
Назив на СЗ Комерцијалист 
Код на СЗ 0430.40.01 
Сектор ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА 
Ниво на 
сложеност 
на работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

 Комерцијалистот самостојно организира и извршува набавка и продажба 
во домашната земја и во странство со деловна комуникација на 
македонски и странски јазик. Ажурира и анализира деловни информации 
за напредно користење на информатичката технологија во согласност со 
етичките начела за работа и законските прописи. 

 Набавува и продава стоки на трговски и производствени субјекти. 
Организира складирање и осигурување  на стоки. Главна задача е да ја 
одбере соодветната стока, да ги заинтересира купувачите за стоката што 
ја нуди во процесот на продажба, да ја реализира продажбата и да ја 
наплати продадената стока 

 Склучува купопродажни договори и останува во постојан однос со 
деловните партнери. Ги истражува потребите, забелешките на деловните 
партнери и движењата на пазарот со цел да ја прилагоди стоката на 
потребите на потрошувачите. 

 По завршувањето на продажбата, комерцијалистот ги посетува деловните 
партнери како би го проверил задоволството,  дали стоката ги задоволува 
потребите и ги едуцира оние кои ја користат истата 

 Комерцијалистот кој продава производи за широка потрошувачка дава 
предлози како да се изложат и како да се презентираат стоките. Помага 
во подготовка на промотивниот материјал и организира промотивни 
активности 

  
 
 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1 Планирање и 
организирање 
на активности 

Планира деловни 
активности 

1. Планира методи за истражување на 
пазарот на набавка и продажба 

2. Прибира и обработува податоци за 
потребите за планирање на 
активностите 

3. Учествува во изработка на план за 
тековните активности 

Организира  
работни задачи 

1. Ги организира активностите во 
согласност со добиените деловни 
планови (план за посета на деловните 
партнери, план за набавка, план за 
продажба, план за човечки ресурси 

2. Ги толкува деловните податоци пред 
претпоставените 

2 Подготовка на 
работа 

Го подготвува 
работното место за 
состаноци со 

1. Го уредува работното место  
2. Проверува исправност на уредите за 

работа 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

деловните партнери 
и припрема  
документација 

3. Ја подготвува деловната 
документација  

4. Ја ажурира базата на податоци на 
коминтентите 

5. Подготвува документација за 
извршување на комерцијални 
активности  

3 Оперативни 
активности 

Извршува 
активности од 
процесот на набавка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
 
Извршува 
активности од  
процесот на 
продажба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Спроведува истражување на пазарот 
на набавка 

2. Прибира податоци за досегашното 
работење со добавувачите 

3. Ја предлага политиката за набавка 
4. Го предлага планот за набавка 
5. Спроведува постапки и ги извршува 

фазите на планирање на набавките 
6. Воспоставува контакт со постојните и 

потенцијалните добавувачи во земјата 
и во странство 

7. Споредува понуди, каталози, примери 
и цени 

8. Подготвува нарачки 
9. Склучува купопродажни договори за 

набавка 
10. Подготвува постапка за увоз на стока и 

царински документи 
------------------------------------------------------------ 
1. Следи понуди и побарувања на 

домашен и надворешен пазар 
2. Следи  работен потенцијал на 

организацијата 
3. Воспоставува контакт со постојните и 

потенцијалните купувачи во земјата и 
во странство 

4. Презентира-демонстрира стоки пред 
купувачите 

5. Прибира барања од купувачите 
6. Изработува соодветна понуда согласно 

барањето на купувачот (предлага 
асортиман, квантитет, квалитет, цени и 
канали на дистрибуција) 

7. Преговара со купувачите за условите 
на продажбата 

8. Склучува договори за продажба 
9. Изготвува налог за испорака на стоки 

на купувачите 
10. Се грижи за наплата на побарувањата 
11. Прима рекламации од купувачите и ги 

решава споровите во согласност со 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 
---------------------------- 
Координирање  на 
комерцијалните 
активности со 
останатите 
функционални 
одделенија во 
организацијата  
 
 
 
 
 
Организира и 
спроведува 
транспортни  и 
шпедитерски 
активности 

правната регулатива во земјата и во 
странство 
 

--------------------------------------------------------- 
1. Остварува комуникација со 

финансискиот сектор за наплата и 
побарувања 

 
2. Следи магацински капацитет и ниво на 

залихи 
 
3. Се грижи за ефикасност и ефективност 

на комерцијалните активности 
 
 
1. Подготвува документација за 

транспорт 
2. Договара транспортни услуги 
3. Договара товарање и истоварање 

4 
 
 

Комерцијални 
активности  

Спроведува 
комерцијални 
активности од 
набавка и продажба 

Компетенциите на занимањето 
наведени во точка 3. Оперативни 
активности 

 
5 

Администрати
вни 
активности 

Води евиденција и 
ги архивира 
документите 

1. Следи  и архивира  документација за 
комерцијалното работење 

2. Води евиденција за комерцијалните 
активности во согласност со барањата 
на организацијата 

3. Врши порамнувања на нивоата на 
залихите со набавката и продажбата 

6 Активности за 
обезбедување 
на квалитет 

Контролира  
квалитет на 
комерцијалните 
услуги  

1. Го изведува процесот на набавка и 
продажба во согласност со законските 
прописи, правила и стандарди 
 

2. Спроведува контрола на процесот на 
набавка и продажба и на придружните 
документи 
 

3. Ги споредува планираните со 
реализираните активности 
 

4. Применува стандарди за квалитет на 
стоки и услуги  

 
 
 
 



Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7 Одржување 
и поправање 
опрема 

Користи средства 
за извршување на 
комерцијални 
работи  

1. Правилно користи канцелариска 
опрема, информатичко-комуникациска 
опрема и транспортни средства 

2. Детектира евентуални неисправности на 
опремата 

3. Ги известува надлежните служби  
8 Комуникација Остварува 

интерна 
комуникација и 
комуникација со 
коминтенти 
 
 
 
 
 
 
 

1. Формална и неформална комуникација 
со колегите и со деловните партнери 

2. Развива тимска работа и високо ризична 
одговорност 

3. Ги подготвува основните правила за 
психологијата на продажбата и развива 
комуникација која ќе биде насочена кон 
купувачите 

4. Комбинира различни видови 
комуникација со цел воспоставување 
одржливи и цврсти деловни врски 

5. Работи на одржување и подобрување на  
комуникацијата  со коминтентите 

6. Го следи  задоволство од 
комерцијалните активности на 
коментентите 

7. Ги следи и се справува со рекламациите 
9 Здравје, 

безбедност, 
и заштита на 
работата и 
животна 
средина 

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

1. Почитува Закон за безбедност и здравје 
при работа,  

2. Почитува интерни процедури за 
безбедност при работа 

3. Се грижи за сопствената безбедност при 
работа 

4. Се грижи за безбедноста на блиската 
работна околина 

 
 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето:                                   

• познава методи и инструменти за анализа на пазарот 
• идентификува  карактеристики и технологија на материјали, производи и услуги 

кои ги понудува/побарува 
• ги објаснува техничките карактеристики на производите 
• познава и препознава  стандарди за квалитет на производите 
• познава правила на комуникација со клиентите на домашен и на странски пазар 
• познава домашни и меѓународни трговски документи 
• разликува меѓународни трговски термини и трговски договори 
• познава начини на пресметки на цени на производите и услугите што ги нуди 
• поседува знаење за  финансиските активности во организација 
• објаснува динамика и редослед на договарање, испорака и наплата на 

производи и услуги 
• познава постапки за набавка  
• поседува знаење за содржината на потребите за набавка на својата компанија 
• располага со информации за основи на маркетингот 



• познава содржина на трговски книги и компјутерска евиденција  
• поседува знаење за правила за архивирање и правилно чување на 

комерцијалната документација, во печатена и електронска форма 
• познава содржина на завршен извештај за реализираните активности 
• располага со знаења за прописи за заштита при работа, безбедност и заштита 

на околината 
 
Вештини за занимањето:  

 
• анализира домашен и странски пазар на производи и услуги  
• предлага производи и услуги за купопродажба на домашниот и на странскиот 

пазар  
• определува потребна документација за карактеристиките на производите и 

услугите  
• изработува потребни трговски документи за реализација на комерцијалните 

активности  
• врши прилагодување на избор на пазарите и на коминтентите, согласно со 

потребите на компанијата  
• дефинира проектна задача за пазарите според барањата на компанијата 
• избира соодветни пазари и клиенти за комерцијални активности  
• формира цени, дефинира рокови и обем на испорака / добавување 
• утврдува потребен производ/услуга според пресметка 
• проверува квалитет на производите и извршените услуги 
• следи динамика и редослед на купопродажба на производите и услугите 
• утврдува цена на производите и услугите  
• пополнува трговска евиденција и база на податоци 
• архивира и чува трговска документација во печатена и електронска форма 
• подготвува завршен извештај за реализиран проект 

 

Клучни 
компетенции 

• Комуникација на мајчин јазик:  
- Користи литературен мајчин јазик.  
- Користи современа стручна терминологија. 
- Способен е да користи различни видови документација, да 

пребарува и собира документација. 
- Способен е да изразува и толкува концепти и 

размислувања.  
- Способен е да толкува и пренесува чувства.  
- Способен да толкува факти и ставови во усна и во писмена 

форма. 
- Се придржува на  јазичните и комуникациските правила, 

прецизно и стручно се изразува на мајчин и странски јазик 
- Остварува деловна комуникација со клиентите и колегите 

на соодветен и професионален начин.  
 
• Комуникација на странски јазици:  

- Способен е да го користи странскиот јазик со цел 
компетентно  да ги следи информациите и напредокот во 
професијата и услугите на организацијата.    

- Комуницира усно и писмено на странски јазик со клиентите. 
 



 
• Математички компетенции и основни компетенции 

во областа на науката и технологијата:  
- Применува нумеричко размислување и научно знаење 

поврзано со работата со клиентите при пресметки на 
цените на производите и услугите  

 
• Дигитални компетенции:  

- Користи основна ИТ технологија  со цел да обезбеди 
најдобри услуги за клиентите. Пребарува, собира и 
обработува дигитални информации и истите ги користи на 
критичен и систематски начин. 
 
• Учење како се учи:  

- Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново 
знаење и вештини за цели на личен напредок, како и да ги 
примени истите за подобрување на услугата кон клиентите.  

- Способен е да управува со сопственото учење, кариера и 
работни рутини.  

- Истраен е во автономното учење, но и во учењето за време 
на работата со соработниците.  
 
• Социјални/општествени и граѓански компетенции:  

- Во секојдневната работа со различни клиенти, може да 
манифестира лична, интерперсонална и меѓукултурна 
компетенција за конструктивна комуникација со луѓе од 
различни профили, покажува толерантност, изразува и 
разбира различни гледишта, и создава доверба. 

 
• Чувство на преземање на иницијатива и 

претприемништво: 
- Позитивно применува креативно размислување во 

соодветната работа;  
- Предлага креативни и иновативни решенија; 
- Покажува иницијатива да реализира важни идеи во дела со 

цел да го подобри обезбедувањето на услугите за 
клиентите.  

- Гради чувство на доверба кај клиентите; 
- Гради чувство на лојалност кај претпоставените;  
- Самоиницијативност. 

 
• Културолошка свест и изразување:  
- Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, 

искуства и емоции и соодветно ги поврзува со личниот 
напредок;  

- Ја промовира можноста за работа со различни индивидуи и 
групи; 

- Почитува полова и културолошка различност;  
- Ја препознава и цени креативната експресија на идеи, 

искуства и емоции. 
 

Посебни услови 
Комерцијалистот комуницира со голем број субјекти, може да 
работи истовремено на повеќе клиенти и поради тоа треба да 
умее да управува со стрес и стресни ситуации;  



Тој најчесто се соочува со кратки временски рокови за 
реализација на активностите и поради тоа е потребно да умее 
да управува со времето и временските рокови.  
Сите активности се поврзани со останатите функционални 
одделенија и треба да поседува способност за тимска работа.  
Поради комплексноста на активностите и задачите кои ги 
извршува, често се соочува со конфликтни ситуации со кои е 
потребно успешно да управува. 

 
Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Закон за облигациони односи 
Закон за трговски друштва 
Закон за финансиско работење 
Закон за работни односи 
Закон за заштита на животна средина 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/5 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 
 


