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Опис на 
занимањето 

 Со стандардот на занимањето Референт за административни работи, се 
дефинирани потребните компетенции (знаења, вештини, 
ставови/однесување) за планирање, организирање и спроведување на 
административни работи.  

 Занимањето Референт за административни работи овозможува 
остварување на административно-технички и помошно-стручни функции, 
и тоа: прима и средува дневна пошта; чува интерна документација; 
подготвува, закажува и дистрибуира материјали за состаноци и води 
записници од состаноци; прима и упатува странки и телефонските 
повици; испраќа и прима електронски и/или телефакс пораки; води и 
ажурира протоколарна и контакт листа; учествува во подготовка и 
организација на службени патувања во земјата и во странство и 
промотивни настани и свечености.   

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира 
административни 
работи 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планира потребни ресурси за 
извршување на работи од описот на 
работното место 

2. Подготвува работни материјали за 
потребите на организационата 
единица; 

3. Учествува во подготовката и 
организацијата на службените 
патувања во земјата и во странство и  

4. Подготвува нацрт редовни извештаи 
за работа; 

5. Почитува и применува пропишана 
законска регулатива и стандарди; 

6. Придонесува за ефективна тимска 
работа; 

7. Рационално ги користи средствата за 
работа; 

8. Применува прописи за безбедност и 
заштита при работа. 

2. Подготовка за 
работа 

Подготовка на работно 
место и услови за 
извршување на работа 

1. Го подготвува работниот простор за 
работа; 

2. Ја проверува содржината и 
исправноста на ресурсите потребни 
за работа; 

3. Ги става во функција ИТ и техничките 
средства за работа;  

4. Ги применува начелата на кодексот на 
однесување на  
институцијата/организацијата. 
 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. 
 
 

Оперативни 
активности 

 Организира 
административни 
работи и оперира со 
дневна пошта и 
другите облици на 
комуникација  
 

1.Организира административни и други 
работи; 
2.  Прима, средува, евидентира  и 
испраќа дневна пошта; 
3. Прима, средува, распоредува акти од 
делокругот на организационата единица; 
6. Води евиденција и  обезбедува и чува 
акти од делокругот на организационата 
единица; 

 5. Прима и упатува странки; 
 6. Прима и насочува телефонски повици; 
 7. Испраќа и прима електронски и/или 

телефакс пораки; 
 8. Води и ажурира протоколарна и контакт 

листа;  
    Организира состаноци 1.Организира состаноци (закажува 

термин, испраќа покани, прима потврди 
за присуство и отсуство); 
2. Обезбедува простор и услови за 
одржување на состанок; 
3. Подготвува и дистрибуира материјали 
за состанок; 
4. Води записник и обезбедува снимање 
на дискусијата од состанокот; 
5. Обезбедува потписи и заверка на 
записникот (испраќа нацрт-записник до 
сите учесници на состанокот; изработува 
финална верзија на записник; испраќа 
конечен и заверен записник; обезбедува 
потпишување на записникот). 
 

  
   Обезбедува 

логистичка поддршка 
на службени патувања 
во земјата и во 
странство и на  
промотивни настани и 
свечености 

1.  Подготвува и организира службени 
патувања во земјата и странство; 
2. Прима и дистрибуира покани за  
промотивни настани и свечености;  
4. Води архива за реализирани службени 
патувања во земјата и во странство и  
промотивни настани и свечености; 
5. Води книга на впечатоци;  

4.  Комерцијални 
активности 

 Обезбедува ресурси за 
извршување на 
работата 

1. Планира потребни ресурси за работа; 
2. Учествува во изработка на Планот за 

јавни набавки и буџетскиот 
циркулар/финансискиот план, преку 
изразување на потреба за ресурси за 
работа. 

3. Подготвува спецификација за набавка 
на материјали и опрема за работа; 

4. Побарува потребни количини од 
ресурсите потребни за работа; 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Административни 
активности 

 Води административна 
евиденција 

1. Води евиденција за документацијата 
што ја обезбедува; 
2. Води евиденција за работното време и 
отсуствата на вработените во 
организационата единица; 
3. Ажурира податоци и информации 
релевантни за делокругот на работа на 
организационата единица; 
4. Води евиденција за примени/испратени 
одговори преку контакт-форма. 

 
6. Активности за 

обезбедување на 
квалитет 

 Обезбедува контрола и 
осигурување на 
квалитетот на 
спроведените 
оперативни и други 
работи од својот 
делокруг 

1. Се придржува на јазичните и 
комуникациските правила; 
2. Спроведува постојни стандарди за 
квалитет; 
3. Предлага мерки за подобрување на 
квалитетот на работниот процес; 
4. Дејствува според правилата на 
деловна тајна при известувањето; 
5. Применува правила за заштита на 
лични податоци; 
6. Извршува навремено и точно 
доставување на информациите до 
внатрешни и надворешни соработници; 
 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

 Одржување на 
средствата за работа 

1. Придонесува за рационално и 
домаќинско користење на средствата за 
работа; 
2. Пријавува оштетување на средствата 
за работа; 
3. Иницира навремена набавка на 
потрошените средства за работа; 
4. Презема активности за навремена 
поправка или замена на оштетените 
средства за работа. 

8.  Комуникација Комуницира со 
внатрешни и 
надворешни 
соработници 

1. Демонстрира работна култура и 
почитување на хиерархија во 
работната средина;  

2. Практикува етички кодекс за 
однесување со клиентите, 
соработниците, колегите и 
претпоставените; 

3. Спроведува комуникација преку писма 
и по електронски пат; 

4. Соработува со внатрешни и 
надворешни соработници на 
адекватен начин согласно со своите 
ингеренции; 

5. Доставува информации во облик и на 
начин пропишан со закон. 

6. Обезбедува навремено и точно 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

доставување на информациите до 
внатрешни и надворешни 
соработници; 

7. Ги почитува правилата на деловна 
тајна при известувањето; 

8. Применува правила за заштита на 
лични податоци; 

 
9. Здравје, 

безбедност и 
заштита на 
работата и 
животна средина 

Се грижи за 
безбедноста и 
заштитата на здравјето 
при работа и за 
заштита на животната 
средина 

1. Постапува и презема мерки согласно 
важечката законска регулатива за 
безбедност и здравје при работа; 

2. Почитува права и обврски од областа 
на безбедност и здравје при работа; 

3. Почитува интерни процедури за 
безбедност при работа  

4. Се грижи за сопствената безбедност и 
здравјето на другите лица кои работат 
со него; 

5. Придонесува за заштита на животната 
средина со рационално користење на 
канцеларискиот материјал и 
енергенсите. 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Почитува и применува пропишана законска регулатива и стандарди; 
• Познава административни процедури за обработка и управување со документи; 
• Ги познава принципите и процесите за канцелариско работење; 
• Идентификува потребни ресурси за извршување на работи од описот на работното 

место; 
• Користи компјутерска технологија, фотокопирен апарат, апарат за скенирање на 

документи, телефонска централа; 
• Поддржува организациски стандарди за начинот на однесување  и облекување; 
• Планира и организира активности од делокругот на работата; 
• Предлага  нови начини на работа со цел оптимално користење на ресурсите за 

работа. Подготвува работни материјали за потребите на организационата единица; 
• Разликува составни делови на записници од состаноци; 
• Поддржува кодекс на однесување во комуникацијата со странки и вработени во 

институцијата. 
• Почитува хиерархиска поставеност во институцијата; 
• Идентификува лични податоци на странките со кои може да управува; 
• Познава прописи за безбедност и заштита при работа; 
• Познава прописи за безбедна и здрава и животна средина. 
• Подржува тимска работа и работа под притисок. 
 

Вештини за занимањето:  
 

• Применува нормативи и стандарди во секојдневното работење; 
• Поседува подготвеност за учење и развој; 
• Ги идентификува сопствените потреби за учење и развој; 



 

 

• Ги користи стекнатите знаења за да ја подобри работата; 
• Ги детектира проблемите кои се јавуваат при работата и навремено укажува за 

нивно побрзо надминување; 
• Способен е активно да слуша и точно да ги разбере добиените насоки за работа; 
• Умее да се изрази јасно и прецизно, при усна и писмена комуникација со 

вработените, претпоставениот раководител и останатите внатрешни и надворешни 
соработници; 

• Покажува умешност за организирање на работните активности и промотивни 
настани; 

• Поседува аналитички вештини; 
•  Логично размислува и умее да прави разлика во приоритетите на работните задачи 

и активности; 
• Ефикасно управува со сопственото време за работа и со времето на другите; 
• Посветува внимание на детали; 
• Ги почитува различните мислења и придонесува за ефективна тимска работа; 
• Способен е да работи под притисок; 
• Демонстрира професионалност во односите со колегите и странките; 
• Покажува умешност во препознавање и надминување на конфликтни ситуации; 
• Се грижи за рационално и ефикасно користење на ресурсите за работа; 
• Презема одговорност за одржување на безбедна и здрава работна и животна 

средина. 
 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
Способен е да се изразува во усна и во писмена форма на јазик кој 
другите можат лесно да го раzберат. Остварува јазична интеракција 
со вработени, надворешни соработници и со странки/клиенти 
користејќи електронска комуникација. Спроведува и толкува 
концепти поврзани со примање и испраќање информации поврзани 
со административното работење. 
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 на странски јазик во 
усна и во писмена форма. Комуницира на 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 користи и работи со техничко-технолошки алатки за 
компетентни извори на работи поврзани со административното и 
канцелариското работење, правилно ги проценува ресурсите за 
работа, води прецизни евиденции за извршените задачи и 
изготвува извештаи. 
 
Дигитални компетенции.  
Способен е да користи компјутерска техника и програми  Microsoft 
Offie (Word, Excel), AutoCad и други техничко-технолошки алатки за 
да обезбеди најдобри можни функции и мрежно користење на 



 

 

одредени податоци за административно и канцелариско работење. 
 
 
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.  
Постапува согласно со законите и другите нормативни акти. Се 
однесува согласно со професионалните и другите етички норми и 
вредности. 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 административното 
работење со примена на начелата на точност, прецизност, 
навременост и ефикасност. Придонесува за унапредување на 
постапките во административното и канцелариското. Манифестира 
самодоверба и позитивен став во однесувањето при решавање 
конфликтни ситуации. 
 
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 

Референтот за административни работи, работи во канцеларија –
затворен работен простор со употреба на вештачки извор на 
светлина. Во секојдневното работење користи компјутер, фиксен 
телефон, мобилен телефон, фотокопирен апарат, апарат за 
скенирање на документи. Работата најчесто се одвива во една 
смена. Референтот за административни работи може да работи 
сам или во тим. Работата воглавно се спроведува во седечка 
положба. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

1. Закон за општа управна постапка. 
2. Закон за работни односи  
3. Закон за административни службеници 
4. Закон за државни службеници 
5. Закон за безбедност и здравје при работа 
6. Закон за заштита на животна средина 
7. Закон за заштита на лични податоци 
8. Закон за слободен пристап до информации од јавен 

карактер 
9. Закон за постапување по претставки и предлози 
10. Закон за архивски материјал 
11. Закон за прибавување и размена на податоци по службена 

должност  



 

 

12. Закон за слободен пристап до информации од јавен 
карактер 

13. Каталог на работни места на МИОА 
14. Уредба за канцелариско и архивско работење 
15. Упатство за начинот и техниката на постапување со 

архивскиот, документарниот материјал во канцелариското и 
архивското работење 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/13 

Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 


