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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ: Банкарски 

службеник 

 
2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ: IV (четврто) ниво на сложеност на работата 
 
3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Кандидатот: 
 

- Планира, организира и контролира активности во благајничкото 

работење, платниот промет во земјата и во странство, трезорското 

работење; 

- Врши подготвителни и контролни активности во кредитното 

работење;  

- Работи со документи и информатички систем; 

- Комуницира со клиенти; 

- Почитува законска регулатива; 

- Придонесува во ефективна тимска работа; 

- Рационално користи средства за работа; 

-    Применува прописи за безбедност и заштита при работа. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

 
 
Групи на работи 

 
 
Типични работи 

 
 
Знаења и вештини 

Планирање, 
организирање и 
контролирање на 
работата  
 

Ги планира 
работните 
активности  
 

 Прецизно планира 
активности, време и 
место на 
реализација. 

 

Ја организира 
работата  
 

 Соодветно се 
вклучува во 
информацискиот 
систем; 

 врши прецизна 
класификација на 
работните задачи за 
нивно поефикасно 
извршување; 

 врши требување на 
потребни 
материјални 
средства и потребна 
документација; 

 утврдува состојба од 
претходни извештаи 
и ја искористува за 
унапредување на 
тековните 
активности. 

Придонесува за 
ефективна тимска 
работа 
 

 Воспоставува 
позитивни односи на 
комуникација со 
тимот и 
претпоставените. 

 
 

Обезбедува 
повратни 
информации и 
извештаи за 
тековното 
работење 

 Доставува 
навремено и точно 
информации и 
извештаи за 
работните 
активности. 
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Работа со 
плаќања во 
земјата 
 
 

Работи со деловна 
документација 
 
 
 

 

 Пополнува 
документи за 
одредена намена во 
соодветен формат, 
јазик и граматика; 

 обезбедува 
потребни парични 
средства за работа; 

 врши класификација 
на паричните 
средства по апоени 
и врши контрола на 
исправноста на 
истите; 

 утврдува идентитет 
на физички и правни 
лица; 

 отвора сметки; 

 ја проверува 
состојбата на 
сметките на физички 
и правни лица; 

 прифаќа документи  
и парични средства 
од физички и правни 
лица и врши 
проверка на 
исправноста на 
истите; 

 прави пресметки и 
проверува точност 
на податоците; 

 реализира дознаки 
во земјата;  

 издава дневни 
изводи на сметките 
по барање на 
клиентот; 

 извршува платни 
инструменти; 

 врши авторизација 
на налозите за 
плаќање и на 
одливите преку 
МИПС и КИПС. 
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Работи со влезна и 
излезна пошта 
 

 Евидентира влезна 
пошта; 

 препраќа влезна 
пошта до 
соодветните служби; 

 добива повратни 
информации во 
врска со одлуките за 
влезната пошта и 
врши реализација на 
истата; 

 евидентира и 
навремено 
доставува излезна 
пошта; 

 подготвува 
соодветна 
документација и го 
извршува 
обезбедувањето на 
готовински парични 
средства на 
експозитурите и 
други субјекти.  

 

 
Води евиденција 
 

 Евидентира 
соодветни налози;  

 врши класирање на 
документите; 

 ги архивира 
документите на 
соодветен начин. 

 

Внесува и 
обезбедува 
податоци од 
информатичкиот 
систем 
 
 

 Правилно внесува 
податоци во 
системот; 

 ги зачувува 
внесените податоци; 

 лоцира, печати и 
копира податоци 
според потребите; 

 селектира 
информации,  бара 
дополнителни 
информации, 
анализира, 
заклучува; 

 дава повратни 
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информации.  
 

Давање кредити 
и вложување на 
парични средства 

Одобрува кредити  Го запознава 
комитентот со 
производите и 
услугите кои ги нуди 
банката; 

 прибира, 
комплетира и врши 
проверка на 
апликацијата за 
кредити; 

 врши припрема на 
предлогот по 
поднесени кредитни 
апликации; 

 доставува 
комплетна 
документација до 
надлежниот одбор 
за одобрување на 
кредитот; 

 го информира 
клиентот за 
одлуката и начинот 
на плаќање; 

 печати договори и 
амортизациони 
планови за кредити 
по донесени одлуки; 

 случува договори со 
клиентот; 

 ги префрла 
одобрените 
средства на 
сметката на 
клиентот. 
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Следи финансиска 
состојба на 
кредитот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Го следи начинот на 
користење на 
кредитот; 

 ги контролира 
навремените уплати 
на соодветна 
сметка; 

 пресметува камата 
за задоцнување на 
наплатата на 
ануитетот, согласно 
со договорот; 

 Контактира со 
должниците за 
редовна наплата на 
кредитот. 

 
 
 
 
 

Внесува вложени 
парични средства 
од физички и 
правни лица 

 Го запознава 
комитентот со 
производите и 
услугите кои ги нуди 
банката; 

 отвора штедна 
книшка и врши 
уплата на влог; 

 печати договор по 
штеден влог; 

 пресметува и врши 
исплата на камата; 

 врши исплата на 
депозит. 

 
 

Работа со 
плаќања во 
странство 
 

Отвора акредитиви, 
банкарски дознаки, 
чекови 
 
 
 
 
 

 Проверува 
соодветна 
документација и 
идентификува 
неопходни 
податоци; 

 постапува по добиен 
свифт; 

 пополнува 
навремено и точно 
соодветна 
документација за 
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извршени 
трансакции; 

 пресметува и 
наплаќа провизија 
за извршената 
услуга; 

 реализира дознаки 
во странство; 

 проверува покритие 
на чек; 

 врши 
идентификација на 
клиентот на 
пропишан начин; 

 врши исплата на 
чек. 

Комуникација Комуницира со 
клиентите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Прима клиенти на 
љубезен начин; 

 Осознава потреби 
на клиентот; 

 Дава информации 
на клиентот; 

 Нуди услуга на 
соодветен начин; 

 Одговара на 
коментарите од 
клиентот и презема 
активности за 
унапредување на 
услугата. 
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Решава 
рекламации од 
клиентите 
 

 Прифаќа 
рекламации и 
позитивно се 
однесува согласно 
организационите 
процедури; 

 Решава проблеми 
по рекламации;  

 Проследува 
нерешени 
рекламации до 
надлежните служби; 

 Дава повратни 
информации до 
клиентот; 

 Доставува 
информација до 
надлежното лице за 
решението по 
рекламацијата. 

 

Обезбедување на 
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
услугите согласно 
законските прописи 

 Запазува 
доверливост на 
податоците;  

 Почитува законски 
прописи и деловна 
политика на 
банката;   

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

Одговорност кон 
средствата за 
работа 

- Се грижи за 
средствата 
за работа 

 Правилно ги користи 
средствата за 
работа; 

 Навремено 
известува за 
појавени дефекти на 
средствата за 
работа; 

 Проверува 
исправност на 
материјалните 
средства; 

 Пријавува 
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неправилности на 
материјалните 
средства согласно 
процедурите. 

Заштита на 
безбедноста и 
здравјето во 
работната 
средина 

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

 Почитува Закон за 
безбедност и 
здравје при работа; 

 Почитува интерни 
процедури за 
безбедност при 
работа; 

 Се грижи за 
сопствена 
безбедност при 
работа; 

 Се грижи за 
безбедноста на 
блиската работна 
околина. 
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5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА НА 
ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
5.1. Датум на изработка: Март 2010 година  
 
5.2. Институција - носител на изработката: Центар за стручно 
образование и обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Елизабета Јовановска - Радановиќ, дипл. економист, раководител, 

Центар за стручно 

    образование и обука - Скопје.  

2. Соња Јаневска, дипл. економист, раководител на човечки ресурски, 

Алфа банка – Скопје 

3. Богданка Рилкова, дипл. економист,наставник, СЕПУГС „Васил 

Антевски - Дрен“    - Скопје 

 
 
  
 

6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ 
НА ЗАНИМАЊЕ 
 
       Стандардот за занимањето банкарски службеник  го донесе 
Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08.4720/27 
од  11.05.2015 година. 
 
 


