
Назив на СЗ Банкарски службеник 
Код на СЗ 0410.40.03 
Сектор ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Банкарски службеник се дефинираат 
потребните знаења, вештини и компетенции за:  
планирање, организирање и контролирање на активности во 
благајничкото работење, платниот промет во земјата и странство, 
депозити и кредити; применување интерни политики и процедури за 
благајничко работење, платен промет во земјата и странство, 
депозити и кредити; почитување и следење на  промените во 
законската регулатива од областа на банкарското работење; 
подготвува и извршува работа согласно банкарските законски 
прописи и интерните процедури; континуирано следење на нови 
производи, услуги и трендови; работење со документи и 
информатички систем; спроведување на професионална, позитивна 
и целисходна комуникација со клиенти; развивање чувство и навики 
за стручно, професионално и одговорно извршување на работите и 
работните задачи; рационално користење на  средства за работа. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира 
активности  

1. Прецизно планира активности, 
време и место на реализација 

1.   
Организира 
активности 

1. Соодветно се вклучува во 
информацискиот систем 

2. Прецизно класифицира работни 
задачи по приоритет за нивно 
поефикасно извршување 

3. Правилно распределува работни 
активности во рамки на зададеното 
време 

Обезбедува 
повратни 
информации и 
извештаи за 
тековното 
работење 

1. Доставува навремено и точно 
потребни информации 

2. Генерира извештаи до соодветно 
раководно ниво 

2.  Подготовка за 
работа 

Подготвува 
извршување на 
работата согласно 
банкарските 
законски прописи 
и интерните 

1. Врши требување на потребни 
материјални и парични средства и 
потребна документација за 
работниот ден 

2. Прецизно утврдува состојба од 
претходни извештаи и ја 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

процедури искористува и приспособува за 
унапредување на тековните 
активности 

3. Ги унапредува тековните 
активности   

3 Оперативни 
активности 

Активности од 
безготовински и 
готовински платен 
промет во земјата 
 
 

1. Превзема и адаптира активности за 
отворање на денарски трансакциски 
сметки за правни и физички лица во 
согласност со соодветна регулатива  

2. Врши прием и класифицира 
документи за реализација на 
налози соодветно на намената  

3. Врши детална контрола на 
целовитост, точност, уредност и 
соодветност на налози, во 
согласност со променливите 
законски одредби 

4. Прецизно спроведува активности за 
обработка и реализација на налози, 
соодветно на системските барања и 
применлива регулатива,  

5. Соодветно спроведува активности 
од прием, обработка и издавање и  
исплата и евиденција на готовински 
средства 

6. Врши прием за барање за 
издавање на носители на 
алтернативни банкарски канали за 
плаќање (платежни картички, траен 
налог, електронска банка и М-
Банка), 

7. Анализира издавање  на носители 
на алтернативни банкарски канали 
за плаќања (платежни картички, 
траен налог, електронска банка и 
М-Банка) 

8. Обработува и реализира издавање  
на носители на алтернативни 
банкарски канали за плаќања 
(платежни картички, траен налог, 
електронска банка и М-Банка) 

9. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Активности од 
безготовински и 
готовински платен 
промет со 
странство 
 
 

1. Врши отворање на девизни 
трансакциски сметки за физички и 
правни лица (резиденти и 
нерезиденти) 

2. Спроведува прием и контрола на 
налози (дознаки, SWIFT, 
акредитиви)  

3. Соодветно обработува и реализира 
налози (дознаки, SWIFT) 

4. Соодветно ги спроведува 
активностите од прием, обработка 
издавање , исплата и евиденција на 
готовински девизни средства 
(менувачко работење) 

5. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

Депозитно 
работење 
 
 

1. Врши прием и анализа на барања 
за депозити во денари и девизи, 

2. Иницира, приспособува и 
контролира барање за депозит во 
денари и девизи 

3. Организира и спроведува 
реализација на барања за депозит 
во денари и девизи 

4. Спроведува активности за исплата 
и затварање на депозити 

5. Проактивно врши активности за 
информирање, презентација, и 
продажба на депозитни производи 

6. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

 
Кредитно 
работење 
 
 

1. Информира за кредитни производи 
2. Презентира кредитни производи 
3. Презентира видови кредитни 

картички 
4. Презентира  видови потрошувачки 

кредити 
5. Дава информации за станбени 

кредити 
6. Остварува комуникација и прибира 

информации за работењето на 
правни лица 

7. Реализира продажба на кредитните 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

производи 
8. Соодветно ги применува 

применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

 
Трезорско 
работење 
 
 
 

1. Планира потреба од готовински 
средства  

2. Организира, контролира и  управува 
со готовински средства 

3. Пребројува, пакува и уредно чува 
готовински средства 

4. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

 
Затворање и 
слагање на 
тековното 
работење и 
процесирање кон 
архивирање 
 
 

1. Констатира број и вредност на 
реализирани налози 

2. Врши поделба на налозите по 
видови 

3. Ги усогласува готовинските налози 
со готовината во каса 

4. Ги усогласува сите видови 
финансиски и нефинансиски налози 
и трансакции 

5. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

4. Комерцијални 
активности 

Не е применливо Не е применливо 

5. Административни 
Активности 

Затвора и слага 
тековно работење 
и процесира кон 
архивирање 

1. Врши редовна дневна проверка на 
состојбата на благајната, тековно 
слагање на готовината и 
документите со фактичката состојба 

2. Организира и спроведува 
архивирање и средување на 
документација – налози, документи 
од благајната и други документи  

3. Соодветно ги применува 
применливите законски и интерни 
регулативи при секоја работна 
активност 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
услугите согласно 
законските прописи 

1. Континуирано следење на нови 
производи, услуги и трендови 

2. Давање предлози за воведување на 
нови производи и услуги 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Почитува законски прописи и 
деловна политика на банката 

4. Запазува доверливост на 
податоците 

5. Применува интерни политики и 
процедури за благајничко 
работење, платен промет во 
земјата и странство, депозити, 
кредити. 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Се грижи за 
средствата за 
работа 

1. Правилно ги користи средствата за 
работа 

2. Навремено известува за појавени 
дефекти на средствата за работа 

3. Проверува исправност на 
материјалните средства 

4. Пријавува неправилности на 
материјалните средства согласно 
процедурите 

 
8. Комуникација Комуницира со 

клиентите и 
учествува во 
интерна 
комуникација со 
вработени 

1. Спроведува професионална, 
позитивна и целисходна 
комуникација со клиенти 

2. Прифаќа рекламации и жалби од 
клиенти и ги доставува до 
надлежните служби 

3. Менаџира тешки и проблематични 
клиенти 

4. Воспоставува позитивни односи на 
комуникација со тимот и 
претпоставените 

5. Придонесува за ефективна тимска  
работа 

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

Се грижи за 
безбедност и 
заштита на 
здравјето во 
блиската и 
пошироката 
околина 

1. Посетува континуирани обуки за 
здравје, безбедност и заштита на 
работа и животна средина 

2. Почитува Закон за безбедност и 
здравје при работа 

3. Почитува интерни процедури за 
безбедност при работа 

4. Се грижи за сопствена безбедност 
при работа 

5. Се грижи за безбедноста на 
блиската работна околина  

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Ја познава законската регулатива во областа на банкарското работење 



• Ги познава интерните процедури и акти на банката како деловен субјект 
• Разликува учесници и носители на платниот промет 
• Разликува готовински и безготовински начин на плаќање 
• Разликува платен промет во земјата и странство 
• Познава модели на пресметки на депозитни каматни стапки, кредитни каматни 

стапки, пресметки при слагање. 
• Познава носители на алтернативни банкарски канали за плаќање. 
• Познава алтернативни банкарски канали за плаќање (платежни картички, траен 

налог, електронска банка и М-банка) 
• Познава постапка за евиденција на готовински средства. 
• Разликува видови кредити 
• Познава начин на продажба на кредитни производи 
• Разликува валути и девизи 
• Познава правила за архивирање и  правилно чување на документација во 

печатена и електронска форма 
• Познава Microsoft Office и Интернет пребарување 
• Го познава специфичниот софтвер за банкарско работење 

 
Вештини за занимањето: 

• Подготвува документација за работа со странки 
• Врши деловна коресподенција со правни и физички лица 
• Подготвува, дистрибуира и прибира готовина 
• Прима уплати и исплати во денари и странска валута 
• Отвора и затвара сметки на физички и правни лица 
• Издава изводи, извештаи и потврди на барање на клиентите 
• Прима инструменти за обезбедување на плаќање 
• Отвора денарски и штедни книшки 
• Пополнува инструменти на платен промет во земјата  
• Врши редовна дневна проверка на состојбата на благајната, тековно слагање 

на готовината и документите со фактичката состојба 
• Применува  законски и интерни регулативи при секоја работна активност 
• Користи соодветен компјутерски програм (апликации) 
• Соодветно користи Microsoft Office и Интернет пребарување 
 

Клучни компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
• Способен за остварување на јасна усна и писмена 

комуникација 
• Способен за концизно и јасно претставување на своите 

ставови со клиентите и со вработените 
• Остварува професионална, позитивна и целисходна 

комуникација со клиенти, 
• Остварува сложена и делотворна комуникација во 

проблематични ситуации, 
 
Комуникација на странски јазик.  

• Познава странски јазик согласно утврдените стандарди 
во компанијата 

• Умее писмено и усно да комуницира на странски јазик 



• Ги следи светските трендови и промени користејќи го 
познавањето на странски јазик 

• Способен е да користи странска литература 
 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата 

• Има соодветно познавање на основни математички 
модели 

• Користење на соодветни математички алатки и модели 
за пресметки на депозитни каматни стапки, кредитни 
каматни стапки, пресметки при слагање 

• Користи технички и технолошки алати за компетентно 
да ги извршува работните задачи 

 
Дигитални компетенции 

• Соодветно познавање на Microsoft Office и Интернет 
пребарување 

• Способен е да користи информатичка технологија  
 
Учење како се учи 

• Свесен е за концептот на доживотно учење 
• Континуирано ги надградува своите знаења 
• Стекнува нови знаења и вештини за сопствен личен 

развој 
• Способен е да управува со сопствено учење, кариера и 

работни рутини 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции 

• Во секојдневното работење, способен е да покажува 
толерантност, да разбира различни гледишта, да 
создава доверба, да покажува флексибилност за 
новонастанати ситуации,  

• Позитивен однос кон професионалните етички норми и 
вредности 

• Ги применува етичките кодекси на компанијата и ги 
поседува етичките вредности 

• Придонесува за општествената одговорност кон 
средината и другите засегнати страни 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво 

• Дава иницијативи за воведување на новини во 
работењето 

• Покажува креативност во однос на работните 
активности 

• Предвидува потенцијални ризици и однапред се 
подготвува за нив 

• Донесува точни и соодветни заклучоци врз основа на 
добиените информации 

• Предлага решенија кога се соочува со предизвици 



• Покажува претприемачки дух при извршување на 
секојдневните работни обврски 

 
Културолошка свест и културно изразување.  

• Почитува кодекс на културна комуникација со 
претпоставените и клиентите. 

• Можност за работа со различни индивидуи и групи.  
• Ги приближува сопствените креативни ставови кон 

размислувањата на другите членови на тимот, со што 
дава свој придонес во зголемување на мотивацијата и 
ефикасноста во работењето. 

• Применува културно изразување при организирање и 
воспоставување на  позитивни односи на комуникација 
со тимот и претпоставените 

 
 

Посебни услови 

• Применува  законски и интерни регулативи при секоја 
работна активност 

• Почитува и активно ја применува доверливоста на сите 
банкарските активности 

• Активно управува со конкретни ситуации 
• Ги врши работните  активности уредно, точно и 

согласно регулативата 
• Секоја банка поединечно на индивидуална основа ги 

утврдува посебните услови 
 

 

Законска 
регулатива, прописи 
и индустриски 
стандарди 

Закон за банки,  
Закон за заштита на личните податоци,  
Закон за заштита на потрошувачи,  
Закон за безбедност при работа, 
 

- Одлука за начинот на кој резидентите отвораат 
девизни сметки 

- Одлука за начинот и условите за отворање и водење 
сметки на нерезиденти 

- Одлука за начинот и условите под кои резидентите 
можат да вршат наплата и плаќање во ефективни 
странски пари во трансакциите со нерезиденти 

- Одлука за начинот и условите под кои резидентите 
коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да 
имаат сметки во странство 

- Одлука за начинот и условите за евидентирање и 
поднесување извештаи за склучените кредитни работи 

- Одлука за условите и начинот под кои резидентите 
можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да 
вршат плаќања врз основа на тие кредитни работи 

- Одлука за менувачки работи 
- Одлука за начинот и постапката на известување за 
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трансакции со нерезиденти 
- Одлука за начинот за вршење на платниот промет со 

странство 
- Одлука за начинот на водење на евиденцијата за 

секоја трансакција на брз трансфер на пари 
- Одлука за условите што треба да ги исполнуваат 

хартиите од вредност во странство во кои може да 
вложува овластена банка 

- Одлука за издавање дозвола и согласност за вршење 
услуга брз трансфер на пари 

- Одлука за условите под кои овластените банки можат 
да внесуваат во или изнесуваат од Република 
Македонија ефективни странски пари од или на своите 
сметки во странство 

- Одлука за условите и висината на износот на 
ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато 
кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од 
Република Македонија 

- Одлука за методологијата за утврдување на стапката 
на противцикличниот заштитен слој на капиталот за 
изложености во Република Македонија 

- Одлука за методологијата за управување со ризикот на 
задолженост 

- Одлука за методологијата за утврдување на исправката 
на вредноста, односно за издвојување посебна резерва 
од страна на Македонската банка за поддршка на 
развојот 

- Одлука за управување со кредитниот ризик 
- Одлука за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот 
- Одлука за известување за бројот и вредноста на 

склучените договори за кредит и за договорената 
годишна стапка на вкупни трошоци 

- Одлука за управување со ликвидносниот ризик на 
банките 

- Одлука за управување со ризикот од промена на 
каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности 

- Одлука за управување со ризиците 
- Одлука за управување со валутниот ризик 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

Решение бр.08-8129/4 
Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија  

 

 
 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=C7F5A552CFEBDB4789322E09DA34BB1A
http://www.nbrm.mk/?ItemID=2F8343D96FD24E43A110CF66B3FFDA03
http://www.nbrm.mk/?ItemID=2F8343D96FD24E43A110CF66B3FFDA03
http://www.nbrm.mk/?ItemID=57DB3A8A28CF794DA136DE80C58D743F
http://www.nbrm.mk/?ItemID=57DB3A8A28CF794DA136DE80C58D743F
http://www.nbrm.mk/?ItemID=090E08CF7C217646B754F890F665F942
http://www.nbrm.mk/?ItemID=090E08CF7C217646B754F890F665F942
http://www.nbrm.mk/?ItemID=090E08CF7C217646B754F890F665F942
http://www.nbrm.mk/?ItemID=BEE025015A8D6148B687CDCD6497CE35
http://www.nbrm.mk/?ItemID=BEE025015A8D6148B687CDCD6497CE35
http://www.nbrm.mk/?ItemID=AA5DD559A203B94291ED544506B790E5
http://www.nbrm.mk/?ItemID=AA5DD559A203B94291ED544506B790E5
http://www.nbrm.mk/?ItemID=AA5DD559A203B94291ED544506B790E5
http://www.nbrm.mk/?ItemID=AA5DD559A203B94291ED544506B790E5
http://www.nbrm.mk/?ItemID=C31590264347194BA942C188F9006E92
http://www.nbrm.mk/?ItemID=C31590264347194BA942C188F9006E92
http://www.nbrm.mk/?ItemID=C31590264347194BA942C188F9006E92
http://www.nbrm.mk/?ItemID=C31590264347194BA942C188F9006E92
http://www.nbrm.mk/?ItemID=14096D755C1DA6409453D6AA25227605
http://www.nbrm.mk/?ItemID=14096D755C1DA6409453D6AA25227605
http://www.nbrm.mk/?ItemID=14096D755C1DA6409453D6AA25227605
http://www.nbrm.mk/?ItemID=5DE9F6F609C55E45BF08142C1DEAC2D7
http://www.nbrm.mk/?ItemID=5DE9F6F609C55E45BF08142C1DEAC2D7
http://www.nbrm.mk/?ItemID=CEB710D3C003B24D911E215E8FE410FD
http://www.nbrm.mk/?ItemID=CEB710D3C003B24D911E215E8FE410FD
http://www.nbrm.mk/?ItemID=CEB710D3C003B24D911E215E8FE410FD
http://www.nbrm.mk/?ItemID=CEB710D3C003B24D911E215E8FE410FD
http://www.nbrm.mk/?ItemID=2E2F4F61525759489EDD531C13170BE7
http://www.nbrm.mk/?ItemID=9EC394F58759E443A82E25AE22BBC7CF
http://www.nbrm.mk/?ItemID=9EC394F58759E443A82E25AE22BBC7CF
http://www.nbrm.mk/?ItemID=87D622A0FCA41C4DBAAA64D0F687DAA4
http://www.nbrm.mk/?ItemID=87D622A0FCA41C4DBAAA64D0F687DAA4
http://www.nbrm.mk/?ItemID=87D622A0FCA41C4DBAAA64D0F687DAA4
http://www.nbrm.mk/?ItemID=864D4F554191C247845F4463210DA9A4
http://www.nbrm.mk/?ItemID=864D4F554191C247845F4463210DA9A4
http://www.nbrm.mk/?ItemID=532617A3ED87BF4DABE6B2E4A86152C1
http://www.nbrm.mk/?ItemID=532617A3ED87BF4DABE6B2E4A86152C1
http://www.nbrm.mk/?ItemID=532617A3ED87BF4DABE6B2E4A86152C1
http://www.nbrm.mk/?ItemID=2CE89793C177144FAABDFAD91D6F1059
http://www.nbrm.mk/?ItemID=9A7775B8713AF64C931C1CE6C9EE5F07

