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Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Проектен асистент се дефинираат 

потребните знаења вештини и кмпетенции за асистирање при планирање, 

подготовка, операционализација, организација и контрола на проекти. 

Занимањето Проектен асистент овозможува самостојно да ја извршува 

позицијата, од планирање до финализирање на проектна задача, од аспект 

на организирање, администрирање, техничка подготовка, со користење на 

оперативни, комерцијални, административни, финансиски, комуникациски, 

технички, и општествено одговорни знаења и вештини. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на занимањето Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 

организирање на 

работни 

активности 

Помага во 

административни, 

логистички, човечки и 

финансиски прашања 

врзани за реализација 

на проектот 

1. Технички планира и организира 

административни прашања на 

проектот 

2. Обезбедува логистичка поддршка при 

организација на настани и 

работилници 

3. Применува позитивни законски 

прописи 

2. 
 

 

Подготовка за 

работа 

Учествува во дневна 

организација на 

работата на проектот 

 

1.   Обезбедува потребна документација 

за дневни активности на проектот 

2. Организира присуство на соодветни 

лица поврзани со проектни активности 

3. Се грижи за техничката исправност на 

средствата за работа 

4. Дава насоки за обеззбедување 

квалитетно работно опкружување 



3. Оперативни 

активности 

Учествува во анализа за 

потребите на 

поединечни активности 

на проектот 

1. Применува аналитички и синтетички 

вештини во развој на целокупната 

документација на проектот 

2. Изработува документација во 

согласност со законските прописи 

3. Применува законски пропишани 

обрасци 

4. Користи електронски бази на податоци 

5. Извршува телефонска и електронска 

комуникација 

Прави организација на 

настани од аспект на 

време и логистика 

1. Врши прием на лица 

2. Реализира  активности според утврден 

план за работа 

3.  Ги почитува и води сметка за 

запазување на временските рокови 

врзани со конкретни активности 

4. Реализира комуникација во врска со 

потребни дозволи и друга надворешна 

документација од соодветни 

институции и државни органи 

5. Почитува организациска структура на 

проектот 

6. Се грижи за набавка на канцелариски 

и помошни материјали 

7. Се грижи за правилно управување со 

залихите на материјали во проектната 

канцеларија 



Помага во подготовка 

на документација за 

ревизорски извештаи 

 

1. Ги применува знаењата во врска со 

сметководственото работење 

2. Се грижи за правилно управување со 

краткорочните финансиски аспекти на 

проектот 

3. Врши архивирање на документацијата, 

физичка и електронска 

4. Организира и одржува проектни 

документи и бази на податоци 

5. Води евиденција за наративни и 

финансиски активности 

6. Води статистичка евиденција за 

потребите на проектот 

7. Помага при изготвување на наративни 

и финансиски извештаи за проектот 

4. Комерцијални 

активности 

Врши активности од 

набавно работење 

 

1. Учествува во набавка на канцелариски 

материјали и помошни материјали 

2. Комуницира со добавувачи 

3. Се грижи за складирањето и чувањето 

на материјалите и опремата 

4. Планира и организира транспорт на 

лица и стоки 

5. Планира и организира угостителски 

услуги 

6. Комуницира со коминтентите за 

навремена наплата на 

побарувањата/електронски 

7. Прави концепт за финансиските 

потреби на проектната активност во 

рамките на предвидениот буџет 

5. Административни 

активности 

Извршува општи 

административни 

работи 

1. Воспоставува деловна комуникација 

2. Се грижи за интерната комуникација 

помеѓу вработените 

3. Воспоставува вон-деловна 

комуникација (soft skills) 

4. Го организира канцелариското 



работење 

5. Применува позитивни законски 

прописи 

6. Води сметководствена и финансиска 

евиденција 

7. Врши архивски работи 

8. Комуницира со надворешни 

институции и врши општи 

административни работи 

6. Активности за 

обезбедување на 

квалитет 

Учествува во контрола 

на варијабили на 

проектот 

 

1. Реализира и врши мониторинг на 

проектни активности во рамките на 

утврдениот буџет и временската рамка 

2. Следи позитивен социолошко, 

економски, општествен, правен  

импакт на проектот 

3. Подготвува материјали за анализа и 

статистички извештаи 

7. Одржување и 

поправање 

опрема 

Се грижи за исправност 

на техничките уреди и 

инсталации 

 

1. Се грижи за редовно одржување на 

средствата за работа 

2. Препознава техничка неисправност на 

средствата за работа и инсталациите 

3. Остварува комуникација со технички и 

сервисни служби 

8. Комуникација Остварува интерна и 

екстерна комуникација 

 

1. Остварува дневна и неделна 

координација со проектниот тим 

2. Остварува ефективна комуникација со 

засегнатите страни и трети лица 

3. Комуницира по електронски, писмен 

пат и преку  телефон 

4. Комуницира на мајчин и странски јазик 

5. Применува литературен говор во 

комуникацијата 

6. Остварува позитивна (асертивна) 

комуникација 

7. Обезбедува проток на информации 

помеѓу лицата вклучени во проектните 



активности 

9. Здравје, 

безбедност и 

заштита при 

работа и заштита 

на животна 

средина 

Ги почитува законските 

прописи за прва помош, 

заштита при работа и  

заштита на животната 

средина 

1. Применува позитивни законски 

прописи од областа на првата помош 

и заштита при работа 

2. Активно се грижи за заштита на 

животната средина во согласност со 

законските прописи 

3. Се грижи за одржување на хигиената 

на просторот 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето:  

• Разликува проектни активности, проектни задачи и проектни цели, на долг и краток рок. 

• Објаснува организирање на деловни патувања, сместување и превоз. 

• Опишува обезбедување логистичка поддршка  (техничка и административна) при 

организација на настани и работилници. 

• Познава и следи позитивни законски прописи и решенија во врска со проектната 

активност. 

• Познава канцелариско и деловно работење (деловна коресподенција интерна и 

екстерна, изработување деловни писма, записници од состаноци, записници од 

состаноци на управни одбори, записници од состаноци на собранија на акционери) 

• Познава сметководствени работи (изработка на фактури, евиденција на побарувања и 

обврски, евиденција на дневни изводи од банкарско работење) 

• Опишува архивирање на документација -  сметководствени документи, комуникациски 

документи, деловни писма, прес клипинг (прес архива), заклучоци од состаноци, 

заклучоци од управен одбор, заклучоци од собрание. 

• Познава комуникација во електронска, телефонска и писмена форма со засегнатите 

учесници во проектот. 

 

Вештини за занимањето: 

 

• Планира проектни активности, проектни задачи и проектни цели, на долг и краток рок. 

• Организира активности на долг и краток рок, во врска со планираните проектни 

активности, проектни задачи и проектни цели 

• Организира деловни патувања, сместување и превоз. 

• Обезбедува логистичка поддршка (техничка и административна) при организација на 



настани и работилници. 

• Применува позитивни законски прописи и решенија во врска со проектната активност. 

• Извршува канцелариско и деловно работење (води деловна коресподенција интерна и 

екстерна, изработува деловни писма, записници од состаноци, записници од состаноци 

на управни одбори, записници од состаноци на собранија на акционери). 

• Извршува сметководствени работи (изработува фактури, врши евиденција на 

побарувања и обврски, евидентира дневни изводи од банкарско работење). 

• Архивира документација -  сметководствени документи, комуникациски документи, 

деловни писма, прес клипинг ( прес архива), заклучоци од состаноци, заклучоци од 

управен одбор, заклучоци од собрание. 

• Технички организира  проектни активности - умножување на документација, сортирање 

на документација, распределување на документација, обезбедување технички средства 

за работа (компјутер, лаптоп, проектор, банер, флипчарт, озвучување), обезбедување 

тековни средства на канцелариско работење (хартија, пенкала, налепници, спојници, 

хефталици, дупчалки, класери, папки, фолии, коректор, маркери, фломастери, ножица, 

скалпел, селотејп, лепило...), се грижи за техничка исправност на средствата за работа 

и инсталации. 

• Комуницира во електронска, телефонска и писмена форма со засегнатите учесници во 

проектот. 

• Користи информатичко комуникациски технологии - работи со електронска база на 

податоци, користи  електронски пребарувачи, врши електронско архивирање, 

употребува готови софтверски решенија 

• Извршува статистички операции: изработува статистички табели, пополнува  

статистички податоци, изработува основни статистички извештаи 

• Изработува наративни и финансиски извештаи во врска со  проектните активности. 

• Раководи со залихи на помошни и канцелариски материјали, евидентира и набавува. 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
Способен е да објаснува активности во врска со реализација на 

проектот.  Се изразува во усна и во писмена форма,  користи 

електронска комуникација и остварува јазична интеракција со 

вработени, надворешни соработници и со странки/клиенти. Способен е 

да користи различни видови 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. Користи странски јазик во специфичен општествен и културен 

контекст поврзан со работата, 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.  

Способен е да извршува сметководствени и статистички активности, 

изработува и води евиденција на сметководствена документација, 

извршува активности од комерцијалното работење Користи и работи со 

техничко-технолошки алатки. 

 

Дигитални компетенции.  

Способен е да користи компјутерска техника, Microsoft Office(Word, 

Excel). Користи готови софтверски решенија 

 

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 кон новонастанати ситуации 

и мотивиран e за работа во сопствената област. Позитивен однос кон 

професионалните етички норми и вредности. 

 

Чувство за иницијатива и претприемништво.  

Препознава можности за поефикасно и поефективно извршување на 

проектните активности, превзема ризик при донесување одлуки, 

поттикнува иновативност во сопствената и во работата на другите, 

препознава можности за развој на внатрешно претприемништво 



 

Културолошка свест и културно изразување.  
Ги почитува различностите помеѓу луѓето и се однесува 

недискриминирачки. 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 ја подобрува 

ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови 

Проектниот асистент работи во канцеларија – затворен работен 

простор со употреба на природен или вештачки извор на светлина и 

според потребите на проектите патува на локација каде се извршуваат 

проектните задачи. Во секојдневното работење користи компјутер, 

фиксен телефон, мобилен телефон, фотокопирен апарат, апарат за 

скенирање на документи, моторно возило и разни видови софтвер. 

 

Законска регулатива, 
прописи и индустриски 
стандарди 

Облигационо право 

Закон за работни односи 

Закон за заштита на животна средина 

Закон за заштита при работа 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на одобрување 
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