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Сектор ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, ТРГОВИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

 Со стандардот на занимањето Архивар се дефинираат потребните 
знаења, вештини и компетенции  за постапување со архивскиот и 
документарниот материјал во канцелариското и архивското работење. 

 Занимањето Архивар овозможува самостојно извршување на работи и 
задачи  во ракување со прием, прегледување, распоредување и 
заведување на документите/записите, нивно доставување во работа, 
административно-техничка обработка, испраќање, разведување, 
класифицирање и одлагање на решените документи/записи во 
писарница; одбирање и средување на архивскиот од документарниот 
материјал, опис и попис на архивскиот материјал и негово чување во 
безбедни услови. 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствени работни 
активности 

1. Обезбедува законито вршење на 
работите поврзани со канцелариското 
и архивското работење 

2. Следи и применува законски и други 
прописи за канцелариско и архивско 
работење 

3. Учествува во подготовка на Планот на  
архивски знаци со листата на 
архивски и документарен материјал 

4. Планира време и место на 
реализација на активностите 

5. Планира движење на документацијата 
согласно важечките прописи  

6. Организира сместување, чување и 
заштита на архивскиот и 
документарниот материјал во 
соодветен простор 

7. Обезбедува услови во работните 
простории за заштита  на 
документите, предметите, печатите и 
штембилите од уништување и 
исчезнување 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Подготвува услови 
на работното место 
за ефективна 
интеракција со 
вработените и со 
странките 

1. Подготвува работна документација и 
книги за евиденција во работниот 
простор  

2. Проверува исправност на средствата 
за работа 

3. Става во функција технички средства 
за работа 

4. Го прилагодува стилот на облекување 
и однесување согласно потребите на 
работното место  



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. Оперативни 
активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спроведува работи 
од канцелариско 
работење во 
писарница 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Врши прием и отворање на примената 
пошта 

2. Прима документи лично од 
подносител и/или доставувач 

3. Издава потврда за прием на 
документот при непосредно 
предавање 

4. Прегледува и распоредува документи 
по организациски единици 

5. Заведува документи во деловодник 
(хартиен и/или електронски) 

6. Заведува одделни видови документи 
во посебно пропишани евиденции 
(деловодник за класифицирани 
документи) 

7. Заведува во помошни книги за 
евиденција: регистар, интерна 
доставна книга, книга за препорачана 
пошта и книга за место  

8. Доставува примени документи во 
работа преку интерна доставна книга 

 
 
 
 
 
 
Врши 
административно-
техничка обработка 
на документите 

1. Експедира пошта 
2. Адресира излезна пошта 
3. Разведува документи во деловодник, 

односно во попис на документи 
4. Следи движење на документите 
5. Класифицира и средува решени 

документи и предмети според 
архивски знаци  

6. Предава во архива решени 
документи, предмети и книги за 
евиденција (заклучени и 
официјализирани) 

7. Ракува со печати и со штембили 
8. Обработува документација како 

основа за изработка на анализи и 
информации 

 
 
 
 
 
 
Обработува архивски 
и документарен 
материјал 
 
 
 
 
 
 

1. Архивира предмети според Планот на 
архивски знаци со листата на 
архивски и документарен материјал 

2. Одбира архивски од документарен 
материјал 

3. Класифицира и средува архивски и 
документарен материјал 

4. Обележува и датира архивски и 
документарен материјал (со роковен 
штембил) 

5. Евидентира (изработува попис и опис) 
на архивскиот материјал 

6. Категоризира архивски материјал 
7. Учествува во комисија за издвојување 

и уништување на документарниот 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 материјал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учествува во чување 
и заштита на 
архивски и 
документарен 
материјал 

1. Сумарно попишува документарен 
материјал со изминат рок на чување 

2. Обележува и чува архивски 
примероци 

3. Сместува архивски материјал во 
архивски кутии 

4. Го заштитува архивскиот и 
документарниот материјал од 
неовластено користење  

5. Учествува во предавање на јавниот 
архивски материјал на трајно чување 
во надлежна институција 

6. Овозможува пристап до архивскиот 
материјал согласно законските 
прописи и организациските процедури 

7. Издава предмети од архива на 
барање од овластени органи или лица 
врз основа на уредно потпишан 
реверс 

8. Води евиденција за издадени 
предмети и се грижа за нивно 
навремено враќање во архивата 

9. Применува посебни мерки за заштита 
на материјалот за време на воена или 
вонредна состојба 

4. Комерцијални 
активности 

Планира ресурси за 
извршување на 
работата 

1. Подготвува спецификација за набавка 
на средства и прибор за работа 

2. Планира ресурси за извршување на 
работата 

5. Административни 
активности 

Води 
административна 
евиденција 

1. Води евиденција за архивираниот 
организациски материјал 

2. Води евиденција за своето работно 
време и работни часови 

3. Операционализира соодветни 
деловни процеси поврзани со 
делокругот на работење 

4. Ажурира релевантни податоци и 
информации за канцелариското и 
архивското работење во работното 
опкружување 
 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет 

Учествува во 
контрола на 
спроведените 
оперативни и други 
работи  во својот 
делокруг на работа 
 
 
 

1. Извршува работи во согласност со 
законските прописи, интерните 
правила, работните протоколи на 
деловниот субјект и стандардите 

2. Учествува во самовреднување на 
спроведените оперативни и други 
активности 

3. Проследува воочени неправилности 
врз основа на специфичноста на 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 

подрачјето на работа 

Учествува во 
осигурување на 
квалитетот и 
ефикасноста во 
работењето врз 
основа на стручните 
стандарди, 
примерите на добра 
практика, кодексот на 
однесување, 
етичките начела и 
деловниот бонтон во 
својот делокруг на 
работа 
 
 

1. Презема мерки за професионален, 
деловен и личен развој 

2. Ги следи насоките и препораките од 
претпоставените за правилно, 
стручно и навремено извршување на 
работата 

3. Презема мерки за заштита и чување 
на доверливите податоци и на 
личните податоци на странките 

4. Води сметка за рационална употреба 
на канцелариските материјали и за 
правилна организација на 
документацијата и работниот простор 

5. Користи современа информациска и 
комуникациска технологија 

6. Предлага нови форми и начини на 
организација на работата што можат 
да придонесат во подобрувањето на 
квалитетот на работниот процес 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Ги одржува 
средствата и 
приборот за работа 

1. Се однесува домаќински кон 
средствата и приборот за работа, да 
се користат рационално и да не се 
оштетуваат  

2. Пријавува дефект на информатичко 
комуникациската технологија 

3. Пријавува потреба од набавка на нови 
средства и прибор за работа 
 

8. Комуникација Комуницира со 
претпоставените, со 
вработените и со 
странките 

1. Применува комуникација согласно 
начелата на деловната комуникација, 
правилата на коресподенција, 
организациска култура и кодексот на 
однесување 

2. Комуницира со странките на 
професионален начин во својот 
делокруг на работа 
 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Применува мерки за 
безбедност и здравје 
при работа и 
заштита на животна 
средина 

1. Постапува согласно важечката 
законска регулатива од областа на 
безбедноста и здравјето при работа 

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

3. Применува законски и подзаконски 
прописи и интерната регулатива за 
безбедност и здравје при работа и 
заштита на животната средина во сите 
оперативни активности 



 

 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

1. Идентификува нормативи и стандарди во канцелариското и архивското 
работење 

2. Опишува организациски процеси за работа со документи 
3. Објаснува административни процедури за обработка и управување со 

документи 
4. Применува начела и процеси за канцелариско работење и канцелариска 

терминологија 
5. Проценува потреби од средства и материјали за работа 
6. Планира и организира активности од делокругот на работа 
7. Познава начин на користење на компјутерска технологија, фотокопирен апарат, 

апарат за скенирање на документи 
8. Разликува составни делови на документот/записот 
9. Применува организациски стандарди за начин на однесување и облекување 
10. Диференцира лични податоци на странките со кои може да управува 
11. Идентификува прописи за заштита од вознемирување на работното место 
12. Предлага нови начини на работа за оптимално користење на ресурсите за 

работа 
13. Применува правила за заштита на животната средина 
14. Почитува процедури за отстранување на опасен материјал и отпад 
15. Разликува лични и колективни средства за заштита на безбедноста и здравјето 

при работа 
16. Опишува карактеристики на еколошки и енергетски материјали 

 
Вештини за занимањето: 
 

1. Применува нормативи и стандарди во секојдневното работење 
2. Спроведува организациски процедури и упатства 
3. Спроведува рационално и ефикасно користење на ресурсите за работа 
4. Спроведува ефективно планирање и организирање на дневни активности 
5. Разликува приоритети во извршување на активностите 
6. Постапува на доверлив и безбеден начин со личните податоци на странките 
7. Постапува рационално и ефективно при користење на техничките средства за 

работа 
8. Одржува безбедна и здрава животна средина 
9. Изразува способност за аналитичко размислување  
10. Покажува ажурност  и систематичност при ракување со документите 
11. Оценува содржина на работните документи 
12. Одржува ефикасна комуникација во пишана форма 
13. Покажува умешност за јасен разговор со други лица за ефикасен пренос на 

информации 
14. Управува рационално со сопственото време за работа и со времето на другите 
15. Покажува умешност за организирање на  документите по одреден редослед 

согласно пропишаните правила 
16. Постигнува концентрација во работата во одреден временски период без 

вознемирување 
17. Логично идентификува предности и слабости при решавање на спорни ситуации 
18. Демонстрира тактичност и љубезност во односот со претпоставените, колегите и 

странките 
19. Се залага за избегнување и решавање на конфликтни ситуации 
20. Се залага за подобрување на ефикасноста со развивање тимска работа со 



 

 

лицата во работното опкружување 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
Способен е да објаснува постапки во канцелариското и во 
архивското работење. Може да се изразува усно и во писмена 
форма, да користи електронска комуникација и да остварува 
јазична интеракција со вработени, 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 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 архивско и 
канцелариско работење, како и прецизни евиденции на 
документарен материјал и изработка на извештаи. 
 
Дигитални компетенции.  
Способен е да користи компјутерска техника и програми  Microsoft 
Office (Word, Excel), Autocad и други техничко-технолошки алатки за 
да обезбеди најдобри можни функции и мрежно користење на 
одредени податоци од архивско 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.  
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. Има позитивен однос кон професионалните и етички норми 
и вредности. 
 
Чувство за иницијатива и претприемништво.  
Покажува иницијатива за подобрување на канцелариското и на 
архивското работење. Придонесува за правилен развој и 
унапредување на постапките во канцелариското и архивското 
работење. Манифестира самодоверба и позитивен став во 
однесувањето при решавање на 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 

Архиварот работи во 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. Архиварот може да работи сам или во тим. 
Работата воглавно се спроведува во седечка положба.  

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 
• Закон за архивски материјал 
• Закон за општа управна постапка 
• Закон за административни службеници 
• Уредба за канцелариско и архивско работење 
• Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот, 

документарниот материјал во канцелариското и архивското 
работење 

• Етички кодекс на архивистите 
• Меѓународен стандад  ISO 15489-1 
• ISAD(G) – Општ меѓународен стандард за опис на архивскиот 

материјал 
• ISAAR (CPF) – Меѓународен стандард за архивски 

стандардизирани записи за правни и физички лица и за 
семејства 

• ISDF – Меѓународен стандард за опис на функциите 
• ISDIAH – Меѓународен стандард за опис на установи со 

архивски материјал 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 
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