
 
Назив на СЗ Асистент за односи со јавност 
Код на СЗ 0410.40.02 
Сектор  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, ТРГОВИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Асистентот за односи со јавност ја помага/асистира работата на тимот за 
односи со јавност во дневните активности, ги помага активностите на 
менаџерот за односи со јавност, учествува во подготовката/изработката 
на материјали за односи со јавност, ја координира  широката рамка на 
комуникацијата за односи со јавност, обезбедува поддршка на настаните 
од областа на односи со јавност. Учествува во прибирање на 
информации и податоци за промотивни материјали. Ги селектира, 
анализира и репортира извештаите од мониторинг агенциите / клипинг 
агенциите. Пишува статии и промотивни текстови за организации. 
Подготвува и поставува содржини/текстови на веб страници, портали и 
социјални мрежи. Ажурира и одржува база на податоци и документација. 
Работи на развој и реализација на планови. Учествува во организација и 
извршување на настани и кампањи од областа на односите со јавност. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирањ
е на работни 
активности 

Планира работни 
активности 

1. Ја познава улогата на асистентот за односи со 
јавност во организацијата; 

2. Ја познава организацијата, надредените, 
тимовите и клиентите; 

3. Ги планира секојдневните работни задачи 
согласно доделените задолженија; 

4. Се координира со надредените, тимовите и 
клиентите; 

5. Ги анализира доделените работни задачи. 

Организира 
работни 
активности 

1. Соодветно се вклучува во информацискиот 
систем (најавување и појаснување за користење 
на информатичкиот систем на работа / софтвер, 
сториџ и слично); 

2. Врши прецизна класификација на работните 
задачи за нивно поефикасно извршување; 

3. Одредува приоритетни работни задачи, 
согласно со законските рокови; 

4. Ги адаптира секојдневните обврски согласно 
тековното работење, т.е. ажурира состојба на 
извршени работни обврски; 

5. Се грижи за ажурирање и рангирање на 
листинзите од трети лица, со кои е во честа 
комуникација при организирање на настани; 

6. Организира и воспоставува позитивни односи 
на комуникација со тимот и претпоставените со 
кои е потребно да комуницира за успешно 
извршување на своите обврски; 

7. Се грижи за одржување на реквизитите и 
опремата по спроведување на настаните и 
истите уредно ги групира;  

8. Ја класифицира документацијата и покажува 
грижа за уредно одржување на истата. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. Подготовка 
за работа 

Подготвува и 
ажурира 
календар на 
активности – 
план за односи 
со јавност 

1. Го подготвува работното место за работа 
2. Подготвува план за спроведување и следење на 

промоции, комуникации и активности од областа 
односи со јавност; 

3. Подготвува материјали и понуди за 
спроведување на промоции, настани и различни 
промотивни активности;  

4. Подготвува и следи процедури во согласност со 
планот за односи со јавност; 

5. Проверува исправност на работната опрема; 
3.  Оперативни 

активности 
Учествува во 
креирање на 
годишен план за 
односи со 
јавност 

1. Прибира информации за активностите од 
минати годишни планови;  

2. Учествува во анализата на минатите активности 
и остварените резултати; 

3. Се консултира со колегите, тимот и надредените 
за идни можни активности;  

4. Ги следи процедурите на организацијата за 
планирање на идните активности. 

5. Учествува во спроведување на истражување за 
поддршка на креирањето на годишниот план за 
односи со јавност; 

6. Предлага свои идеи за годишен план за односи 
со јавност;  

7. Ги сумира собраните идеи од тимот за 
понатамошна изработка на годишен план; 

8. Ги следи процедурите на организацијата за 
изработка на плановите; 

9. Ги зема предвид целите и на другите 
департмани/сектори во организацијата при 
планирање на активностите од област односи со 
јавност; 

10. Подготвува и координира промотивни 
материјали (брошури, текстови, видеа и сл.); 

Учествува во  
спроведување 
план за односи 
со јавност 

1. Учествува во избор на соодветни локации за 
одвивање на промотивните активности и 
медиумски настани; 

2. Активно ги следи објавите поврзани со дејноста 
и работењето на компанијата; 

3. Изготвува предлог соопштенија за јавноста во 
координација со менаџерот за односи со 
јавност; 

4. Учествува во организирање на прес 
конференции и останати настани со цел 
информирање на пошироката јавност преку 
медиумите; 

5. Подготвува и поставува содржини/текстови на 
веб страници и портали. 

Учествува во 
реализација на 
комуникацискиот 
планна 
социјалните 
медиуми  

1. Учествува во истражување и анализа на 
конкуренција на социјалните медиуми; 

2. Предлага насоки и правец на комуникација на 
социјални медиуми; 

3. Учествува во креирање на комуникациски план 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

на неделно ниво; 
4. Учествува во одржување на фан страницата; 
5. Се грижи за ажурирање и полнење на 

страницата со најнови информации; 
6. Секојдневно комуницира со онлајн публиката; 
7. Спроведува Фејсбук (ФБ) кампања; 
8. Учествува во посредување и координирање за 

реализација на апликации.  

Детектира 
потенцијални 
клиенти 

1. Подготвува листа на потенцијални клиенти; 
2. Ги идентификува потребите на потенцијалните 

клиенти; 
3. Подготвува понуда за воспоставување на 

комуникација со клиенти; 
4. Учествува во создавањето ценовник за услуги; 
5. Остварува комуникација со клиентите по 

електронски и  писмен пат или преку телефон; 
6. Прави листа на клиенти и истата ја одржува, 

ажурира и дополнува. 
Одржува и гради 
релации со 
клиентите 

1. Остварува комуникација со клиентите по 
електронски и писмен пат или преку телефон; 

2. Закажува и остварува средби со клиентите; 
3. Предлага активности за задоволување на 

целите на клиентите; 
4. Прибира, евидентира и ажурира информации 

врзани со клиентите; 
5. Учествува во подготовката на акцискиот план; 
6. Пишува соопштенија за јавноста во насока на 

градење на јавен публицитет на клиентите; 
7. Учествува во реализација на настани за 

клиентите; 
8. Го информира менаџерот за односи со јавност и 

тимот за преземените активности. 
Одржува и гради 
релации со 
медиумите 

1. Гради/подготвува база на печатени медиуми; 
2. Гради/подготвува база електронски медиуми; 
3. Гради/подготвува база на веб портали; 
4. Гради/подготвува база на социјални мрежи; 
5. Остварува комуникација со медиумите по 

електронски и  писмен пат или преку телефон; 
6. Закажува и остварува средби со медиумите; 
7. Го информира менаџерот за односи со јавност и 

тимот за преземените активности; 
8. Врши координација со медиумите за 

активностите од годишниот план за односи со 
јавност. 

Подготвува прес 
клипинг 

1. Собира објавени статии, вести и информации во 
печатените медиуми; 

2. Собира објавени статии, вести и информации во 
електронски медиуми; 

3. Собира објавени статии, вести и информации на 
веб портали; 

4. Собира објавени статии, вести и информации од 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

социјалните мрежи; 
5. Ги средува и рангира собраните информации 

според значење за организацијата во вид на 
извештај; 

6. Го доставува извештајот од собраните 
информации на претпоставените и работниот 
тим. 

Подготвува 
креативни 
решенија за 
комуникација 

1. Се вклучува во анализа на целите кои 
организацијата сака да ги постигне; 

2. Предлага идеи за содржини за реклами и видеа 
до менаџерот и тимот; 

3. Учествува во спроведување на идеите за 
содржини, реклами и видеа; 

4. Учествува во  анализа на резултатите од 
спроведените идеи. 

Учествува во 
организирањето 
на прес 
конференции и  
настани 

1. Врши избор на локација и медиуми за 
спроведување на настан; 

2. Учествува во организацијата и логистичката 
поддршка на настанот;  

3. Комуницира со трети лица/ добавувачи на 
техничка опрема, кетеринг сервис и слично;  

4. Изготвува листа на гости и медиуми; 
5. Ги известува гостите и медиумите; 
6. Изготвува материјали за настаните; 
7. Учествува во пречекот и спроведувањето на 

гостите и претставниците на медиумите;  
8. Се грижи за снабдувањето на присутните со 

соодветни материјали, подароци и слично;  
9. Врши анализа од спроведените настани и дава 

идни препораки. 
Прибира 
податоци и 
извештаи од 
истражувањето 
на пазарот 
(маркетинг 
истражување) 

1. Учествува во организација и спроведување на 
маркетинг истражување; 

2. Се координира со маркетинг тимот; 
3. Учествува во подготовката на инструменти 

ставени во функција на маркетинг 
истражувањето;  

4. Учествува во спроведувањето на 
инструментите; 

5. Помага на маркетинг тимот во спроведување на 
останатите алатки за маркетинг истражување; 

6. Учествува во анализа на резултатите од 
маркетинг истражувањето; 

7. Учествува во донесувањето заклучоци од 
добиените резултати; 

8. Учествува во идентификување на слабости и 
дава предлози за корекција; 

9. Предложува идни маркетиншки активности. 
Спроведува и  
следи промоции, 
комуникации и 
активности за 
корпоративна 
општествена  
одговорност 

1. Учествува во спроведување, следење на 
промоции и комуникации за општествено 
одговорни кампањи на компанијата; 

2. Предлага идеи за промотивни активности за 
општествено одговорна кампања; 

3. Подготвува промотивни материјали и брошури 
за корпоративна општествена одговорност; 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

4. Собира информации и дава поддршка на 
секторот за комуникации за време на 
промотивните општествено одговорни кампањи. 
 

Организира 
институционални 
промотивни 
активности и 
медиумски 
настани; 

1. Учествува во креирање содржини за рекламни 
пораки, текстови и објави; 

2. Учествува во изборот на медиуми за објава на 
рекламни пораки и текстови; 

3. Учествува во планирањето на промотивни 
активности со маркетинг тимот; 

4. Учествува во идентификувањето на целната 
група на промотивните активности; 

5. Учествува во спроведување на промотивни 
активности; 

6. Учествува во анализата на спроведените 
активности. 

Учествува во 
подготовката на 
стратешки 
маркетинг   
проекти 

1. Учествува во дефинирањето на целите за 
маркетинг проектот; 

2. Учествува во планирањето на маркетинг 
проектот; 

3. Зема учество во анализа на креативните 
решенија и дава предлози за измени; 

4. Го следи и анализира процесот на дистрибуција 
на промотивните материјали и дава предлози за 
измени; 

5. Комуницира со тимот, надредените и 
надворешните соработници за спроведување на 
активностите од стратешкиот маркетинг проект; 

6. Организира и закажува состаноци меѓу 
внатрешните и надворешните соработници; 

7. Врши анализа на резултатите од маркетинг 
кампањите; 

8. Учествува во креирањето извештаи од 
спроведените активности. 

4.   Комерцијалн
и активности  

Спроведува 
комерцијални 
активности 

1. Учествува во планирање и реализација на 
набавка, продажба и плаќање кон трети лица, 
ангажирани за реализација на проекти и 
кампањи;  

2. Учествува во проценка за трошоци кон трети 
лица;  

3. Учествува во грижата за клиентите по 
продажбата и добивање на информации за 
задоволството на клиентите.   

5.  Администрат
ивни 
активности 

Работи со 
деловна 
документација 

1. Архивира документи;  
2. Пополнува административни документи;  
3. Уредува документација; 
4. Спроведува административно и материјално 

работење;  
6.  Активности 

за 
обезбедувањ
е квалитет 

Контролира 
квалитет на 
активности  

1. Се придружува кон интерни процедури при 
извршување на активностите;  

2. Се придружува кон доверливост на податоците; 
3. Почитува законски прописи;  
4. Доставува навремено и точно информации и 

извештаи за работните активности. 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Врши евалуација на извршените работни 
задачи. 

7.  Одржување и 
поправање 
опрема 

Се грижи за 
средствата за 
работа 

1. Правилно ги користи средствата за работа; 
2. Води грижа за исправноста на опремата; 
3. Навремено известува за појавен дефект на 

опремата.  
8.  Комуникација Учествува во 

интерна и 
екстерна 
комуникација 
 

1. Воспоставува позитивни односи на комуникација 
со тимот и претпоставените;  

2. Учествува во изготвување на информации за 
интерна комуникација; 

3. Воспоставува позитивни односи на комуникација 
со клиенти, медиуми и јавност. 

9.  Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина   

Се грижи за 
безбедна и 
здрава работна и 
животна средина 

1. Почитува Закон за безбедност и здравје при 
работа;  

2. Препознава и пријавува ризици при работа; 
3. Користи соодветна лична заштитна опрема; 
4. Спроведува процедури за противпожарна 

заштита; 
5. Правилно постапува со отпадот; 
6. По реализиран настан повикува соодветна 

институција (комунална хигиена) за чистење на 
животната средина.  

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето:   

• Познава цели, визија и мисија на организацијата во која работи; 
• Ја познава организациската култура;  
• Ги познава вредностите на брендовите со кои што комуницира; 
• Дефинира публицитет и односи со јавност;  
• Познава корпоративни комуникации;  
• Ги познава функциите на односи со јавност;  
• Ги познава главните инструменти на односи со јавност (публикации, настани, спонзорства, 

изјави, соопштенија, интервјуа...) 
• Дефинира и познава план за односи со јавност; 
• Ја опишува процедурата за истражување на пазарот;  
• Познава методологија за изработка на годишен план за односи со јавност; 
• Ја познава процедурата за спроведување на годишен план за односи со јавност; 
• Познава методологија за изработка и спроведување на план за комуникација на 

социјалните медиуми; 
• Идентификува потенцијални клиенти; 
• Ги разликува клиентите во однос на нивните карактеристики и потреби;  
• Одржува и гради релација со клиенти;  
• Познава однос и начин на комуникација кон различните медиуми; 
• Ги разликува медиумите, публиката и клиентите при креирањето на планот за односи со 

јавност; 
• Го  познава системот  за складирање на информациите од медиумите; 
• Опишува постапка за организирање на прес конференции и настани; 
• Познава постапка за изработка и ажурирање на базата на податоци за клиентите и 

медиуми 
• Наведува правни и регулаторни ограничувања  за складирање и употреба на податоци за 



клиенти; 
• Ги познава процедурите за работење со информатичко комуникациска технологија на 

организацијата; 
• Ги познава активностите за корпоративна општествена одговорност;  
• Ја познава методологијата за подготовка на стратешки маркетинг проекти;  
• Ги познава соодветните делови од законодавството, надворешните прописи и процедури 

на организацијата 
 

 
Вештини за занимањето: 
 
• Изработува годишен план за односи со јавност; 
• Спроведува план за односи со јавност;  
• Изработува и спроведува план за социјални медиуми;  
• Организира прес конференции и останати настани;  
• Подготвува листа на потенцијални клиенти;  
• Комуницира со клиенти по електронски и писмен пат или преку телефон;  
• Одржува и гради релации со клиенти;  
• Одржува и гради релации со медиуми;  
• Подготвува и гради база на печатени, електронски и дигитални медиуми;  
• Собира информации од објавени статии и вести;  
• Ги селектира, рангира собраните информации и доставува извештај од медиумската 

покриеност (прес клипинг);  
• Подготвува креативни решенија за комуникација (брошури, текстови, прес соопштенија и 

слично) 
• Учествува во маркетинг истражувањето преку изработка на инструменти, спроведување на 

активности и анализа на податоците;  
• Учествува во спроведување, следење и комуникација за општествено одговорни кампањи;  
 

 

Клучни компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
- Користи литературен македонски јазик.  
- Користи современа стручна терминологија. 
- Идејата ја преточува во јасна и конкретна порака.  
- Способен да користи различни видови на текстови релевантни за 

соодветните услуги, и да ги формулира и изразува сопствените 
усни и писмени аргументи  на убедлив начин соодветен на 
контекстот. 

- Способен да изразува и толкува концепти и размислувања.  
- Способен да толкува и пренесува чувства. 
- Способен да толкува  факти и ставови во усна и во писмена 

форма.  
- Остварува отворена комуникација со клиентите и колегите на 

соодветен и креативен начин.  
 

Комуникација на странски јазици:  
- Способен е да го користи странскиот јазик со цел компетентно  да 

ги следи информациите и напредокот во професијата и услугите 
на организацијата.    

- Комуницира усно и писмено на странски јазик. 
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата:  
- Применува нумеричко размислување и научно знаење поврзано 



со работата, буџетирање на проекти;  
 
Дигитална компетенција:  
- Користи основна ИТ технологија  со цел да обезбеди најдобри 

услуги за клиентите. Пребарува, собира и обработува дигитални 
информации и истите ги користи на критичен и систематски 
начин. 
 

Учење како се учи:  
- Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 

вештини за цели на личен напредок, како и да ги примени истите 
за подобрување на услугата кон клиентите.  

- Способен е да управува со сопственото учење, кариера и работни 
рутини.  

- Истраен е во автономното учење, но и во учењето за време на 
работата со соработниците.  
 

Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
- Во секојдневната работа со различни клиенти, може да 

манифестира лична, интерперсонална и меѓукултурна 
компетенција за конструктивна комуникација со луѓе од различни 
профили, покажува толерантност, изразува и разбира различни 
гледишта, и создава доверба. 

 
Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво: 
- Позитивно применува креативно размислување во соодветната 

работа;  
- Предлага креативни и иновативни решенија; 
- Покажува иницијатива да реализира важни идеи во дела со цел 

да го подобри обезбедувањето на услугите за клиентите.  
- Активно придонесува кон развојот на  култура на поддршка на 

работното место која ги вреднува иницијативите и иновациите и 
ги препознава различните вештини.  

- Гради чувство на доверба кај клиентите; 
- Гради чувство на лојалност кај претпоставените;  
- Самоиницијативност; 

 
Културолошка свест и изразување:  
- Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 

емоции и соодветно ги поврзува со личниот напредок; 
- Ја промовира можноста за работа со различни индивидуи и групи; 
- Почитува полова и културолошка различност;  
- Ја препознава и цени креативната експресија на идеи, искуства и 

емоции.  
 

Посебни услови 

Асистентите за односи со јавност можат да бидат вработени во 
организациона единица за односи со јавност или во маркетинг 
агенции, но најчесто во агенциите за односи со јавност, чии фокус се 
комуникациите.  
Асистентот за односи со јавност комуницира со голем број на 
субјекти, може да работи истовремено на повеќе проекти и поради 
тоа треба да умее да управува со стрес и стресни ситуации;  
Асистентот за односи со јавност  најчесто се соочува со кратки 
временски рокови за реализација на активностите и поради тоа е 
потребно да умее да управува со времето и временските рокови;  
Сите активности поврзани за односи со јавноста се реализираат 



тимски и затоа асистентот за односи со јавност треба да поседува 
способност за тимска работа.  
Поради комплексноста на активностите и задачите кои ги извршува, 
асистентот за односи со јавност често се соочува со конфликтни 
ситуации со кои е потребно успешно да управува.  

 

Законска регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за работни односи;  
• Закон за безбедност и здравје при работа;  
• Закон за заштита на животната средина; 
• Закон за трговски друштва; 
• Закон за медиуми; 
• Закон за заштита на лични податоци; 
• Закон за заштита на потрошувачите. 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/12 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


