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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
Веб-дизајнер 
Код: 2166.04 – согласно сo Националната класификација на занимања 

 
2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ  
     (V) Сложена работа 

 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

- ги организира сопствените работни активности; 

- го организира и го одржува сопственото работно место; 

- ги поставува и ги ревидира сопствените цели и задачи; 

- применува стратегии за решавање проблеми; 

- ги идентификува потребите на клиентот; 

- соодветно одговара на барањата на клиентите;  

- идентификува и собира информации; 

- спроведува истражувања за проекти; 

- комуницира со клиенти и соработници; 

- користи стручна помош од поискусни колеги/дизајнери; 

- учествува во тимски размислувања и дискусии (brainstorming); 

- користи стручна терминологија; 

- изработува скици и нацрти за развој на одредени идеи; 

- 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;  

- поседува широк спектар на вештини, техники и лични квалитети; 

- покажува иницијатива и ентузијазам; 

- функционира како дел од тимот;  

- индуктивно размислува (донесува заклучоци од навидум неповрзани 
  информации); 

- ги следи најновите технологии и трендови од областа на веб-дизајн; 

- врши презентации на веб-дизајн решенија; 

- подготвува извештаи;  

- подготвува и реализира одредени понуди; 

- поседува професионална етика и одговорност; 

- применува мерки за заштита при работа и заштита на околината; 

- врши надзор на сопствената работа и работата на другите соработници; 

- ги почитува правилата на лиценцирање на софтверот и материјалите кои се 
  користат при изработка на веб-страницата/апликацијата (заштита на 
  интелектуална сопственост). 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 
Анализирање, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа во 
соработка со 
тимот и 
клиентите. 

- Ги проучува барањата на клиентот за даден проект; 
- креира стратегија за пристап кон одредена целна 

група; 
- осмислува решенија за задоволување на потребите 

и барањата на клиентот; 
- утврдува основна идеја или концепт; 
- утврдува нацрт-архитектура на проектот; 
- учествува во работата на тимот во фазата на 

анализирање, планирање и организирање на 
работата за изработка на веб-дизајн; 

- прави истражување и собира релевантни податоци 
за проектот; 

- прави кориснички анкети; 
- прави анализа и споредба со конкурентни или 

слични производи и услуги; 
- подготвува груби скици за дизајн и дискутира за 

истите со клиентот и со членовите на тимот; 
- креира концепти и пробни дизајни; 
- прави избор на бои, слики и фонтови; 
- ги наведува карактеристиките на датотеките за 

интернет-употреба; 
- прави анализа и план за работа. 

 
Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Ги подготвува 
условите за 
работа, 
соодветна 
работна опрема и 
материјали за 
изработка на 
дизајнерска веб-
апликација. 

- Го презема работниот налог/задача; 
- ги обезбедува потребните софтверски алатки; 
- ја обезбедува потребната хардверска и 

комуникациска опрема; 
- ја проверува инсталацијата на потребниот 

лиценциран софтвер;  
- ги познава основните принципи и правила на веб- 

дизајн и веб-програмирање; 
- ја обезбедува потребната далечинска комуникација 

со оддалечени бази на податоци и веб-сервиси, 
доколку е потребно. 

 
Оперативни 
работи 
 
 
 
 
 
 
 

Прави 
истражување, 
собира 
информации и 
ресурси. 

- Прави анкетирање на потенцијални и/или постоечки 
корисници; 

- прави анализа на собрани податоци поврзани со 
проектот; 

- користи електронски извори за пронаоѓање 
информации; 

- прави избор на техники и технологии кои би се 
користеле при изработка на проектот. 
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Изработува 
документација и 
архитектура на 
проектот. 

- Изготвува груби скици на хартија на првични идеи; 
- користи дијаграм алатки за претставување 

информациска архитектура; 
- користи дијаграм алатки за претставување на 

работниот тек (workflow); 
- креира дизајн на корисничкиот интерфејс и распоред 

на елементи со помош на алатки за скицирање 
(wireframing); 

- дизајнира шема на базата на податоци која ќе се 
користи во проектот; 

- креира складиште за код (code repository) каде ќе се 
чува и верзионира кодот од проектот; 

- ја подесува околината која ќе се користи за 
изработка и тестирање на проектот; 

- го дизајнира корисничкото искуство (user experience); 
- пишува сеопфатна проектна документација во 

алатка специјализирана за обработка на текст; 
- креира временска рамка за изработка на проектот во 

алатка за менаџирање на проекти; 
- континуирано комуницира со тимот во сите фази на 

изработка, реализација и контрола на проектот; 
- комуницира со клиентот при креирање на техничката 

документација. 
 

Изработува 
дизајн на 
проектот. 
 
 
 
 

- Одбира слики, типографија и векторски елементи кои 
ќе се користат во проектот; 

- маркира техники, алатки и форми;  
- врши нотација на визуелни елементи; 
- изработува визуелен дизајн на проектот со помош на 

алатка за обработка на растер или векторска 
графика; 

- обработува фотографии во алатка за манипулација 
на растер графика. 
 

Изработува 
програмска 
репрезентација 
на дизајнот. 

- Користи софтвер за пишување програмски код; 
- користи алатка за обработка на растер графика за 

одвојување (сечење) елементи од дизајнот; 
- ги оптимизира графичките елементи изведени од 

дизајнот; 
- користи одбележувачки (markup) јазик за креирање 

на структурата на веб-страницата; 
- користи веб-прелистувачи за проверка и тестирање 

на изгледот на веб-страницата; 
- користи јазик за стилизирање на елементите на веб- 

страницата; 
- креира приспособувачки стилови за приказ на уреди 

со нестандардни димензии; 
- го ажурира складот на код со нови верзии на 

проектот. 
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Креира 
интерактивност 
на визуелните 
елементи на веб- 
страницата. 

- Користи софтвер за пишување програмски код; 
- користи скриптен програмски јазик за манипулација 

на елементите на веб-страницата; 
- користи скриптен програмски јазик за преземање 

податоци кои се наоѓаат на оддалечен опслужувач; 
- користи веќе подготвени програмски библиотеки;  
- креира сопствени програмски библиотеки. 

 
Креира софтвер 
кој работи на 
опслужувачката 
(серверска) 
страна. 

- Користи софтвер за пишување програмски код 
приспособен на јазикот кој се користи за изработка 
на проектот; 

- користи соодветен програмски јазик за креирање на 
опслужувачкиот софтвер; 

- ја планира структурата на кодот базирана на 
претходно дефинираната документација; 

- дефинира работен тек на софтверот (workflow); 
- користи постоечка рамка за развој на софтвер; 
- креира сопствена рамка за развој на софтвер, 

приспособена за проектот; 
- комуницира со база на податоци и веб-сервиси; 
- креира програмски код за читање, додавање, 

менување и бришење на податочни записи (CRUD); 
- користи техники за оптимизација на код; 
- креира интерфејси за комуникација помеѓу 

клиентската и опслужувачката страна; 
- го тестира напишаниот код и ги отстранува грешките; 
- го документира напишаниот код; 
- имплементира визуелни дизајн шаблони (темплејти); 
- користи објектно ориентирано програмирање и ООП 

шаблони; 
- користи најдобри практики при креирањето на 

софтверот; 
- обрнува посебно внимание на заштита на софтверот 

од малициозни корисници; 
- врши заштита на податоците со кои работи 

софтверот. 
 

Го поставува 
проектот на 
опслужувач 
(сервер). 

- Користи алатка за далечинска контрола на 
опслужувач; 

- ја приспособува опслужувачката околина за 
соодветно функционирање на изработената веб- 
страница/апликација; 

- користи алатка за менаџирање на оддалечена база 
на податоци; 

- ја поставува шемата на базата на податоци на 
одредениот опслужувач; 

- ги копира датотеките од веб-
страницата/апликацијата на одредениот опслужувач, 
користејќи софтвер за пренос на датотеки; 

- ја тестира работата на веб-страницата/апликацијата 
на „живиот“ (продукциски) опслужувач; 

- ги пронаоѓа и ги поправа сите програмски грешки 
поврзани со веб-страницата/апликацијата кои се 
појавуваат на „живиот“ (продукциски) опслужувач. 
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 Изработува 
статични и 
анимирани 
реклами 
приспособени за 
веб (банери).   

- Изработува иницијална скица на банерот; 
- планира да бидат димензиите на банерот во 

договорените стандарди; 
- ги користи обележјата (бои, форми, типографија) на 

клиентот при дизајнирање на банерот; 
- користи софтвер за обработка на векторска и растер 

графика; 
- користи софтвер за анимација; 
- го зачувува крајниот продукт во формат приспособен 

за приказ во веб-прелистувачи. 
 

Работи на 
интернет- 
маркетинг и 
оптимизација на 
содржините за 
пребарувачки 
машини (SEO) и 
социјални 
медиуми. 

- Собира и анализира податоци поврзани со проектот; 
- идентификува трендови за да постигне максимално 

враќање на инвестицијата (ROI) во платени кампањи 
на пребарувачки машини; 

- предлага месечен/годишен буџет за интернет- 
маркетинг кампањи; 

- менаџира трошоци за интернет-маркетинг кампањи; 
- прави калкулации за месечни трошоци; 
- оптимизира текстови на веб-сајтот и слетувачките 

страни (landing pages); 
- врши постојано пронаоѓање на клучни зборови, 

проширување и оптимизација; 
- истражува и имплементира препораки за 

оптимизација; 
- ја истражува и анализира конкуренцијата; 
- развива и имплементира стратегија за градење 

рекламни врски (advertising links); 
- работи со технички лица за да обезбеди најдобри 

практики за оптимизација за пребарувачки машини; 
- работи со маркетинг лица при развивање веб- 

содржини;  
- предлага промени на информациската архитектура 

во полза на содржини, врски и останати фактори кои 
ја подобруваат оптимизацијата за пребарувачки 
машини. 
 

Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира 
одредени понуди. 

- Работи според дефинирани пазарни услови; 
- креира понуди; 
- структурира трошоци; 
- познава основи на маркетинг; 
- ги следи потребите и трендовите на пазарот. 

Административ-
на работа 

Води и чува 
потребна 
документација и 
архива. 
 
 

- Ги архивира изработените материјали; 
- пополнува архива со ресурси; 
- подготвува извештаи и листи, користејќи стандардни 

форми; 
- именува датотеки и папки со соодветни називи; 
- води евиденција на датотеки за секој клиент; 
- изготвува корисничко упатство за потребите на 

клиентот. 
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Обезбедување  
квалитет 

Контролира 
квалитет на 
извршената 
работа во 
согласност со 
стандардите. 

- Одговара и поднесува извештаи до претпоставени; 
- се придржува до начинот, методите и работниот тек 

(workflow) на компанијата; 
- бара и дејствува конструктивно на повратни 

информации и забелешки; 
- испорачува датотеки и код со висок квалитет; 
- изработува датотеки во соодветен софтвер; 
- поправа и доработува делови од проектот по 

укажани корекции; 
- покажува интегритет и применува етички практики; 
- професионално пристапува кон времето, трошоците 

и роковите; 
- почитува професионални кодекси и политики на 

компанијата; 
- ги познава прописите и законите за авторски права; 
- поседува професионална етика и одговорност. 

 

Одржување и 
поправка 

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

- Се грижи за техничката состојба на работните 
средства (компјутери) и друга електроника; 

- го познава системот за работа, процесорот, 
електричните уреди, компјутерскиот хардвер и 
софтвер; 

- ги користи потребните апликации и софтвери за 
работа; 

- инсталира/реинсталира одреден софтвер/апликација 
за работа; 

- ги применува методите за контрола на квалитет; 
- препознава и локализира дефекти на компјутерите и 

друга електроника која ја користи. 
 

Комуникација Комуницира со 
тимот на 
соработници и со 
клиентите. 

- Развива и одржува соработка во рамките на 
работната група; 

- развива и подржува тимска хиерархија и решава 
конфликти; 

- покажува иницијатива и флексибиност; 
- поседува добри комуникациски вештини за 

справување со колеги и клиенти; 
- јасно комуницира; 
- комуницира со клиенти; 
- учествува во дискусии; 
- креира и одржува интерперсонални односи; 
- комуницира со надредените, подредените и 

соработниците; 
- активно слуша и разбира информација/идеја 

презентирана преку говор; 
- индуктивно размислува; 
- користи стручна терминологија. 

 

Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

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

- Го организира и го одржува сопственото работно 
место; 

- изведува работи и работни задачи согласно со 
еколошката етика и практика;  

- ја познава опремата за заштита на здравје и 
безбедност при работа; 

- применува соодветни мерки за заштита при работа, 
противпожарна заштита и заштита на околината. 



8 
 

 
 
 
5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 

5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА:  
 

5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 

 
 

5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 

1. м-р Зоран Јовчевски, Центар за стручно образование и обука - Скопје 

2. Билјана Пејовска, СЕТУ „Михајло Пупин“ - Скопје  

3. Бојан Гавровски, СЕМОС Едукација – Скопје 

4. Софче Јовановска, Стопанска комора на Македонија - Скопје 

 
 
 
6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 

ЗАНИМАЊЕ 
 

Стандардот на занимањето Веб-дизајнер го донесе Министерството за труд и 

социјална политика со решение бр. 08-10073/3 од 05.11.2015 година. 

 
 
 
 


