Врши надзор дали правилно се земаат примероци за анализа од влечните средства;
-Учествува во планирањето на годишни потреби за резервни делови, материјали и алат;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде што работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Раководителот на хемиска лабораторија.
7.38.3.ХЕМИСКИ ТЕХНИЧАР
-Зема и врши секојдневна анализа на масла од вл.средства предвидени за КТП и при вонредни
случаи и тоа: вискозитет,точка на палење, содржина на горивото во маслото, содржина на вода во
маслото, испитување на трансформаторски масла, води сметка за секојдневно оплеменување и
омекшување на водата;
-Води сметка за квалитетот и гранулацијата на песокот;
-По потреба врши мерење на специфична тежина на нафта;
-Води сметка за експлозивниот матерјал ;
-Води сметка за промена на маслата;
-Ја припрема смесата за миење на спојници;
-Води сметка за исправноста на апаратите со кои работи;
-При пристигнување на цистерна со нафта и масла врши хемиска анализа;
-Припрема средства за чистење и конзервирање на парни генератори;
-Води сметка за односот антифриз-вода за време кога се применуваат на вл.средства по прв пат;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Раководителот на мех.- хем.лабораторија.
7.38.4.ДЕФЕКТАТОР
-Врши секојдневно испитување на сите делови од сите видови возила (глави, кошулици, клипови,
осовини со бандажи, обртно постоље, опруги, блокови, радилици, брегасти осовини, клацкалици,
вентили, лежишта, кардани, вентилатори, компресори, рамови-шасии);
-Мерење и пополнување на мерни листи на деловите кои се испитуваат сите видови склопови од
сите видови возила со ултразвук, магнофлукс (сува и водена постапка), ренген апарат;
-Води сметка за исправноста на апаратите за емулзија, дали имаат одредени хемиски својства;
-Врши подмачкување на сите видови осовини пред испитување;
-Врши измена на емулзија во заглотест, магнофлукс, тврдината на материјалите со полдиев чекан
и одредување каблови за магнофлукс;
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-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простори;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител, Шефот и пом. шефот на РЕ.
7.38.5.МИЈАЧ НА ДЕЛОВИ
-Врши чистење, миење во течно средство и со воздух под притисок на сите делови и склопови од
влечните средства;
-Врши транспорт на делови до одделенија кои вршат нивна регенерација и на готови склопови во
магацин (како резерва);
-Испушта вода и масла од моторите, налева вода, масло и гориво;
-Правилно да ги применува мерките и средствата за безбедност и здравје при работа;
-Се грижи за хигиена на алатите за работа и работните простории;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводител и Шеф на РЕ.
7.39.ЕДИНИЦА ЗА ДНЕВЕН ПРЕГЛЕД ЛИСИЧЕ-ТРУБАРЕВО-ЖЕЛЕЗАРА
7.40.ОДДЕЛЕНИЕ ЛИСИЧЕ
7.40.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши прием на вл.срества за дневен преглед или поправка;
-Врши распоред на работници и ја раководи работата;
-Должен е при приемот на вл.средство на поправка благовремено да го извести гл. надзорник на
лок. за обемот на работа и времето кое е потребно за извршување на поправката;
-По извршување на дневниот преглед или поправката врши предавање на вл.средствона РЕ-Влеча
за восообраќај;
-Се грижи за лично усовршување и секојднево ги подучува работниците од својата смена;
-Води книга за извршување на дневни прегледи и поправки и на крајот на работното време врши
уредопримопредавање со Работоводителот што го менува;
-Организира работа за отклонување на дефекти на влечните средства на отворена пруга;
-Учествува во планирањето на годишните одмори за својата смена;
-Се грижи за бројната состојба на работниците во својата смена и ја контролира нивната
присутност на работните места;
-Се грижи за просториите и објектите, односно за нивната хигиена;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.40.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправка на ел.инсталација
на помошни релеи и уеди за стартување на влечните средства, промена на број на вртежи на
дизел моторот, промена на смерот на возење, ел.заштитни сигнални и мерни уреди на влечните
средства, акомулаторски батерии, автостоп уреди, греење во кабина, парен генератор, вебаста,
грејни тела и осветлување;
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-Врши преглед на регулаторот на напон и снага, бирач нанапон со ел.инсталација и уреди,
главенпрекинувач, кондензатори и кровна ел.инсталација;
-Врши прегледи и поправки на ел.пнеуматски вентили, термостати, сите прекинувачи, атоматски
осигурувачи, високонапонска инсталација, манипулатори, контактори, термички прекинувачи,
штелување на склопки и др.;
-Им помага на другите работници од смената;
-Се грижи за стручно усовршување, за рационално користење на резервни деловии материјали;
-Врши интервенции на влечни средства и надвор од кругот на Подружницата и по пореба оди на
пробно возење;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја обавува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.
7.40.3.МЕХАНИЧАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправки на дизел мотори
и нивни помошни уредина влечни средства и ДМВ;
-Врши штелување на вентили и палење, промена на дизни, пумпи за висок притисок, ја конролира
работата на регулаторот на снага, системот за подмачкување, гориво и ладење;
-Врши контрола на работењето на дизел моторот и неговите заштитни уреди;
-Врши поправка на парен генератор и други грејни тела и нивната инсталација;
-Им помага на другите работници од смената;
-Се грижи за стручно усовршување и рационално користење на резервни делови и материјали;
-Врши интервенции на влечни средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на просториите и објектите каде ја обавува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.
7.40.4.МАШИНОБРАВАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправки на хидраулични,
електрични преносници на снага, меѓупреносници, кардански вратила, диференцијали, одбојна и
влечна опрема, заптивност на прозори и врати, визуелна проверка и контрола на состојба на
моноблок тркала, бандажи и Боркоф прстен, проверка на исправноста на хидраулични, спирални
и лиснати амортизери и други механички уреди, проверка на работата на главниот компресор и
неговите помошни уреди и воздушната инсталација, системот за кочење и други воздушни уреди;
-Врши поправка на заптивноста на воздушната инсталација и кочионицилиндри, подесување на
ходот на клипот од кочионите цилиндри, проверка и поправка на директната и продолжната
кочница и кочница за случај на опасност;
-Врши поправка и подесување на регулатори, уреди за промена на смер, пнематски и
ел.пнеуматски вентили и др.;
-Врши поправка и проверка на вентилаторска спојница, парен генератор и други грејни тела;
-Им помага на работниците од смената;
-Се грижи за стручно усовршување и за рационално користење на резервни делови и материјали;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на прострориите и објектите каде ја обавува дејноста;
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-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.41.ОДДЕЛЕНИЕ ТРУБАРЕВО
7.41.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Врши прием на вл.срества за дневен преглед или поправка;
-Врши распоред на работници и ја раководи работата;
-Должен е при приемот на вл.средство на поправка благовремено да го извести гл. надзорник на
лок. за обемот на работа и времето кое е потребно за извршување на поправката;
-По извршување на дневниот преглед или поправката врши предавање на вл.средтво на РЕ-Влеча
за восообраќај;
-Се грижи за лично усовршување и секојднево ги подучува работниците од својата смена;
-Води книга за извршување на дневни прегледи и поправки и на крајот на работното време врши
уредопримопредавање со Работоводителот што го менува;
-Организира работа за отклонување на дефекти на влечните средства на отворена пруга;
-Учествува во планирањето на годишните одмори за својата смена;
-Се грижи за бројната состојба на работниците во својата смена и ја контролира нивната
присутност на работните места;
-Се грижи за просториите и објектите, односно за нивната хигиена;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.41.2.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправка на ел.инсталација
на помошни релеи и уреди за стартување на влечните средства, промена на број на вртежи на
дизел моторот, промена на смерот на возење, ел.заштитни сигнални и мерни уреди на влечните
средства, акомулаторски батерии, автостоп уреди, греење во кабина, парен генератор, вебаста,
грејни тела и осветлување;
-Врши преглед на регулаторот на напон и снага, бирач нанапон со ел.инсталација и уреди,
главенпрекинувач, кондензатори и кровна ел.инсталација;
-Врши прегледи и поправки на ел.пнеуматски вентили, термостати, сите прекинувачи, атоматски
осигурувачи, високонапонска инсталација, манипулатори, контактори, термички прекинувачи,
штелување на склопки и др.;
-Им помага на другите работници од смената;
-Се грижи за стручно усовршување, за рационално користење на резервни деловии материјали;
-Врши интервенции на влечни средства и надвор од кругот на Подружницата и по пореба оди на
пробно возење;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.

Страна | 257

7.41.3.МЕХАНИЧАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправки на дизел мотори
и нивни помошни уредина влечни средства и ДМВ;
-Врши штелување на вентили и палење, промена на дизни, пумпи за висок притисок, ја конролира
работата на регулаторот на снага, системот за подмачкување, гориво и ладење;
-Врши контрола на работењето на дизел моторот и неговите заштитни уреди;
-Врши поправка на парен генератор и други грејни тела и нивната инсталација;
-Им помага на другите работници од смената;
-Се грижи за стручно усовршување и рационалнокористење на резервни делови и материјали;
-Врши интервенции на влечни средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред својот Работоводител.
7.41.4.МАШИНОБРАВАР
-Према пропишаната технологија врши дневни прегледи и вонплански поправки на хидраулични,
електрични преносници на снага, меѓупреносници, кардански вратила, диференцијали,к одбојна и
влечна опрема, заптивност на прозори и врати, проверка на исправноста на хидраулични,
спирални и лиснати амортизери и други механички уреди, проверка на работата на главниот
компресор и неговите помошни уреди и воздушната инсталација, системот за кочење и други
воздушни уреди;
-Врши поправка на заптивноста на воздушната инсталација и кочионицилиндри, подесување на
ходот на клипот од кочионите цилиндри, проверка и поправка на директната и продолжната
кочница и кочница за случај на опасност;
-Врши поправка и подесување на регулатори, уреди за промена на смер, пнематски и
ел.пнеуматски вентили и др.;
-Врши поправка и проверка на вентилаторска спојница, парен генератор и други грејни тела;
-Им помага на работниците од смената;
-Се грижи за стручно усовршување и за рационално користење на резервни делови и материјали;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
-Се грижи за хигиената на прострориите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.42.ОДДЕЛЕНИЕ - ЖЕЛЕЗАРА
7.42.1.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Планира и врши распоред на работници во одделението;
-Спроведува и бара стриктно извршување на пропишаната технологија и обем на работа
предвидени према Правилникот од страна на сите работници, а за поспецифични поправки и
завршни испитувања влечните средства директно учествува;
-По завршување на работата должен е да го прими, затвори и предаде работниот налог;
-Потрошувачката на резервни делови и материјали директно ја контролира, а истовремено
превзема мерки за регенерација и повраток на демонтирани делови во магацин;
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-Се грижи за лично усовршување и секојдневно ги подучува сите работници од своето одделение;
-Учествува во планирањето на годишните одмори на работниците од своето одделение;
-Се грижи за бројната состојба на работниците од одделението и ја контролира нивната
присутност и активност на работното место;
-Одлучува и издава дозволи за излегување од работа на работниците од одделението и доставува
извештај до поентерот;
-Лично врши специфични мерења и подесувања;
-Ја организира работата при отклонување на последици од удеси и по потреба оди на пробно
возење;
-Учествува во планирање на годишни потреби на резервни делови, материјали и алат;
-Се грижи за хигиената вопросториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на Единицата.
7.42.2.МАШИНОБРАВАР
-Самостојно ги врши сите видови плански и вонпалнски поправки на компресори и негови
помошни уреди, воздушни инсталации, систем за кочење;
-Врши поправка на заптивност на воздушна инсталација и кочиони цилиндри, мерење и
подесување на ходот на кочионите цилиндри, проба и поправка на лок. продолжена кочница з
случај на опасност;
-Испитување капацитет на компесор, врши поправка и подесување на сигурносни вентили,
егулатори, уреди за промена на смер, пнеуматски и електро пнеуматски вентили, регулатори за
полнење на дизел мотори и преносници на снага;
-Врши проверка и поправка на вентилаторска спојница;
-Работи на отстранување од последици од удеси и врши планско и вонпланско одржување на
влечни средства од др. железници;
-Се грижи за хигиената вопросториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.42.3.МЕХАНИЧАР
-Самостојно ги врши сите плански и вонплански поправки на дизел мотори и помошни уреди, и
тоа: штелување на вентили, мерење на компресија, оловна проба, калибрирање на пумпи,
бризгалки и ПИ цевки, дотерување на палење, конрола на регулатор на снага и вртежи, учество
при промена цилиндрична клипна група, ги конролира системите за подмачкување, ладење и
гориво, врши монтажа и демонтажа на возило и во работилница, врши конрола на работата на
дизел моторот и не-говите помошни и заштитни уреди;
-Се грижи за стручно усовршување и ги подучува помладите работници;
-Се грижи за рационално користење на резервните делови и материјали;
-Врши регенерација наделови и склопови од дизел моторот;
-Врши разработка на моторот после извршена промена на поедини склопови;
-Работи на отклонување на последиците од удеси на мотори и помошни уреди;
-Врши поправка на дизел мотори и помошни уреди и од други серии на лок.;
-Врши интервенции на вл.средства и надвор од кругот на Подружницата;
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-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде работи;
-Ја провереува функционалноста на склоповите и делувањето на заштитите;
-Се грижи за хигиената во просториите и објектите каде ја извршува дејноста;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.43.РЕ- ТЕХНИЧКО КОЛСКА ДЕЈНОСТ – ТКД
7.43.1.ШЕФ НА РЕ- ТЕХНИЧКО КОЛСКА ДЕЈНОСТ – ТКД
-Раководи ,организира и ја координира работата на РЕ;
-Се грижи за правилна примена и толкување на сите домашни и меѓународни технички прописи и
упатства од областа на вагоните;
-Врши повремен надзор на работата на сите извршители во РЕ;
-Врши прием на нови набавени вагони нивната техничка документација;
-Го изготвува планот за Г.О на работниците од РЕ;
-Врши и други работи од делокругот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Директорот на подружницата.
7.43.2.АДМИНИСТРАТОР-ДАКТИЛОГРАФ
-Води деловник во РЕ и ја чува целокупната писмена документација;
-Ја прима ,заведува и ја доставува поштата до Шефот на РЕ, Службите во Подружницата и другите
РЕ;
-Води записник од состаноците;
-Ги изготвува записниците и дописите на РЕ;
-Извршува и други работи од делокругот на своето работно место.;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.44.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА И РАЗВОЈ
7.44.1.ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
-Ја применува технолошката постапка за одржување на патнички вагони во соработка со шефот на
РЕ;
-Врши прием на нови вагони и осовини;
-Врши технички преглед и анализа за секој исклучен вагон,
-Составува комисиски записник;
-Прати стручна литература;
-Изработува план за редовно одржување на патнички вагони;
-Прати реализација на набавки по спецификација;
-Изработува спецификација за набавка на резервни делови;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-Извршува и други задачи што се во делокругот на раб.место.
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7.44.2.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Води грижа за исправноста на алатот,приборот,сигналните средства и др;
-Издава работни налози на работниците;
-Издава службен лист за обработка на тркала;
-Отвара конта за изработка на делови;
-Ги упишува поправките на вагоните;
-Се грижи за снабдување на влечните возила со опрема во зимски услови;
-Води инвентарски книги за алатот и приборот за возилата;
-Врши и други работи кои се во делокругот на раб.место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на ТП.
7.45.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ
7.45.1.САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ
-Ја организира и координира работата во единицата;
-Ја прати техничката состојба на вагоните од сите серии и превзема мерки за отстранување
недостатоци;
-Прати стручна литература и се грижи за целосна примена на техничките прописи;
-Се грижи за навремено упатување на патничките коли во инвестиционо одржување;
-Изработува годишна потреба за резервни делови и материјали како и подготовка на колите за
зимските услови за работа.
-Врши и други работи од доменот на своето работно место;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на РЕ.
7.45.2.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Ја организира и координира работата во одделение;
-Ја прати технологијата на одржување на вагоните од сите серии и видови и предлага решенија за
усовршување на технолошкиот процес на работата;
-Води посебна грижа за навремена и квалитетна поправка на курсните вагони за меѓународен
сообраќај,спални и кушет вагоните и вагоните во врзаните гарнитури;
-Прави распоред на работата на работниците во наработни денови (сабота, државни празници) и
работа во смени;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот.
7.45.3.МАШИНОБРАВАР
-Врши тековна поправка на вагони од сите видови на серии во хала,надвор од хала,во техпатничка станица,како и оспособување на неисправни вагони на други станици и отворена пруга;
-Врши испитување на инсталација за воздух,вода ,греење,уреди за истечување на гравитационото
празнење и др;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
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7.45.4.ЗАВАРУВАЧ
-Ги извршува сите заварувачки и браварски работи на сите серии и видови на патнички и товарни
вагони во тековна планска и вон планска поправка на вагоните;
-Ракува со апаратите за гасно заварување и работи особено претпазливо при поправка на вагони
кои превезуваат лесно запаливи течности и друг запалив материјал;
-По завршување на работно време,должен е работното место во хала,одделение или круг во Е да
го исчисти од одпадоци,а алатите прирачните средства и материјалите ги прибере на одредено
место.; Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.45.5.МЕТАЛОСТРУГАР
-Ги извршува сите стругарски работи за потребите на вагони;
-Врши обработка на ракавци на сите видови осовини од вагони и влечни средства;
-Подготвува-изработува делови за правење на разни помагала,
-Пробници.реконструкција на склопови и уреди на вагоните и др;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.45.6.СТОЛАР
-Ги извршува сите столарски работи на патничките вагони во тековна, планска, вонпланска и
вонредна поправка во подружницата;
-Работата ја обавува самостојно,стручно и квалитетно со рационално користење на
репроматеријали и делови;
-Врши регенерација на столарски склопови и припрема резервни делови за замена на стари,а
старите делови ги прибира на одредено место со цел по потреба и тие да бидат употребени за
поткалување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.45.7.ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР
-Извршува контролно технички прегледи тековни поправки и вонплански поправки на сите серии
на патнички вагони;
-Работите подеднакво ги извршува од областа на нискиот и високиот напон,како и електро
осветлување и електро греење;
-Врши регенерација на делови,склопови и уреди како и поправка на оштетени делови,елементи и
уреди пријавени на ТК-37.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.45.8.ТАПЕТАР
-Ги извршува сите работи на влечни средства во тековна,планска и вонпланска по-правка;
-Се грижи за исправноста на тапетарските машини и алатот;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
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7.46.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ
7.46.1.ПОМОШНИК ШЕФ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ
-Ја организира и ја координира работата во одд. за одрж. на товарни вагони, ги прати
извршувањето технологијата на работата и превземање конкретни мерки за нејзино извршување;
-Се грижи за рационално користење на резервни делови и материјали и прави план за годишни
потреби,како евиденција за потрошениот материјал;
-Се грижи за навремено упатување на теретните вагони во инвестиционо одржување;
-Прати стручна литература и се грижи за правилна примена на техничките прописи за одржување
на вагоните;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Шефот на работна единица.
7.46.2.АДМИНИСТРАТОР – ДАКТИЛОГРАФ
-Води деловник во РЕ и ја чува целокупната писмена документација;
-Ја прима ,заведува и доставува поштата до Шефот на РЕ,
-Службите во Подружницата и другите РЕ;
-Води записник од состаноците;
-Ги подготвува записниците и дописите на РЕ;
-По потреба извршува и други работи;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Пом. Шефот на Р.Е.
7.46.3.ОПЕРАТИВЕН ТЕХНИЧАР
-Води грижа за исправноста на алатот,приборот.сигналните средства и др;
-Се грижи за снабдување на влечните возила со опрема во зимски услови;
-Води инвентарски книги за алатот и приборот за возилата;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници ;
-За својата работа одговара пред Пом. Шефот на Р.Е.
7.46.4.РАБОТОВОДИТЕЛ
-Ја организира и координира работата во одделението за одржување на товарни вагони;
-Ја прати технологијата на одржување на вагоните од сите серии и видови и предлага решенија за
усовршување на технолошкиот процес на работата;
-Учествува во поправките на вагоните исклучени во други станици
-Врши побарување на гас, оксиген и дисогас за заварување
-Прави распоред на работата на работниците во наработни денови (сабота, државни празници) и
работа во смени;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред Пом. Шефот на Р.Е.
7.46.5.РАБОТОВОДИТЕЛ СТОЛАР
-Ја организира и координира работата во одделението;
-Води работни налози за секој работник и врши контрола на работниците во одде-лението;
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-Одговорен е за исправноста на правилното ракување на сите столарски машини и алати ;
-Врши регенерација старите деловиза вагоните и се грижи за економично прашање на
материјалот за работа;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници
-За својата работа одговара пред Пом. Шефот на РЕ.
7.46.6.МАШИНОБРАВАР
-Врши тековна поправка на вагони од сите видови на серии товарни вагони (во хала на, надвор од
хала, во тех-патничка станица, во ст. Трубарево, Железара Југ, ст.Лисиче и Станица Скопје Север,
Рафинерија Скопје Товарна), како и оспособување на неисправни вагони на отворена пруга;
-Врши испитување на инсталациите за воздух,уреди за истечување на гравитационото празнење и
др.
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници ;
-За својата работа одговара пред Работоводителот.
7.46.7.ЗАВАРУВАЧ
-Ги извршува сите заварувачки и браварски работи на сите серии и видови на товарни вагони во
тековна планска и вонпланска поправка на вагоните;
-Работи особено претпазливо при поправка на вагони кои превезуваат лесно запаливи течности и
друг запалив материјал;
-По завршување на работно време должен е работното место да го исчисти
-Во хала, одделение или круг во Е да го исчисти од одпадоци, а алатите прирачните средства и
материјалите ги прибере на одредено место.;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
7.46.8.СТОЛАР
-Ги извршува сите столарски работи на патничките вагони во тековна, планска, вонпланска и
вонредна поправка во подружницата;
-Работата ја обавува самостојно,стручно и квалитетно со рационално користење на
репроматеријали и делови;
-Врши регенерација на столарски склопови и припрема резервни делови за замена на стари,а
старите делови ги прибира на одредено место со цел по потреба и тие да бидат употребени за
поткалување;
-Врши и други работни задачи дадени од претпоставени работници;
-За својата работа одговара пред работоводителот.
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