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настани 
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Сектор ОСТАНАТИ 
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сложеност на 
работни задачи 

(IV) четврто 

Опис на 
занимањето 

Организаторот на настани реализира посреднички комуникациски, 
информатички и комерцијални активности поврзани со планирањето, 
организацијата и реализацијата на свечени, обредно-ритуални, 
културно-забавни, корпоративни и останати настанати, соодветно на 
барателот на услугата. 
Тој обезбедува информации во однос на понудите, типот на услугата, 
религиозно-културните традиции и новините во организирањето на 
настани од различен карактер и го информира клиентот. Нуди услуги 
во однос на обезбедување информации поврзани со цената на 
чинење на услугата, врши наплата или посредува во наплатата, 
консултира клиенти при изборот на услугата и набавката од 
добавувачите, одговара на индивидуални барања на киентот и ги 
информира корисниците на услугата во однос на административните 
формалности. 
Воспоставува контакти со клиенти, добавувачи и други соработници, 
даватели на услуги и обезбедува материјално-технички ресурси 
поврзани со потребите за организирање на настани. 
Организаторот на свечени, културно-забавни и корпоративни настани 
ги координира активностите на тимот и  прави контрола на коректно 
извршување на услугата согласно организацискиот план и програма.  
Прави анализа на резултатите од извршената услуга и подготвува 
извештаи обезбедувајки доверливост на податоците. Во својата 
работа, тој ги почитува законските прописи, кодексот на однесување, 
работната етика и различните култури и обичаи. 
Се грижи за заштита на работната и животната средина.  
Работи тимски, покажува разбирање и трпеливост и навремено ги 
извршува задачите. 

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и  
организирање на 
работни активности 
 
 

Планира и организира 
сопствена работа во 
соласност со работата 
на тимот 
 
 
 

1. Обезбедува информации 
поврзани со работните 
задачи; 

2. Прави анализа на 
добиената работна задача;  

3. Распределува активности во 
работниот процес; 

4. Подготвува акциски план за 
дневни, недели и месечни 
активности; 

5. Подготвува потребна 
документација за работа;  

6. Прави листа за набавка на 



потребни материјално-
технички ресурси; 

7. Изготвува листи за 
комуникација со клиенти, 
добавувачи и соработници; 

8. Предлага неопходни 
промени во работниот 
процес; 

9. Покажува флексибилност во 
координирањето на  
сопствена работа со 
работата на тимот; 

10. Учествува во создавање и 
одржување на позитивна 
работна клима; 

11. Води грижа за сопствениот 
напредок и стручен развој; 

2.  Подготовка за 
работа 

Лично подготвување, 
подготвување на 
локација и 
материјално-
техничките ресурси (за 
реализација на 
работните 
задачи/настанот) 

1. Применува кодекс на 
облекување и однесување; 

2. Одржува лична хигиена; 
3. Прави проверка на 

просторот/локацијата за 
одржување на настанот; 

4. Прави проверка на 
работната опрема, 
реквизитите и материјалите 
за работа; 

5. Обезбедува хигиена на 
опремата и  реквизитите;  

6. Подготвува печатени 
материјали за работа; 

7. Воспоставува контакт со 
клиенти, добавувачи и 
соработници; 

8. Почитува нормативни 
барања поврзани со храна, 
превоз и сместување. 

3.  Оперативни 
активности 

Реализира активности 
поврзани со  
организација на 
свечени и обредно - 
ритуални настани 
(свадба, роденден, 
крштевка, сунет, 
јубилеј, погреб, 
годишнина, смотри) 
 
 

1. Комуницира со клиентот за 
да ги усогласи неговите 
барања и услугата која ја 
нуди; 

2. Подготвува план на 
активности според видот на 
настанот (свадба, роденден, 
крштевка, сунет, јубилеј, 
погреб, годишнина, смотри), 
соодветно на барањата на 
клиентот; 

3. Учествува во изготвување 
на пресметка за цена на 
чинење на услугата; 



4. Учествува во продажба на 
билети и котизација на 
настанот (електронска и 
телефонска продажба и 
преку продажни мрежи); 

5. Врши наплата на услугата 
или посредува при 
реализација на наплатата; 

6. Комуницира со стручни лица 
за обичаите и традицијата 
за свечени и обредно 
ритуални настани; 

7. Го информира клиентот за 
обичаите и традицијата при 
спроведување на свечениот 
или обредно-ритуален 
настан;  

8. Прави проценка на 
потребите на клиентот и 
препорачува надворешни 
добавивачи, соодветни 
простории/објекти, менија за 
храна и пијалоци, актуелни 
трендови, визија за 
настанот, прилагодени на 
потребите на киентот; 

9. Учествува во изготвување 
на организациска програма 
според желбите и 
можностите на клиентот; 

10. Го ускладува времето, 
можностите и желбите на 
клиентот при подготовка на 
организациската програма; 

11. Нуди информации за 
актуелни трендови во 
спроведување на свечени и 
обредно-ритуални настани 
прилагодени на потребите 
на барателот на услугата;  

12. Подготвува алтернативни 
варијанти на барањата на 
клиентот со почитување на 
претходно поставениот 
буџет; 

13. Комуницира со одговорни 
лица вработени во сали, 
хотели, ресторани, верски 
објекти, фирми задолжени 
за осветлување и 
озвучување, фотографски 



куќи, цвеќари и останати 
даватели на услуги и врши 
резервација на датумот на 
настанот; 

14. Обезбедува печатени 
матијали (покани, флаери и 
друг рекламен материјал) 
според желбите и 
можностите на клиентот; 

15. Дава логистичка подршка во 
текот на настанот; 

16. Координира активности на 
тимот и контролира 
коректно извршување на 
услугата; 

17. Прави контрола на 
доставените материјали од 
добавувачите согласно 
нарачката; 

18. Реализира завршни 
активности, средува 
простор, опрема, 
материјали; 

19. Прави анализа на 
извршената услуга. 

  Реализира активности 
поврзани со 
организација на 
настани од културно-
забавен карактер 
(модни ревии, изложби, 
промоции на нов 
производ, фестивали, 
концерти, саеми)  
 
 
 

1. Комуницира со клиентот за 
да ги утврди неговите 
барања и услугата која ја 
нуди; 

2. Подготвува план на 
активности во зависност од 
видот на настанот (модни 
ревии, изложби, промоции 
на нов производ, 
фестивали, концерти, 
саеми), а соодветно на 
барањата на клиентот; 

3. Учествува во изготвување 
на пресметка за цена на 
чинење на услугата; 

4. Учествува во продажба на 
билети и котизација на 
настанот (електронска и 
телефонска продажба и 
преку продажни мрежи); 

5. Врши наплата при 
организација и реализација 
на културно-забавниот 
настан или посредува при 
реализација на наплатата; 

6. Прави проценка на 



потребите на клиентот и 
препорачува надворешни 
добавувачи, соодветни 
простории/објекти, учесници 
на настанот, менија за 
храна и пијалоци, актуелни 
трендови, визија за 
настанот; 

7. Учествува во изготвување 
на организациска програма; 

8. Нуди информации за 
актуелни трендови во 
спроведување на културно-
забавниот настан 
прилагодени на потребите 
на барателот на услугата;  

9. Подготвува алтернативни 
варијанти на барањата на 
клиентот со почитување на 
претходно поставениот 
буџет; 

10. Пренесува информации и 
комуницира со секторот за 
односи со јавност или 
агенција за односи со 
јавност за информирање на 
јавноста како и за 
обезбедување на присуство 
на претставници од 
медиумите на настанот;  

11. Обезбедува печатење и 
дистрибуција на билети и 
рекламен материјал во 
јавноста; 

12. Комуницира со одговорни 
лица вработени во сали, 
хотели, ресторани, верски 
објекти, фирми задолжени 
за осветлување и 
озвучување, фотографски 
куќи, цвеќари и останати 
даватели на услуги и врши 
резервација на датумот на 
настанот; 

13. Учествува во подготовката 
на протоколот за 
реализација на културно-
забавниот настан; 

14. Дава логистичка подршка во 
текот на настанот; 

15. Прави контрола на 



доставените материјали од 
добавувачите согласно 
нарачката; 

16. Реализира завршни 
активности, средува 
простор, опрема, 
материјали;  

17. Прави анализа на 
извршената услуга. 

  Реализира активности 
поврзани со 
организација на 
корпоративни и други 
едукативни настани 
(конференции, 
симпозиуми, конгреси, 
семинари, 
работилници)  
 
 

1. Комуницира со клиентот или 
менаџерот од сопствената 
компанија за да ја утврди 
темата на настанот; 

2. Учествува во подготвка на 
план на активности во 
зависност од видот на 
настанот (конференции, 
симпозиуми, конгреси, 
семинари, работилници). 

3. Учествува во изготвување 
на пресметка за цена на 
чинење на услугата;  

4. Врши наплата при 
организација и реализација 
на настанот или посредува 
при реализација на 
наплатата; 

5. Прави проценка на 
потребите на клиентот и 
препорачува соодветни 
простории/објекти, 
предавачи, говорници, 
кетринг услуги, актуелни 
трендови, визија за 
настанот; 

6. Изготвува организациска 
програма; 

7. Подготвува алтернативни 
варијанти на барањата на 
клиентот со почитување на 
претходно поставениот 
буџет; 

8. Комуницира со гостите, 
предавачите или 
говорниците на настанот за 
дефинирање на темите и 
критериумите за соработка; 

9. Учествува во изготвување 
на промотивни материјали и 
кампањи преку социјални 
мрежи, телевизиски, 



печатени медиуми и веб 
страни; 

10. Пренесува информации и 
комуницира со секторот за 
односи со јавност или 
агенција за односи со 
јавност за информирање на 
јавноста како и за 
обезбедување на присуство 
на претставници од 
медиумите на настанот;  

11. Комуницира со одговорни 
лица вработени во сали, 
хотели, ресторани, фирми 
задолжени за осветлување 
и озвучување, фотографски 
куќи, цвеќари и останати 
даватели на услуги и врши 
резервација на датумот на 
настанот; 

12. Подготвува протокол за 
реализација на настанот; 

13. Обезбедува печатење и 
дистрибуција на работниот 
материјалите до сите 
учесници на настанот; 

14. Организира пат, сместување 
и храна/кетеринг за 
учесниците на  настанот; 

15. Подготвува листа на 
учесници и слушатели за 
евиденција при влез на 
настанот; 

16. Ги пречекува гостите и 
останатите учесници; 

17. Организира кафе паузи и 
паузи за ручек; 

18. Дава логистичка подршка во 
текот на настанот; 

19. Реализира завршни 
активности, средува 
простор, опрема, 
материјали;  

20. Прави анализа на 
извршената услуга. 

4.  Комерцијални 
активноси 

Обезбедува повратни 
информации и 
извештаи за тековното 
работење 

1. Учествува во изработка на 
калкулации на извршена 
услуга; 

2. Посредува во склучување 
договори за набавка и 
изнајмување на простор, 



опрема и материјали 
потребни за настанот; 

3. Посредува во склучување 
на договори со клиенти и 
надворешни соработници 
даватели на услуга; 

4. Подготвува извештаи за 
тековното работење и 
истите ги доставува до 
менаџерите. 

5.  Административни 
активности 

Води работна 
документација 

1. Спроведува 
административно и 
материјално работење; 

2. Архивира документација за 
секоја активност 
поединечно; 

3. Пополнува 
административни 
документи;  

4. Уредува документација. 
6.  Активности за 

обезбедување 
квалитет 

Спроведува и 
контролира квалитет 
на активностите во 
согласност со 
стандардите во 
работењето  

1. Применува интерни 
процедури при извршување 
на активностите;   

2. Обезбедува доверливост на 
податоците; 

3. Почитува законски прописи, 
верски обичаи и други 
религиозни култури;   

4. Почитува кодекс на 
однесување и етика во 
работењето; 

5. Користи рационално 
енергија, материјали и 
време; 

6. Работи тимски  
7.  Одржување и 

поправање опрема 
Се грижи за средствата 
за работа 
 

1. Правилно ги користи 
средствата за работа; 

2. Се грижи за исправноста на 
опремата; 

3. Утврдува потреба за 
сервисирање на опремата; 

4. Идентификува и 
интервенира при појава на  
дефект на опремата. 

8.  Комуникација Комуницира со 
клиенти, деловни 
партнери и 
соработници 
 

1. Познава вербална и 
невербална коминукација; 

2. Применува култура на говор 
и однесување; 

3. Користи различни средства 
за комуникација (ИКТ); 



4. Комуницира на мајчин јазик 
и по потреба на странски 
јазик; 

5. Одржува комуникација со 
клиенти, добавувачи, 
медиуми и останати 
соработници. 

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. Применува заштитни мерки 
и средства при работа; 

4. Спроведува процедури за 
противпожарна заштита; 

5. Селектира и отстранува 
отпад согласно прописите за 
заштита на околината. 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето:  
 
• Познава организација на работа во компанија за организирање на настани; 
• Знае да планира, подготвува и координира работа во компанијата; 
• Знае да ја планира сопствената работа во согласност со работата на тимот; 
• Познава санитарно-технички норми за работа во компании за организација на 

настани; 
• Разликува улоги на одделни позиции на членовите во тимот и нивните односи 

како и хиерархискaта поставеност; 
• Ги познава обичаите и традициите при спроведувањето на свечени и обредно-

ритуални настани;  
• Разликува типови установи хотели, сали, ресторани, паркови, градини, погодни за 

спроведување на различни настани; 
• Почитува правила на работа на надворешните добавувачи на стоки и услуги 

(фотографи, сниматели, модни куќи, кетринг услуги, декоратери и други услужни 
компании); 

• Набројува фази во изготвување на организациска програма; 
• Познава постапката за изработка и ажурирање на базата на податоци за 

клиентите и соработниците; 
• Разликува клиенти во однос на нивните карактеристики и потреби;  
• Наведува правни и регулаторни ограничувања за чување и употребата на 

податоците за клиентите; 
• Ги познава активностите за корпоративна општествена одговорност;  
• Идентификува можни ризични, конфликтни ситуации и средства за решавање на 

истите; 
• Познава верски, културни и други навики и традиции; 
• Објаснува трендови во културата и забавниот живот; 
• Познава трендови на организирање и декорирање во зависност од видот на 



настанот кој се спроведува; 
• Познава начини на комуникација на мајчин јазик и барем еден странски јазик 

(вербална, невербална и со примена на средства за комуникација); 
• Разликува основни елементи за буџетирање; 
• Презентира водење на деловна документација; 
• Набројува професионални и здравствени ризици кај различни работни задачи; 
• Познава терминологија поврзана со предупредувачки ситуации, сигнализација и 

обележување за обезбедување; 
• Почитува кодекс на облекување и правила на етичко однесување и работење; 
• Ги познава соодветните делови од законодавството, надворешните прописи и 

процедурите на организацијата;  
• Разликува законски  прописи, средства  и мерки  за заштита и безбедност при 

работа; 
• Познава правила и прописи за заштита на околината, заштита од пожар и давање 

прва помош. 
 
Вештини за занимањето: 
 
• Планира, подготвува и организира работа, самостојно и во тим; 
• Реализира работни задачи согласно етичките норми на однесување и работење; 
• Комуницира на мајчин јазик и на берем еден странски јазик; 
• Користи информатичка технологија во подготовка и водење на работна 

документација; 
• Економично ги користи просторот, опремата и материјалите за работа; 
• Подготвува простор, опрема и материјали за работа; 
• Собира информации и ги открива потребите на клиентот; 
• Изработува организациска програма и буџет за услугата; 
• Подготвува листа на потенцијални клиенти, добавувачи и останати соработници; 
• Препорачува надворешни добавувачи, соодветни простории/објекти, менија за 

храна и пијалоци, актуелни трендови, визија за настанот, прилагодени на 
потребите на киентот; 

• Предлага решенија при настанати непредвидени ситуации во однос на времето, 
желбата и можностите на барателот на услугата;  

• Ја следи работата и ги координира активности на надворешните даватели на 
услугата (фотографи, сниматели, модни куќи, кетринг услиги, декоратери и други 
услужни компании); 

• Ги следи трендовите во културата и забавниот живот како и трендовите на 
организирање и  декорирање во зависност од видот на настанот кој се 
спроведува; 

• Почитува верски обичаии, традиции и други културни навики; 
• Препознава конфликтни ситуации и предлага начини на нивно разрешување; 
• Води деловна комуникација со клиенти, добавувачи и останати соработници; 
• Изготвува основни сметководствени документи (фактури, испратници, 

спецификации и сл.) соодветно на неговата компетентност; 
• Собира повратни информации за спроведените настани и прави анализа на 

постигнатите резултати и утврдува точки за подобрување; 
• Создава безбедносни услови за работа и обезбедува квалитет и квантитет на 

услугата; 
• Применува правила и прописи за заштита на работната и животната средина и 



заштита на лични податоци. 
 

Клучни 
компетенции 

 Комуникација на мајчин јазик: 
Способен е да споделува и толкува концепти, размислувања, 
налози, факти, барања и ставови во усна и писмена форма. 
Исто така, способен е да применува техники на активно 
слушање, вербална и невербална комуникација  на соодветен и 
креативен начин со корисниците на услуга, деловни 
соработници и колеги од тимот во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да користи 
и толкува различни видови на документација, да собира, 
анализира и обработува информации. Истите информации, 
способен е да ги аргументира во усна и писмена комуникација 
соодветно на контекстот. 
  

 Комуникација на странски јазици:  
Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена 
деловна комуникација  во специфичен општествен и културен 
контекст поврзан со работата. Способен е да разбира, искажува 
и толкува концепти и размислувања, факти и ставови во усна и 
во писмена форма. Го користи странскиот јазик со цел да ја 
остварува писмената и усната комуникација со деловните 
соработници и корисниците на услугите, го следи напредокот во 
професијата и го надградува сопственото знаење и вештини и 
меѓукултурното разбирање. 
 

 Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата: 
Способен е да применува математички компетенции за 
објаснување и решавање задачи за време на секојдневната 
административна работа и работа со корисниците на услугата и 
деловни соработници, како и подготовка на деловна 
документација. 
 

 Дигитална компетенција: 
Користи ИТ технологија и други технологии на информатичкото 
општество за извршувањето на секојдневните работни обврски.  
 

 Учење како се учи:  
Способен е и свесен за потребата да стекне и усвои ново 
знаење и вештини заради личен напредок и напредок на 
институцијата каде работи, применувајќи ги истите и 
унапредувајќи го процесот. Способен е да управува со 
сопственото учење и да креира работни рутини. Истраен е и 
одговорен во самостојното учење и особено во учењето за 
време на работата со стручните работници и соработниците и 
колегите. Поседува вештини на размислување и  
самооценување за наученото. 
 

 Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување способен е да манифестира 



лични, интерперсонални и интеркултурни  компетенции за 
комуникација cо луѓе од различна стручна спремност, културна 
и религиозна определба, социјална и граѓанска припадност, 
изразувајќи притоа толеранција и разбирање за другите 
гледишта и ставови, при што создава доверба. Нема 
предрасуди за луѓето од друга верска и национална или 
културна припадност и ги почитува нивните обичаи и култури. 
Способен е да работи во тим кој е мултикултурен и 
мултинационален и од различни општествени и социјални 
средини, да ги почитува нивните потреби и активности и да 
решава конфликти таму каде тоа е потребно. Ги познава 
општествените и политичките концепти и демократски учества 
во нив. Поседува организациски вештини кои ќе му овозможат 
да го организира целиот процес од идеја до реализација. 
 

 Чувство на преземање на иницијатива и претприемништво: 
Способен е идеите да ги претвори во реалност со иницијатива 
за нивно реализирање и спроведување на дело со цел 
подобрување на моменталната состојба. Креативен е, 
иновативен и презема ризици за остварување на целта со 
претходна анализа на пазарот и продуктите кои се нудат, 
осврнувајќи се  на платежната моќ на граѓаните и следејќи ги 
светските трендови. 
 

 Културолошка свест и културно изразување:  
Го препознава и цени креативниот израз на идеи, културата на 
работното место и комуникацијата, искуствата и емоциите во 
најразлични медиуми (вклучително литература, визуелни 
уметности и музика) и соодветно ги поврзува со 
самоподобрувањето на членовите во тимот. Ги приближува 
сопствените креативни и експресивни ставови со 
размислувањата на другите членови во тимот и ги изразува на 
соодветен начин со што всушност ја подобрува ефикасноста на 
нивното работење, а ги збогатува општите животни 
компетенции. 

 

Посебни услови 

• Работи надвор од своето работно место, во 
специјализирани објекти за обредно-ритуални настани, 
настани од кутлруно-забавен караткер како и корпоративни 
и други едукативни настани.   

• Работи за викенди и празници. 
• Работи со продолжено работно време. 
• Работи под притисок и стрес со почитување на рокови. 
• Работи во различни климатски и временски услови.  

 
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; 
• Стандарди за квалитет на храна (Хасап, Халал и Кошер) 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8964/35 

Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 


