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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник 

на  Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 

35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15,  145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеа 7 од Законот за стручно образование и 

обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), 

министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет канцелариско – 
административно работење за I година образование од струка економско – правна и трговска (сектор: економија, 

право и трговија), за образовниот профил  асистент деловен администратор (квалификација: асистент деловен 

администратор), за учениците во средното  стручно образование со тригодишно траење. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
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Наставна програма 
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Назив на наставната програмa Kанцелариско - административно работење 

Тип на наставната програма Стручно – теоретско образование 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Економско – правна и трговска струка 

Сектор Економија, право и трговија 

Назив и ниво на квалификацијата 
Асистент деловен администратор 

III (трето) ниво 

Година на изучување  I (прва) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2 часа/ 72 часа 

Цели на наставната програма 

Ученикот/ученичката: 
• да стекне знаења и вештини за обезбедување на административни услуги; 
• да познава постапки за организација и администрација на состаноци, организирање 

на патувања и сместувања и управување со систем на водење роковници; 
• да објаснува фактори и процедури за користење на поштенски услуги во деловен 

контекст;   
• да објаснува принципи за подготовка на деловни документи и управување со 

информации; 
• да опишува подготовка и дистрибуција на деловни документи  
• да објаснува како се управува со информациите во деловните субјекти и институции; 
• да демонстрира користење и одржување на канцелариска опрема.    
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Модуларни единици на 
наставната програма 

1. Принципи на обезбедување административни услуги   

2. Користење и одржување на канцелариска опрема 

 

Материјално-технички услови и 
место на реализација 

             
Наставни средства и помагала: 

• Табла, флип чарт, интерактивна табла, ЛЦД Проектор 
• Учебници, книги, стручна литература од соодветната област 
• Видео материјали со соодветна содржина 
• Веб страни  
• Дигитални ресурси 
• Печатени  материјали  
• Игри за учење 
• Опрема, алатки, инвентар  
• Компјутери со соодветен софтвер и сл.  

Место на реализација: училница, кабинет, училишна компанија, деловен субјект, 
институција 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот Канцелариско - административно работење ја реализираат 

кадри со завршени студии: 

- по право VII/1 степени на акредитираните универзитети во РМ или во странство 
со домашна акредитација, со соодветна педагошко-психолошка и методска 
подготовка стекната во акредитирани установи; 

- од областа на правото по Европски кредит трансфер систем (240 ЕКТС) на 
акредитираните универзитети во РМ или во странство со домашна акредитација, 
со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во 
акредитирани установи. 
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 Назив на модуларна единица 1 

Принципи на обезбедување административни услуги    

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Ученикот ќе биде 
способен да: 
 
Објаснува поим,  
видови и 
организирање 
административни 
услуги   

 

• Поим за 
административни 
работи 

• Обезбедување на 
потребни ресурси 
за извршување на 
административни 
работи и 
подготовка на 
работни 
материјали 

• Видови 
административни 
услуги  

• Испраќање и 
примање на 
електронски и/или 
телефакс пораки 

• Организација и 
администрација на 
состаноци, 
службени 
патувања 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за поимот и  
обезбедување на потребни 
ресурси за извршување на 
административни работи и 
подготовка на работни 
материјали; демонстрирање 
видови на административни 
работи, као што се: примање, 
средување, распоредување 
евидентирање  и испраќање 
на дневна пошта и акти; 

Листа на критериуми за оценување: 

• Дефинира поим за 
административни услуги 

• Опишува потребни ресурси 
за извршување на 
административни работи и 
подготовка на работни 
материјали 

• Идентификува организација и 
администрација на состаноци 
и службени патувања 

• Прави листа на  видовите 
административни работи 
(примање, идентификување 
средување, евидентира  и 
испраќање на дневна пошта и 
акти; водење евиденции и  
обезбедување и чување акти 
и подготовување на нацрт 
извештаи за работа 

• Демонстрира испраќање и 
примање на електронски 
и/или телефакс пораки 

 
 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 



 
5 

подготовување на нацрт 
извештаи за работа; вежба за 
примање на странки, 
телефонски повици и 
протоколарна листа; 
организација и 
администрација на состаноци, 
службени патувања; играње 
на улоги: примање и 
насочување на странки, 
телефонски повици и водење 
на протоколарна контакт 
листа; работа во групи: секоја 
група добива задача да 
напише листа на 
административни работи; 
посета на канцеларија под 
водство; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл.  

прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања со 
дополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби 

 

2. 

 

Опишува 
организација и 
администрација на 
состаноци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Поим, видови и 
кактеристики на 
административни 
состаноци 

• Начини на 
обезбедување 
административна 
поддршка за 
состаноци 

• Постапување при 
организирање 
состаноци 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, играње на 
улоги, илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Листа на критериуми за оценување: 

• Опишува поим, видови и 
карактеристики на  
административни состаноци 

• Објаснува начини на 
обезбедување 
административна поддршка 
за состаноци 

• Диференцира чекори во 
организирање состаноци 

 
Инструменти за оценување: 
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Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за  
карактеристиките на 
различните видови на 
административни состаноци; 
демонстрирање на технички 
подготовки на 
административни состаноци. 
Вежба: пишување на покани 
за состанок;  
Симулација на состанок со 
поделба на улоги;  
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби  
 

3. Опишува 
организација на 
патувања и 
сместувања  
 

  

• Видови службени 
патувања 

• Упаства и  
информации за 
службено патување 
и сместување 

• Активности за 
подготовка на 
службено патување 
и сместување 
Евиденција на 
службено патувања 
и сместувања 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 

Листа на критериуми за оценување: 

• Опишува карактеристики на 
различни видови службени 
патувања и сместувања 

• Објаснува активности за 
подготовка и реализација на 
службени патувања, 
сместувања и обезбедување 
на потврдување, упатства и 
барања за деловни патувања 
и сместувања 

• Објаснува цел на водење 
евиденција на службени 
патувања и сместувања 

 

 
Инструменти за оценување: 
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дискусија за различните 
видови службени патувања; 
Презентирање на 
документација за 
организирано службено 
патување; изработка на 
проект за организирање на 
службено патувањеа на 
зададена дестинација и 
практично демонстрирање; 
презентирање на евиденциски 
средства; Вежба: пишување 
резервација, аконтација, 
патен налог, обезбедување на 
патни исправи и др. 
документација и материјали,  
план на патување, посета на 
туристичка агенција и 
демонстрација на  
документација за службени 
патувања и сместувања, 
извештај од реализирано 
службено патување; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
дополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, вежби 
проект писмени тетестови,практични 
вежби, проекти практични вежби, 
проекти  
  

4. Објаснува 
управување со 
системи за водење 
роковници 
 
 
 

• Видови системи за 
водење на 
роковници  

• Карактеристики на 
системите за 
водење дневник во 
печатена и 
електронска форма 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 

Листа на критериуми за оценување: 
 

• Разликува видови системи на 
водење на роковници 
(деловодник, дневен извештај, 
евиденциски ливчиња, 
картотека) 

• Опишува карактеристики на 
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• Планирање и 
координирање на 
активностите и 
ресурсите за 
управување со 
системи за водење 
роковници 

• Видови 
информации кои се 
потребни за 
управување со 
систем за водење 
дневник 

• Важност од 
добивање точни 
информации при 
внесувањето на 
записи во  
дневникот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
видови на  системи за водење 
на роковници (деловодник, 
дневен известај, евиденциски 
ливчиња, картотека); вежби: 
презентирање на практични 
примери на системите за 
водење на електронски 
дневник;  демонстрација на 
внес на податоци во 
дневник/е- дневник; посета на 
претпријатие под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

системите за водење дневник 
во печатена и електронска 
форма. 

• Објаснува цел на користење 
системи за водење дневник 
за планирање и 
координирање на 
активностите и ресурсите 

• Разликува видови 
информации кои се потребни 
за управување со системите 
за водење дневник 

• Објаснува важност од 
добивање точни информации 
при внесување на записи во 
дневникот 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
дополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, вежби 
проект писмени тетестови,практични 
вежби, проекти практични вежби, 
проекти  
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5. Опишува употреба на 
поштенски услуги во 
деловен контекст  
 

• Начини на 
испраќање на 
пошта 

• Видови поштенски 
услуги кои се 
користат во 
деловните 
организации 

• Фактори за избор 
на поштенска 
услуга 

• Акти и евиденции 
за пошта 
 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
начини на испраќање на 
пошта; презентирање на акти 
и евиденции за пошта; 
симулација со играње на 
улоги за испраќање на пошта;  
посета на поштенска служба 
под водство; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 
 
 
 
 
 
 
 

Листа на критериуми за оценување: 
• Опишува видови на 

поштенски услуги кои се 
користат во деловните 
организации 

• Објаснува потреба од 
различни видови поштенски 
услуги 

• Објаснува фактори при 
избирање на поштенски 
услуги 

• Објаснува фактори при 
избирање на начини на 
испраќање по пошта (по 
доставувач, по поштенска 
организација, електронски 
пат)  

• Идентификува акти и 
евиденции за пошта 
 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
дополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, вежби 
проект писмени тетестови,практични 
вежби, проекти практични вежби, 
проекти  
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 Назив на модуларна единица 2 

Користење и одржување на канцелариска опрема 

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Кри иста на критериуми за 
оценување 

териуми на оценување 

1. Опишува користење 
на канцелариска 
опрема 
 

• Видови на 
канцелариска 
опрема 

• Технички средства 
потребни за 
извршување на 
задачи и 
функционирање на 
современа 
канцеларија 

• Принципи на 
користење на 
канцелариска 
опрема  

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
видови на  канцелариска 
опрема; вежби за  користење 
на канцелариска опрема; 
Интернет истражување и 
презентирање на практични 
примери за нови технички 
средства;  посета на деловен 
субјект/институција под 

 Листа на критериуми за оценување: 

• Опишува различни видови на 
канцелариска опрема 

• Изработува листа на 
технички средства и 
канцелариска опрема  

• Опишува фактори при 
избирање на канцелариска 
опрема за извршување на 
канцелариски задачи 

• Опишува организациски  
политики, процедури и нивоа 
на овластување при 
одржување на 
канцелариската опрема 

• Опишува како се користат 
различни видови 
канцелариска опрема 

• Објаснува причини за 
следење упатства на 
производителот и 
организациски упатства при 
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водство; вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

 

ракување со опремата 
 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби 

7 Објаснува  
одржување на 
канцелариска опрема   
 

• Упаства за 
користење и 
одржување на 
канцелариската 
опрема 

• Стандарди за 
одржување на 
техничката опрема 

• Протоколи за 
користење и 
пријавување на 
дефекти на 
опремата  

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички и 
сл.) како и користење на 
техники на учење: бура на 
идеи; грозд; венов дијаграм; 
квиз; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за различните 
дефекти кои можат да се 
појават при користење на 
техничката опрема; читање на 
упатства и декларации од 
производителите на техничка 

Листа на критериуми за оценување 

• Опишува организациски 
процедури за одржување на 
минимално ниво на отпад   

• Демонстрира одржување на 
опремата според стандардот 
утврден од страна на 
организацијата или 
производителот.  

• Објаснува  карактеристики на 
опрема со кои се исполнуваат 
барањата за здравје и 
безбедност при работа 

• Опишува протоколи за 
користење на опрема и 
пријавување на дефекти 

• Опишува видови дефекти на 
опремата и правилен начин 
на решавање на истите   

 

Инструменти за оценување: 
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опрема; вежби; презентација 
на протоколи за користење на 
техничка опрема и  
пријавување на дефекти на 
опремата;  презентирање на 
техничка опрема; посети на 
лица од практиката; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл. 

 

прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за 
пополнување, прашања со 
повеќекратен избор, прашања со 
повеќекратни одговори, усни 
прашања, писмени тестови, 
практични вежби 
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Оценување на постигањата 
на учениците 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на 
учебната година, усно и писмено - преку тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани 
активности на учениците, вежби, проекти, портфолио, креативноста, постигнувањата и резултатите од 
тимската работа, индивидуалните домашни задачи, покажаниот интерес и активното учество на 
учениците, согласно очекуваните резултати од учењето и критериумите за оценување. 

Литература и други извори Учебник, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации, дигитални ресурси и сл. 
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