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Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

 
 
IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Операторот на бази на податоци има практични знаења и вештини 
потребни за спроведување на активности во областа на внесување на 
статистички, финансиски и други податоци во компјутерски бази на 
податоци, табеларни пресметки или други шаблони со користење на 
тастатура, глувче, оптички скенер, софтвер за гласовно препознавање или 
некој друг систем за внесување на податоци. 
Операторот на бази на податоци планира и организира оперативни 
активности при обработка на податоци и бази на податоци согласно 
техничко-технолошка документација.  
Планира и обезбедува потребни ресурси за извршување на работните 
активности.   
Изготвува извештаи за завршени работни задачи, проблеми кои настанале 
во текот на работата, извештаи за извршени набавки или извештаи за 
потребни набавки. 
Применува методологии и алатки за контрола и корекција на податоци и 
бази на податоци. 
Почитува законски регулативи и стандарди.  
Се грижи и пријавува несоодветно работење на апликациите и системите 
со кои работи.  
Работи самостојно или раководи со тим кој е задолжен за внесување на 
податоци. 
Обезбедува и осигурува безбедни услови за работа во согласност со 
техничките прописи и важечката законска регулатива. 
 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
активности 

1. Ги планира своите активности и 
потребните ресурси за извршување на 
работните активности 

2. Прави распоред на активности 
3. Определува приоритетни активности 
4. Планира и утврдува состојба на тимот, 

апликациите и системите за внес на 
податоци 
 

2.  Подготовка за 
работа  

Подготвува  
извршување на 
работа согласно 
планирани 
активности 

1. Ја презема работната задача 
2. Ги проверува условите потребни за 

извршување на работната задача и 
избира соодветен начин за внесување на 
податоци 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

3. Идентификува фактори кои може да 
имаат влијание врз работата 

4. Распределува работни задачи на тимот 
5. Контролира техничка исправност на 

потребните ресурси за извршување на 
работната задача 

6. Утврдува и решава помали проблеми со 
апликациите или системот за внесување 
на податоци 

7. Обезбедува услови за почитување на 
регулативи и стандарди за заштита на 
податоци, согласно законските прописи 
 

3.  Оперативни 
активности 

Обезбедува 
потребни ресурси 
за извршување на 
работните 
активности 

1. Избира начин на внесување на податоци 
и обезбедува соодветни ресурси за 
извршување на работната задача 

2. Контактира со добавувачи на апликации 
и системи за внес на податоци 

3. Дава предлог за избор на апликации и 
системи за внес на податоци 
 

Внесува податоци 
во бази на 
податоци или други 
компјутерски 
програми и се 
грижи за нив 

1. Следи процедури за внесување на 
податоци 

2. Внесува статистички податоци во 
однапред креирани бази на податоци 

3. Внесува нумерички и текстуални 
податоци во однапред подготвени 
формулари: табели, фактури, работни 
листови, товарни листови, испратници, 
налози и други финансиски документи 

4. Внесува податоци за порачки 
5. Внесува аудио и визуелни податоци во 

соодветни бази на податоци 
6. Врши import и export на податоци помеѓу 

различни видови на апликации 
7. Организира и означува медиуми за 

чување на податоци 
8. Редовно прави резервни копии на 

податоците од базите на податоци 
(backup) 
 

Контролира 
внесени податоци 

1. Контролира внесени податоци во 
финансиски документи, споредувајќи ги 
со оригинални документи и потврдува 
дека внесените податоци се точни.  

2. Контролира пресметки во финансиски 
документи (фактури, работни листови, 
товарни листови, испратници, налози) и 
потврдува дека се точни 

3. Контролира внесени податоци во базите 
на податоци и нивната конзистентност 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Изготвува 
извештаи 

1. Изготвува извештаи за извршени 
работни задачи 

2. Изготвува извештаи за настанати 
проблеми во текот на извршувањето на 
работните задачи 

3. Изготвува извештаи за потребни набавки 
на ресурси за успешно извршување на 
работните задачи (апликации, лиценци 
за апликации, системи за внесување на 
податоци), со образложенија за нивната 
неопходност 
 

4. Комерцијални 
активности 

Работи според 
пазарни 
законитости 

1. Пресметува и евидентира потрошено 
работно време за извршување на 
работните задачи 

2. Го оптимизира времето за извршување 
на работните задачи 

3. Ги оптимизира ресурсите за извршување 
на работните задачи 

4. Дава предлог за набавка на нови 
апликации или системи за внесување на 
податоци 
 

5. Адиминистративни 
активности 

Пополнува и 
ажурира работна 
документација 

1. Изработува извештаи за извршени 
работни задачи 

2. Пополнува документи за трошоци на 
материјал и време 

3. Води евиденција за состојбата на 
средствата и системите за работа 

4. Архивира работна документација 
 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет 

Осигурува 
квалитет и точност 
на внесените 
податоци 

1. Ги контролира внесените податоци 
2. Процесот на внесување на податоци го 

автоматизира секогаш кога е тоа можно 
(со користење на соодветни системи или 
програми – ICR / OCR) 

3. Решава едноставни проблеми кои 
влијаат на употребата на апликациите и 
системите за внесување на податоци, 
како би се одржале работните процеси 
 

Контролира 
актуелни верзии на 
апликации и нивни 
лиценци, како и 
квалитетот на 
системите за 
внесување на 
податоци 

1. Контролира верзии на апликации 
2. Контролира истеченост на лиценци 
3. Контролира техничка исправност на сис-

темите за внесување на податоци 
(оптич-ки скенери, дигитални апарати и 
сл.) 

4. Контролира технолошка застареност на 
системите за внесување на податоци 
 
 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

  Контролира 
квалитет на 
работата во однос 
на стандардите и 
нормативите 

1. Подобрува сопствен квалитет на работа 
со примена на стандарди на квалитет 

2. Следи и се запознава со нови поими, 
протоколи и стандарди за работа 

3. Почитува професионални кодекси и 
политики на компанијата 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Врши редовни 
контроли на 
апликациите и 
системите  

1. Контролира исправна работа на базите 
на податоци, апликациите и системите за 
внесување на податоци 

2. Проверува дали има нови верзии на 
апликациите и по потреба инсталира или 
бара помош од ИТ техничар за 
инсталација на нови апликации 

3. Ја проверува состојбата на системите за 
внесување на податоци и по потреба 
врши мали поправки 

4. Дава предлог за набавки на нови 
системи за внесување на податоци, во 
случај на нивна технолошка застареност 
или неисправност 

 

8. Комуникација Комуницира со 
соработници од 
својот тим или 
соработници од 
други сектори и 
служби 

1. Соработува со работниците од својот 
тим 

2. Соработува со работниците од други  
служби 

3. Пружа поддршка на тимот 
4. Применува стручно-техничка 

терминологија 
5. Предлага решенија за унапредување на 

работата 
6. Користи технички помагала во 

комуникацијата 
7. Развива и поддржува тимска хиерархија 

и решава конфликти 
8. Комуницира со надредени и соработници 
9. Почитува основи на работна култура 

 

Комуницира со 
клиенти 

1. Бара информации од клиенти, за нејасни 
податоци во документи 

2. Комуницира со клиенти во врска со 
непотполни информации во документи 

3. Бара информации и понуди за нови 
апликации или системи за внесување на 
податоци 
 

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

Изведува работи 
без сопствено 
загрозување или 
загрозување на 
соработниците 
согласно 
законските 
регулативи 

1. Запазува мерки за обезбедување на 
местото на работа, за себе и својот тим, 
во согласност со важечките препораки и 
прописи за заштита и безбедност при 
работа 

2. Користи лични и групни заштитни сред-
ства и опрема во работата 

3. Применува заштита од струен удар 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

 
 

4. Воочува потенцијални причини за 
несреќа поради несоодветна употреба на 
системите за работа 

5. Спроведува прописи од подрачјето на 
работната регулатива 

6. Спроведува насоки на добавувачите и 
производителите соодветни за безбедна 
употреба, одржување и ракување со 
системите за работа 

7. Врши давање на прва помош, посебно во 
случај на настрадан од струен удар 

8. Запазува постапки во случај на пожар, 
посебно  во случај на пожар на 
системите за работа  

9. Почитува организациски процедури во 
случај на повреди, итни ситуации и 
евакуација 

 
Ја заштитува 
потесната или 
пошироката 
животна средина 
од негативни 
влијанија на 
материјалите и 
средствата за 
работа 

1. Применува еколошки работни процедури 
2. Селектира отпаден материјал 
3. Ги идентификува и пријавува 

материјалите, производите и опремата 
кои би можеле да предизвикаат штета 
врз животната средина во согласност со 
организациските процедури 

4. Осигурува дека релевантните луѓе се 
известени за сите процедури за 
функционирање на системот или 
компонентите кои имаат за цел да ја 
заштитат животната средина  

5. Правилно складира и отстранува 
отпаден и опасен материјал 

6. Ги следи процедурите за работното 
место за безбедно ракување, 
складирање и отстранување на опасни 
материјали и производи 

7. Применува прописи и мерки за заштита 
на животната средина 

8. Идентификува работни практики кои 
можат да предизвикаат штета врз 
животната средина 

9. Запазува уредност на работно место 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
Знаење за занимањето: 

• Набројува основни компјутерски системи 
• Опишува улога на основни компјутерски системи 
• Објаснува потреба од средства за внесување на податоци 
• Разликува средства за внесување на податоци: 

- Софтверски 
- Хардверски 

• Опишува улога на средства за внесување на податоци 
• Разликува апликации за внесување на податоци: 

- Оffice пакет (word, excel, access …) 
- intelligent character recognition (ICR) и optical character recognition (OCR) 
- програми за гласовно препознавање 

• Го дефинира поимот „база на податоци“ 
• Ја објаснува потребата од креирање на бази на податоци 
• Објаснува примена на бази на податоци 
• Набројува основни елементи на база на податоци 
• Објаснува поими поврзани со бази на податоци (поле, запис, табела, примарен клуч) 
• Објаснува како е организирана и како функционира базата на податоци 
• Објаснува начин на поврзување на табели во базата на податоци 
• Анализира бази на податоци 
• Разликува типови на податоци 
• Објаснува улога на хардверски системи за внесување на податоци 
• Објаснува функционирање на: оптички скенер, дигитална камера, баркод читач, RFID 

читач и др. 
• Разликува специфична документација на компаниите: 

- меморандуми 
- фактури 
- извештаи 
- анализи и слично 

• Анализира техничко – технолошка и финансиска документација 
 
 

Вештини за занимањето: 
• Изведува работи согласно пропишана документација 
• Применува кориснички процедури и правила за да се реши одреден проблем  
• Наоѓа информации за софтверски апликации 
• Пребарува директориуми за да најде информација за клиентите, фактурите и 

кодовите во сметките 
• Креира и чита ознаки на документите и табелите 
• Чита целосни формулари, како што се пријави, приемници, работни налози, работни 

извештаи, нарачки, прашалници,  
• Врши проценка на податоците и ги внесува во компјутер 
• Следи фактури според информации, како што се сметка, продавач и број на фактура 
• Работи со кодирани листови 
• Користи компјутерски исписи во форма на табела 
• Проверува информации 
• Внесува нумерички и текстуални податоци во компјутер 
• Комплетира потребна документација, истакнувајќи локации и инструкции за испорака, 

сигурносни информации и време на испорака 
• Обработува зададена документација на компанија/ии 
• Внесува нумерички податоци во компјутерски бази на податоци  



 

 
 

• Оценува точност на податоци со проверка дали внесените податоци спаѓаат во 
рамките на некој прифатлив опсег 

• Открива погрешни податоци при обработка на документи и врши нивно отклонување 
• Се справува со проблеми кога компјутерските системи се расипани 
• Евидентира компјутерски кодови 
• Користи електронска пошта или програми за комуникации 
• Користи посебни програми за внесување на податоци 
• Користи системи за внесување на податоци, како оптички скенери, дигитални камери, 

баркод читачи, RFID читачи и слично 
• Организира работа во програмско окружување на соодветен програмски пакет 
• Користи програма за креирање и манипулација со бази на податоци 
• Дизајнира и креира бази на податоци 
• Ажурира база на податоци 
• Креира, уредува и пополнува табели во база на податоци 
• Поставува својства на поле (големина, формат на податоци, зададена вредност) 
• Креира правило за валидација на податоци 
• Дефинира поле како примарен клуч 
• Креира, уредува или брише полиња 
• Креира, уредува или брише записи во табела 
• Креира и дизајнира форми за внесување податоци 
• Креира едноставни прашалници според дадени критериуми 
• Генерира извештаи 
• Врши филтрирање и пребарување низ бази на податоци 
• Користи податоци од база на податоци преку друга апликација (пр. Web апликација) 
• Одржува бази на податоци 
• Врши изработка на циркуларни писма и поврзување со програма за обработка на 

текст со креирана база на податоци (со користење на  mail merge). 
 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик  
Способен е да споделува и протолкува концепти, размислувања, 
налози, факти, барања и ставови во усна и во писмена форма, исто 
така, да остварува јазична интеракција со клиенти, овластени 
институции за производство и сервисирање на системи за внесување 
на податоци, како и со тимот на соработници на соодветен и 
креативен начин во различни професионални, општествени и 
културолошки контексти. Способен е да користи различни видови на 
документација што се однесува на апликациите и системите за 
внесување на податоци, да пребарува, собира и обработува 
информации, и да ги формулира и изразува сопствените усни и 
писмени аргументи на убедлив начин соодветен на контекстот. 
 

Комуникација на странски јазик  
При потреба од користење на странски јазик во специфичен 
општествен и културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, факти и ставови 
и во усна и во писмена форма. Способен е да го користи странскиот 
јазик со цел компетентно да го следи напредокот во професијата и да 
го надградува сопственото знаење и вештини во сферата на 
работење со податоци. 



 

 
 

Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата 
Применува нумеричко размислување и знаење во објаснување и 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа со 
апликациите и системите за работа. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. 
Врши собирање на податоци потребни за само унапредување во 
полето на собирање, обработка, внесување и контрола на податоци. 
 

Дигитални компетенции 
Користи основна ИТ технологија со цел да ја обезбеди најдобрата 
можна функционалност на апликациите и системите за внесување на 
податоци. Пребарува, собира и обработува дигитални информации и 
ги користи на критички и систематски начин. Користи алатки за 
подготовка, презентирање и разбирање на комплексни информации 
во изведувањето на задачите. Врши хардверски и софтверски 
надградби на апликациите и системите за внесување на податоци  
(update и upgrade), препорачани од производителот. 
 

Учење како се учи 
Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок, како и да ги примени истите за 
унапредување на работата на бази на податоци. Способен е да 
управува со сопственото учење, кариера и работни рутини. Истраен е 
во самостојното учење но и во учењето за време на работата со 
соработниците. 
 

Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, да покажува 
толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, и да 
создава доверба. 

 

Чувство за иницијатива и претприемништво 
Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 
спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 
да ги препознае можностите и да иницира  подобрување на 
состојбите во различни ситуации. Придонесува кон развојот на 
култура која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги 
препознава различните вештини на сите во рамките на службата. 

 

Културолошка свест и културно изразување 
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со подобрувањето 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 ќе се подобри ефикасноста во 
нивното работење. 



 

 
 

 

Посебни услови 

Работни средини: 
• производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија 
• комерцијална  
• индустриска 
• сопствен бизнис 
• земјоделска  
• хортикултурна  
• болници и установи за грижа  
• јавни автопати и паркови 
• установи за јавни услуги 
• традиционални/историски објекти 
• образование 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Закон за работни односи 
• Закон за метрологија 
• Закон за стандардизација 
• Закон за акредитација 
• Закон за енергетика 
• Македонски стандарди во електротехниката, телекомуникациите, 

електрониката и информатичката технологија 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување  

 
Решение Бр.08-5066/15 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија   

 

 


