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Опис на 
занимањето 

 Финансискиот референт планира, организира и извршува активности од 
финансиското работење кое се состои од изработка на финансиски 
планови,изработка на финансиска документација, следење на 
финансиски обврски и побарувања, извршување работи од внатрешен 
и надворешен платен промет,благајничко работење, пресметка на 
плати и надоместоци, пресметка на даноци, придонеси и други јавни 
давачки, пресметка на приходи, расходи и финансиски резултат, 
изработка на калкулации, финансиски прегледи и финансиски 
извештаи, спроведување на финансиска анализа и контрола и 
подготовка и проследување на финансиски информации за донесување 
квалитетни финансиски одлуки во функција на одржување на 
ликвидноста и финансиската стабилност на деловниот субјект. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  
 
 
 
 
Планирање и 
организирање на 
активности 

 
 

Планира работни 
активности од 
финансиско 
работење 

- Прецизно планира работни 
активности и начин, време  и 
место на нивна реализација 

- Следи и применува важечка 
законска регулатива од областа 
на  финансиското работење  и 
сметководството. 

1.  

 Организира 
извршување на 
работни активности 

- Врши прецизна класификација 
на работни задачи за нивно 
поефикасно извршување. 

- Одредува приоритетни работни 
задачи согласно законските 
рокови 

- Соодветно се вклучува во 
информациски систем и 
користи финансиски 
информациски податоци 

- Утврдува состојба од претходни 
финансиски извештаи и ги 
користи за унапредување на 
тековните активности. 

- Организира и воспоставува 
позитивни односи на 
комуникација со тимот и 
претпоставените 

 Обезбедува повратни 
информации и 
извештаи за тековно 
работење 

- Обезбедува повратни 
информации за сите податоци 
регистрирани во деловните 
книги и финансиските извештаи 

2.  Подготовка за 
работа 

Подготовка на 
материјални и други 
ресурси 

- Го подготвува работното место 
- Подготвува материјални и 

други ресурси во врска со 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

решавање одделни проблеми и 
обезбедување навремено, 
законито и квалитетно 
финансиско работење. 

3.  Оперативни 
активности 

Врши активности 
поврзани со   
изработка и 
реализација на 
финансиските 
планови 
 
 
 
 
 
 
 
Изработува 
финансиска 
документација  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врши работи од 
платен промет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Го следи остварувањето на 
инвестицискиот план од 
претходната година. 

- Ги прибира и систематизира 
податоците од другите 
организациски единици, 
потребни за краткорочно и 
долгорочно финансиско 
планирање 

- Учествува во изработка на 
финансиските планови 

 
 

- Подготвува документација за 
добивање кредит 

- Изработува амортизациони 
планови за ново обезбедениот 
капитал во случај на 
задолжување со кредити. 

- Изработува документација за 
вложување финансиски 
средства. 

- Изработува документација за 
вложување во хартии од 
вредност и продажба на хартии 
од вредност 

- Изработува преглед на 
приливи на готовина 

- Изработува преглед на одливи 
на готовина 

- Изработува буџет на готовина 
- Изработува преглед на 

трошоци 
- Изработува статистички 

извештаи 
- Води кореспонденција со 

банки, добавувачи и купувачи 
- Отвора и води трансакциски 

сметки во домашна и во 
странска валута 

- Ги следи финансиските 
обврски и побарувањата на 
деловниот субјект 

- Пополнува инструменти за 
плаќање во платен промет во 
земјата и странство 

- Врши исплати и наплати преку 
благајна 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка и 
изработка на 
пресметки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Составува документација за 
плаќање преку благајна и 
благајнички извештај 

- Подготвува документација за 
плаќање од жиро сметка  

- Подготвува документација за 
плаќање од девизна сметка 

- Подготвува документација за 
отворање акредитив, плаќање 
од акредитив и негово 
затварање. 

- Утврдува тековна состојба на 
парични средства врз основа 
на извод од банка  

- Подготвува документација за 
плаќање по пат на 
компензација, цесија и 
асигнација 

 
- Ги селектира и систематизира  

податоците од 
книговодствената евиденција 
за потребите на пресметките 

- Подготвува податоци за 
пресметка на плати и други 
лични примања 

- Пресметува плати и 
надоместоци од плати 

- Пресметува даноци и 
придонеси од плата 

- Подготвува податоци за 
искажување на ДДВ во даночна 
пријава, изработува даночна 
пријава за ДДВ и истата ја 
доставува до надлежните 
институции 

- Подготвува податоци, 
пресметува и поднесува 
пријави за останати јавни 
давачки согласно со важечките 
законски прописи 

- Пресметува амортизација 
- Пресметува трошоци  
- Пресметува приходи, расходи и 

резултати од работење 
- Пресметува камати 
- Пресметува ниво на залихи и 

финансиски средства врзани во 
залихи 

- Составува калкулации за 
пресметка на цена на чинење 
на производите 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

Подготовка и 
изработка на 
финансиски извештаи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализа и проценка 
на финансиска 
состојба 
 

- Составува калкулации за 
пресметка на продажни цени 

- Пресметува вишок или 
недостиг на ликвидни средства 

- Пресметува показатели на 
продуктивност, економичност, 
рентабилност и ликвидност 

- Ажурира книговодствени 
податоци за изработка на 
финансиски извештаи. 

- Спроведува постапка на 
усогласување на состојба на 
сметките на побарувањата и 
обврските со  состојбата на 
сметките кај купувачите и 
добавувачите, пред 
составување на финансиските 
извештаи 

- Составува и презентира 
извештаи за финансиската 
состојба на деловниот субјект 

- Учествува во изработката на 
финансиски извештаи (биланс 
на состојба, биланс на успех, 
извештај на парични текови и 
извештај на капитал) 

- Изработува даночен биланс 
- Ги доставува финансиските 

извештаи до интерните и 
екстерните корисници на 
финансиски информации 

- Ги спроведува одлуките за 
распределба на добивката или 
покривање на загубата. 

- Анализира податоци од 
финансиски извештај 

- Го утврдува степенот на 
задолженост на деловниот 
субјект 

- Ги утврдува потребите за 
дополнителен капитал 

- Прави проценка на трошоците 
на капитал 

- Изработува финансиски 
информации за деловно 
одлучување. 

1  Комерцијални 
активности 

Не е применливо   

2  Административни 
активности 

Ажурирање и 
подготовка на 
документација за 

- Селектира, подредува и 
класифицира финансиска 
документација по вид и тип на 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

архивирање  документи. 
- Врши складирање, чување и 

заштита на податоците во 
информатички систем 

- Проследува документација за 
архивирање. 

 
 

 
3  Активности за 

обезбедување на 
квалитет 

Контрола на 
финансиски 
документи 
 

- Врши едноставна контрола и 
комплетирање на 
документацијата која 
произлегува од финансиското 
работење, деловните односи и 
дејноста на субјектот. 

- Ги контролира сите податоци 
од  деловните книги и 
финансиските извештаи. 

- Врши проверка на 
комплетноста, навременоста,  
ажурноста и хронологијата на 
финансиските податоците 

- Ги следи плаќањата преку 
трансакциските сметки на 
деловниот субјект 

 
 

4  Одржување и 
поправање опрема 

Се грижи за 
средствата за работа  

- Правилно ги користи средствата 
за работа и навремено известува 
за дефектите на средствата за 
работа. 

- Информира за потребите за 
одржување и надградување на 
информатичкиот систем 
(софтвер). 

5  Комуникација Комуницира со 
интерни и екстерни 
соработници 
 
Известува интерни и 
екстерни корисници 
на сметководствени 
информации  

- Почитува етички кодекс на 
однесување 

- Комуницира со интерни и 
екстерни соработници преку 
писма, непосредно или преку 
електронски пат 

- Соработува со интерни 
корисници и даватели на 
информации во деловниот 
субјект 

- Соработува со ревизорски 
друштва и надлежните државни 
органи и институции 

- Почитува правила на деловна 
тајна при известувањето 

- Почитува правила за заштита на 
лични податоци при 
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информирањето, согласно со 
закон за заштита на лични 
податоци 

- Доставува информација до 
интерни и екстерни корисници во 
рок, формат и на начин пропишан 
со закон 

6  Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животна средина 

Применува прописи 
за безбедност и 
заштита при работа  

- Почитува законска регулатива од 
областа на безбедност и заштита 
на здравје во работна средина  

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

- Познава и следи законска регулатива, финансиски и сметководствени политики, 
правила и стандарди. 

- Познава методи за изработка на финансиски планови. 

- Разликува средства, извори на средства, приходи и расходи на деловен 
субјект. 

- Разликува финансиска документација. 

- Идентификува формална, пресметковна и материјална исправност на 
финансиската и сметководствената документација. 

- Познава постапки за селектирање, систематизирање и обработка на податоци 
за средства, извори на средства, приходи и расходи со цел добивање 
финансиски информации. 

- Познава методи за калкулативни пресметки. 

- Познава методи на изработка на амортизациони планови. 

- Познава законски пропишана постапка за пресметка на плата 

- Разликува видови јавни давачки и постапки за нивна пресметка и исплата 

- Идентификува потреби од навремено следење и сервисирање на обврските. 

- Разликува и препознава индикатори на неликвидност. 

- Идентификува потреби од капитал за деловниот субјект. 

- Познава постапки и процедури за донесување и спроведување на дивидендни 
одлуки. 

- Разликува инструменти во платен промет. 

- Го познава благајничкото работење.  

- Ја познава структурата на финансиските извештаи и годишната сметка и 
начинот на нивната изработка. 



- Разликува постапки и методи на финансиска анализа 

- Разликува процедури за спроведување на контрола на финансиското работење 

 
 

Вештини за занимањето: 
 

- Изработува финансиски планови и го следи нивното извршување. 

- Отвора и води трансакциски сметки 

- Подготвува документација и пополнува инструменти за готовинско и 
безготовинско плаќање во земјата и во странство. 

- Спроведува постапка на компензација, цесија и асигнација 

- Изработува пресметки за плати и надоместоци 

- Пресметува даноци и придонеси и други јавни давачки 

- Пополнува даночни пријави 

- Изработува амортизациони планови. 

- Пресметува трошоци  

- Изработува калкулации. 

- Пресметува финансиски показатели 

- Утврдува финансиска состојба на субјектот 

- Следи навремено сервисирање на обврски  

- Изработува прегледи за приливи и одлив на готовина 

- Врши пресметка на камати за обврски врз основа на склучени договори за 
кредит 

- Пресметува и анализира финансиски резултат 

- Изготвува финансиски извештаи и информации 

- Ги утврдува потребите од капитал за деловниот субјект 

- Подготвува одлуки за распределба на добивката или покривање на загубата 

- Спроведува контрола на финансиското работење 

- Комуницира и води деловна кореспонденција 

- Ракува со опрема, технички средства и компјутери 

- Применува законски прописи и стандарди. 

  

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
Способен е да објаснува постапки за изготвување финансиска 
документација и извештаи на мајчин јазик. Може да се изразува 
во усна и во писмена форма, да користи електронска 



комуникација и да остварува јазична интеракција со вработени, 
претпоставени, надворешни соработници и со странки/клиенти. 
Способен е да користи различни видови на документација, 
технички помагала при комуникација, да пребарува, собира и 
обработува информации и да користи професионален речник. 
 

Комуникација на странски јазик.  
Способен е да разбира информации и факти во усна и во 
писмена форма, да користи информации од меѓународни 
извори од областа на финансиското работење, 
сметководствената евиденција и финансиското 
известување.Способен е да го користи странскиот јазик и да го 
надградува своето знаење и вештина во сферата на стручната 
терминологија. 

 
Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата  
Во решавањето на задачи и пресметки во финансиското и 
сметководственото работење, користи и работи со техничко-
технолошки алатки.  

 
Дигитални компетенции  
Способен е да користи компјутерска техника и посебни 
софтвери за изработка на финансиска и сметководствена 
евиденција. Следи новитети на софтвер за изработка на 
финансиска и сметководствена евиденција. 
 
Учење како се учи.  
Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и вештини 
заради личен напредок и унапредување на работата. Способен 
е да управува со сопственото учење, кариерата и работните 
рутини и е истраен кон автономното учење. 
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции.  
Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, да 
создава доверба, да покажува флексибилност и адаптибилност 
за новонастанати ситуации и да е мотивиран за работа во 
сопствената област. 

 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво.  
Покажува иницијатива за подобрување на состојбите и нивно 
спроведување. Придонесува кон развој на културата која ги 
поддржува иницијативите и иновациите во рамките на  
финансикото и сметководственото работење. 
 
 
Културолошка свест и културно изразување.  
Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и 
искуства, поврзувајќи ги со самоподобрувањето на членовите 
на тимот. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на другите членови на тимот, со што ќе се 
подобри ефикасноста во нивното работење. 

 



Посебни услови   
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

- Закон за сметководство 
- Закон за платен промет 
- Закон за данок на додадена вредност 
- Закон за данок на добивка 
- Закон за исплата на плати во Република Македонија 
- Закон за трговски друштва 
- Закон за финансиско работење 
- Закон за облигациони односи 
- Меѓународните стандарди за финансиско известување 

(МСФИ) 
- Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) 
- Закон за безбедност и здравје при работа 
- Закон за заштита на лични податоци 
- Закон за архивско работење 
- Закон за архивски материјали 

 
 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-9486/26 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 
 


