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Сектор ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

 
IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Веб – техничарот креира структура, стилизира елементи и воспоставува 
интерактивност на визуелни елементи на веб-страница. Креира и 
манипулира графички елементи прилагодени за приказ на веб. Применува 
соодветни јазици при имплементација на веќе подготвен визуелен дизајн 
и/или техничка документација. Креира едноставни интеракции со помош на 
соодветен јазик и програмски библиотеки. Врши поправки и прилагодувања 
на веќе поставен веб проект. Инсталира/реинсталира потребен софтвер за 
работа и врши заштита на податоци со кои работи софтверот. Обезбедува 
алатки и потребни ресурси кои помагаат при изработка на зададената 
задача. Работи со техничко-технолошка документација. Работи самостојно 
или како дел од тим. Врши визуелна проверка на проектот на повеќе 
платформи и дава сугестии за негово подобрување и надградба. 
Подготвува извештаи за извршените работни задачи. Се грижи за 
хардверската опрема и пријавува несоодветно функционирање на истата. 
Ги почитува правилата на лиценцирање на софтверот и материјалите кои 
се користат при изработка на веб страната или апликацијата (заштита на 
интелектуална сопственост). Применува мерки за заштита при работа и 
заштита на околината. Ги организира сопствените работни активности. Го 
организира и го одржува сопственото работно место. 
 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Ја усогласува 
својата работа во 
соработка со тимот 

1. Ја проучува техничката документација 
2. Прави анализа и план за работа 
3. Изнаоѓа решенија за извршување на 

работните обврски 
4. Врши планирање и распределба на 

работното време 
5. Планира и обезбедува потребни алатки и 

ресурси 
 

2.  Подготовка за 
работа  

Подготвува услови 
за работа, 
соодветна работна 
опрема и 
материјали за 
изработка на веб  
проект 

1. Го презема работниот налог/задача 
2. Ги обезбедува потребните софтверски 

алатки 
3. Ја обезбедува потребната хардверска и 

комуникациска опрема  
4. Ја проверува исправноста на 

хардверската опрема и софтверските 
алатки 

5. Проучува техники и технологии кои би се 
користеле при изработка на проектот 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

3.  Оперативни 
активности 

Прави 
истражување, 
собира 
информации и 
ресурси. 

1. Собира податоци поврзани со проектот 
2. Користи електронски извори за 

пронаоѓање информации 
3. Прилагодува добиени податоци за приказ 

на веб 
 

Извршува 
едноставни задачи 
при изработка на 
визуелен дизајн 

1. Одбира слики, типографија и векторски 
елементи кои ќе се користат во проектот 

2. Одбира техники, алатки и форми за 
изработка и модификација на растер и 
векторска графика 

3. Врши нотација на визуелни елементи 
4. Обработува фотографии во алатка за 

манипулација на растер графика 
 

Применува 
соодветна алатка 
за кодирано 
прикажување на 
визуелен дизајн 

1. Изработува (HTML) код прилагоден на 
структурата претставена во визуелниот 
дизајн 

2. Го стилизира кодот со помош на стилски 
јазик 

3. Прави поделба на изработениот код по 
модули и шаблони 
 

Применува алатки 
за изработка на  
интерактивност на 
визуелните 
елементи на веб- 
страницата 
 

1. Користи програмски јазик и библиотеки  
2. Манипулира приказ на елементи на веб-

страната 
3. Програмски презема и прикажува 

динамични податоци 
 

Применува алатки 
за изработка на 
статични и 
анимирани 
реклами 
прилагодени за веб 
 

1. Користи претходно дефинирани  обележја 
(бои, форми, типографија) при работата 

2. Користи софтвер за обработка на 
векторска и растер графика 

3. Користи софтвер за анимација 
4. Го зачувува крајниот продукт во формат 

приспособен за приказ во веб-прелистувач 
 

4. Комерцијални 
активности 

Работи според 
пазарни 
законитости 

1. Работи според дефинирани пазарни 
услови 

2. Учествува во изработка на понуди 
3. Разликува видови на трошоци 
4. Структурира трошоци 
5. Евидентира трошоци на материјал и 

време 
6. Оптимизира трошоци во работата 
7. Познава основи на маркетинг 
8. Ги следи трендовите на пазарот 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Учествува во 
подготовка на 
понуди за 
изработка на веб 
решенија 
 

1. Врз основа на барање на претпоставените 
ги обезбедува потребните информации за 
изработка на понудата  

2. Користи информации од потенцијалниот 
клиент за да го утврди типот на податоци  
потребни за изработка на понудата 

3. Бара дополнителни информации од 
надлежното лице или институција доколку 
има нејаснотии околу податоците  

4. Комерцијалните доверливи информации, 
што се чуваат во било каков формат, ги 
прави достапни само на овластено(-и) 
лице(-а)  

5. Ги презентира собраните информации на 
начин кој е најверојатно дека ќе биде 
прифатен 

6. Ги евидентира и складира сите 
релевантни информации што се користени 
во подготовката на понудата  
 

5. Адиминистративни 
активности 

Пополнува работна 
документација 
 

1. Изработува извештаи 
2. Пополнува дневник за работа 
3. Пополнува документи за трошоци на 

материјал и време (дневно и периодично) 
4. Води евиденција за редовните и вонред-

ните сервисирања и ремонти, направените 
адаптации и извршените интервенции 

5. Води евиденција за направени надградби 
на софтвери, лиценци и уреди 

6. Води евиденција за состојбата на 
средствата за работа 

7. Архивира работна документација 

6. Активности за 
обезбедување 
квалитет  

Контролира 
квалитет на 
актуелни верзии на 
софтвери, лиценци 
и структура на 
информатичко-
комуникацискиот 
систем 
 

1. Ги спроведува процедурите за надградба 
и инсталација на соодветни верзии на 
софтвери и лиценци 

2. Наведува предности на нови верзии на 
софтвери и обновување на постојни или 
инсталација на нови лиценци 

3. Води евиденција за актуелните верзии на 
софтвери и лиценци 

4. Утврдува потреба за надградба на понови 
верзии на софтвери 

5. Утврдува потреба за надградба на 
компјутерските конфигурации  

6. Утврдува потреба за надградба на 
периферните уреди 

7. Утврдува потреба за надградба на 
мрежните компоненти 



 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Контролира 
квалитет на 
работата во однос 
на прописите, 
стандардите и 
нормативите 
 

1. Почитува професионални кодекси и 
политики на компанијата 

2. Kористи софтверски алатки за контрола 
на квалитет и мерење на перформанси на 
системот 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Тековно ги одржува 
работните 
средства 
(компјутери) и 
врши поправка на 
истите 

1. Се грижи за техничката состојба на 
работните средства (компјутерите) и 
другата електроника 

2. Го познава системот за работа, 
процесорот, електричните уреди, 
компјутерскиот хардвер и софтвер 

3. Ги користи потребните апликации и 
софтвери за работа 

4. Инсталира/реинсталира одреден 
софтвер/апликација за работа 

5. Ги применува методите за контрола на 
квалитет 

6. Препознава и локализира дефекти на 
компјутерите и друга електроника која ја 
користи. 
 

8. Комуникација Комуницира со 
тимот на 
соработници и со 
клиентите 

1. Развива и одржува соработка во рамките 
на работната група 

2. Развива и подржува тимска хиерархија и 
решава конфликти 

3. Покажува иницијатива и флексибиност 
4. Јасно комуницира 
5. Учествува во дискусии 
6. Креира и одржува интерперсонални 

односи 
7. Комуницира со надредените, подредените 

и соработниците 
8. Активно слуша и разбира информација/ 

идеја презентирана преку говор 
9. Користи стручна терминологија 
 

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

Применува мерки 
за лична заштита, 
заштита на 
работното место и 
заштита на 
околината. 

1. Го организира и го одржува сопственото 
работно место 

2. Изведува работи и работни задачи 
согласно со еколошката етика и практика 

3. Ја користи опремата согласно мерките за 
заштита на здравјето и безбедноста при 
работа 

4. Применува соодветни мерки за заштита 
при работа, противпожарна заштита и 
заштита на околината 

 
 

 



 

 
 

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

• Искажува значење на терминолошки изрази од областа 
• Набројува основни хардверски компоненти на компјутерски систем 
• Чита техничка документација 
• Идентификува потребни алатки и ресурси врз основа на работен налог 
• Наведува процедури и правила за обезбедување на софтверски алатки  
• Идентификува процедури и правила за обезбедување на хардверска и комуникациска 

опрема 
• Прикажува процедури за детекција на исправност на хардверска опрема и софтверски 

алатки 
• Класифицира варијабли за сопствено истражување потребни за изработка на веб 

страни 
• Објаснува постапки и процедури за собирање на податоци 
• Избира извори за собирање на податоци 
• Опишува техники за прилагодување на податоци за приказ на веб 
• Идентификува слики типографија и графички елементи соодветни на содржината на 

проектот 
• Објаснува техники на работа и софтверски алатки соодветни на барањата за 

изработка на проектот 
• Препознава и нотира визуелни елементи 
• Опишува постапки за обработка и компресија на фотографии во алатка за 

манипулација на растер графика 
• Разликува техники за изработка на код прилагоден на структурата претставена во 

визуелниот дизајн 
• Стилизира веќе изработен код со помош на стилски јазик 

 
 

Вештини за занимањето: 
• Подготвува активности врз основа на работен налог 
• Креира и обработува растер и векторска графика со примена на одбрани техники, 

алатки и форми 
• Врши нотација на код и визуелни елементи за зголемување на видливоста и 

разбирливоста 
• Применува кодирање за визуелен приказ на податоци на веб 
• Применува постапки за стилизирање на текстуални податоци прилагодени за приказ 

на веб 
• Организира сопствени работни активности 
• Организира и одржува сопствено работно место 
• Поставува и ги ревидира сопствените цели и задачи 
• Соодветно одговара на барањата на проектот 
• Собира информации 
• Комуницира со клиенти и соработници 
• Користи стручна терминологија 
• Користи компјутерски софтвери во доменот на веб-дизајн и интернет-маркетинг 
• Истовремено работи на повеќе проекти (multi-task) 
• Прави адаптации и корекција на проекти 
• Предлага идеи за веб-дизајн решенија 
• Користи техники за креативно решавање проблеми 
• Анализира различни состојби за веб-дизајн решенија 



 

 
 

• Ги следи најновите технологии и трендови од областа на веб-дизајн; 
• Подготвува извештаи 
• Применува мерки за заштита при работа и заштита на околината 
• Врши надзор на сопствената работа 
• Ги почитува правилата на лиценцирање на софтверот и материјалите кои се користат 

при изработка на веб-страницата/апликацијата (заштита на интелектуална 
сопственост). 
 

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, надградба и лиценцирање на ИКТ опрема 
и софтвер, 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 ИКТ опрема и уреди, 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 ИКТ 
индустријата. 
 
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 
опремата и администрацијата. Користи и работи со техничко - 
технолошки алатки како и податоци за извршување на задачите. Врши 
собирање на податоци потребни за самоунапредување во полето на 
информатичко-комуникациските технологии и ВЕБ техниките.  
 
Дигитални компетенции 
Користи ИТ технологија со цел да ја обезбеди најдобрата можна 
функционалност на ИКТ системот. 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 алатките и уредите кои ги 
користи, 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 информатичко-комуникацискиот систем. 
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 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 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 ќе се подобри ефикасноста во 
нивното работење. 

 

Посебни услови 

Работни средини: 
• ИКТ индустрија 
• производство, пренос и дистрибуција на електронски податоци 
• комерцијална  
• индустриска 
• сопствен бизнис 
• медицински установи 
• сообраќај и транспорт 
• образование и наука 
• туризам и угоститителство 
• медиуми 
• филмска индустрија 
• установи за јавни услуги 
• култура 
• земјоделие 
• дигитални маркетинг агенции 
• дизајн студија 

 

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 стандардизација 
• Закон за акредитација 
• Закон за енергетика 
• Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија 
• Македонски стандарди во електротехниката, телекомуникациите, 

електрониката и информатичката технологија 
 



 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување  

 
Решение Бр.08-5066/19 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија   

 


