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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 

 

1.1.  Naziv na nastavniot predmet: SEKRETARSKO RABOTEWE 

1.2.  Obrazoven profil i i struka 

1.2.1.  Obrazoven profil: deloven sekretar 

1.2.2.  Struka: ekonomsko - pravna i trgovska  
 
1.3.  Diferencijacija na nastavniot predmet 

1.3.1.  Karakteristi~en za obrazovniot profil  

1.4.  Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet 

1.4.1.  ^etvrta  

1.5.  Broj na ~asovi na nastavniot predmet 

1.5.1.  Broj na ~asovi nedelno: 4 ~asa 
1.5.2.  Broj na ~asovi godi{no: 132 ~asa 
 
1.6.  Status na nastavniot predmet  

1.6.1.  Zadol`itelen 
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2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET 
 

Po sovladuvaweto na nastavnata programa po predmetot sekretarsko rabotewe u~enikot steknuva ve{tini, znaewa i 
se osposobuva: 

- да ги разбира основните правила за изработка на канцелариски акти; 
- да ги разликува формите на пишување и составување акти; 
- да ги објаснува основните должности на секретарот и неговата улога во работната кореспонденција; 
- да ја применува кореспонденцијата во работните односи; 
- да ги разликува начините на изготвување на актите во кореспонденцијата во врска со работниот однос; 
- да го сфаќа значењето на протоколот; 
- да го објаснува значењето на судската корспонденција; 
- да ги идентификува начините на изработка на судски акти, судски дописи, судски записници, судски одлуки, пресуди и 

решенија во судската кореспонденција; 
- да ја разбира улогата на деловниот секретар во нотарското работење; 
- да ја познава кореспонденцијата во банкарското работење, угостителското и туристичкото работење; 
- да ја познава дипломатската кореспоnденција; 
- да ги применува современите комуникациски средства; 
- да гради морални и етички ставови во средината во која живее и работи. 
 
 

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА 
 
 За успешно следење и совладување на програмските содржини од наставниот предмет секретарско работење, односно 
за постигнување на поставените цели, потребни се знаења стекнати од наставните предмети секретарско работење за II и III 
година, практична настава за  II и III година и деловно работење за III година. 
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4. OBRAZOVEN PROCES 
 
4.1. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe 

 
Tematski celini Br. na 

~asovi 
Konkretni celi 

 
Didakti~ki nasoki Korelacija me|u 

tematskite celini i 
me|u predmetite 

1. ПРАВИЛА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА 
КАНЦЕЛАРИСКИ АКТИ 

10 U~enikot: 
- да ги разликува видовите и 

елементите на 
канцелариските акти; 

- да ги применува растојанијата 
за пишување на 
канцелариските акти; 

- да ги разликува формите на 
пишување и составување 
канцелариски акти; 

- да ги применува формите 
(европска, американска и 
комбинирана) при изработка 
на канцелариските акти; 

- да модифицира канцелариски 
акт од една во друга форма. 

 

Објаснување и поттикнување 
дискусија за поимот и видовите 
акти. 
Претставување и објаснување на 
елементите на актите. 
Изготвување и презентирање 
(шематски приказ) на 
растојанијата за правилно 
пишување на акти. 
Организирање практични вежби 
за изготвување акти. 

 1. Практична настава 
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2. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 
ВО ВРСКA СО 
РАБОТНИTE ОДНОСИ 

16 - Да ја опишува постапката за 
засновање на работен однос; 

- да ја образложува постапката 
на распишување и објавување 
на оглас;  

- да изработува пријава по оглас 
за работно место; 

- да ја опишува постапката за 
донесување одлука по 
извршен избор по оглас; 

- да ја сфаќа постапката за 
право на приговор по извршен 
избор по оглас; 

- да пополнува договор за 
вработување;  

- да ја објаснува постапката за 
пријавување во надлежните 
институции при засновање на 
работен однос;  

- да ја препознава 
документацијата од работен 
однос; 

- да опишува пополнување на 
работничка книшка;  

- да составува досие на 
работник. 

Презентирање примери на 
конкурси за работно место 
објавени во пишаните медиуми, 
со цел дискутирање за нивната 
содржина. 
Прикажување обрасци 
(формулари) и друга 
документација потребна за 
засновање на работен однос 
(пријава по конкурс, 
известување, ППР, М-1 и М-2 
обрасци). 
Изведување вежби за 
пополнување на различните 
видови на формулари (обрасци). 

1. Практична настава 

3. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 
ПРИ ЗАШТИТА НА 
ПРАВАТА ОД РАБОТЕН 
ОДНОС 

20 - Да ја познава заштитата на 
правата од работен однос; 

- да ја сфаќа заштитата на 
правата кај работодавецот; 

Објаснување и дискутирање за 
заштитата на правата на 
работникот. 
Презентирање правни средства 

1. Практична настава  
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- да ја објаснува заштитата на 
правата по судски пат;  

- да ја сфаќа улогата на 
посредувањето на 
инспекцијата на трудот; 

- да ги идентификува правните 
средства за заштита на права 
од работен однос; 

- да изработува акти од 
дисциплинска постапка;  

- да илустрира акти во врска со 
надоместување на материјална 
штета; 

- да составува акти (решенија) 
во врска со престанок на 
својството на работник; 

- да изготвува акти за 
остварување и заштита на 
правата на работникот по 
основ на трудот (приговор), 
одлука за уважување на 
приговорот, тужба за 
надоместување на штета, 
тужба за надоместување на 
парично побарување. 

за заштита на работникот кај 
работодавецот. 
Објаснување и дискутирање за 
улогата на секретарот во 
заштита на правата на 
работникот по судски пат и при 
посредување на инспекциите на 
трудот. 
Презентирање и проследување 
акти за остварување и заштита 
на правата на работникот 
(приговори, одлуки, решенија, 
тужби). 
Изведување вежби за нивно 
составување. 

4. ПРОТОКОЛ 16 - Да го сфаќа значењето на 
протоколот;  

- да го разбира односот 
протокол – менаџмент; 

- да ја објаснува улогата на 

Објаснување на значењето на 
протоколот и за улогата на 
деловниот секретар како 
организатор на протоколот со 
презентирање на примери од 

1. Практична настава  
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деловниот секретар како 
организатор на протоколот; 

- да ги идентификува 
способностите и вештините на 
деловниот секретар при 
организирање на протоколот; 

- да ги познава основните 
должности на деловниот 
секретар при протоколот; 

- да ги толкува правилата на 
дебатирање; 

- да го објаснува протоколот за 
екстерни и интерни странки, 
менаџери; 

- да го сфаќа значењето на 
информирањето на интерните 
и екстерните странки при 
протоколот; 

- да го објаснува 
административното работење 
при организацијата и 
реализацијата на протоколот.   

секојдневието. 
Организирање симулација на 
дебатирање (на пример со 
употреба на Карл Потер на 
дебатата како една од 
основните); 
Организира игра на улоги за 
протокол при прием на интерни 
и екстерни странки, како и 
комуникација со менаџерите. 
Дискутирање за улогата на 
секретарот во информирањето 
на интерните и екстерните 
странки во протоколот. 

5. СУДСКА 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

20 - Да го дефинира поимот судска 
кореспонденција;  

- да ги разликува поднесоците 
во судска кореспоnденција; 

- да ја објаснува изработката на 
тужба, судски допис, судски 
покани, судски записници; 

- да ги разликува судските 

Демонстрирање и објаснување 
на постапката за оформување на 
поднесоци во судската 
кореспонденција (судски акти, 
судски дописи, судски 
записници, судски одлуки, 
пресуди  и решенија). 
Изведување вежби за изработка 

1. Практична настава  
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одлуки; 
- да ја објаснува изработката на 

судски одлуки; 
- да ја идентификува постапката 

на изработка на судски 
пресуди; 

- да го разбира начинот на 
изработка  на судско решение. 

на документи. 
 

 

6. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 
ВО ВРСКА СО 
НОТАРСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

12 - Да ги сфаќа основните поими 
за нотарското работење; 

- да ја опишува постапката на 
заверка на преписи, преводи, 
исправки и потписи; 

- да заверува исправи од 
трговските деловни книги; 

- да го објаснува начинот на 
примање изјави по заклетва; 

- да ја разбира постапката на 
издавање изводи, потврди, 
преписи и извадоци; 

- да го споредува чувањето на 
исправи, пари и хартии од 
вредност со чување на актите. 

Организирање средба со нотар 
во училиштето за пренесување 
на практично искуство во 
вршење на нотарски работи. 
Презентирање и објаснување на 
заверки, потписи и ракописи и 
за пополнување на евиденциите 
за кои е овластен нотарот. 

1. Практична настава 

7. ДИПЛОМАТСКА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

10 - Да го дефинира поимот 
дипломатска кореспонденција; 

- да ги разликува 
карактеристиките на 
дипломатската 
кореспонденција; 

- да ја разбира дипломатската 

Дискутирање за 
карактеристиките на  
дипломатската кореспонденција. 
Симулирање на дипломатска 
комуникација и комуникации со 
државјанин на друга држава. 
Презентирање и проследување 

Практична настава 
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комуникација; 
- да ја сфаќа комуникацијата со 

државјанин на друга држава; 
- да го карактеризира 

дипломатскиот протокол 
(акредитивни писма, 
дипломатска листа и 
дипломатска нота).  

практични примери на 
акредитивни писма, 
дипломатски листа и 
дипломатска нота. 
Изведување вежби за практична 
изработка на документи.  

8. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА  
ВО ВРСКА СО 
БАНКАРСТВОТО  

10 - Да ги разликува видовите 
допишувања од банкарското 
работење; 

- да го објаснува отворањето 
жиро -сметка;  

- да подготвува акти за 
отворање жиро - сметка;  

- да изготвува рекламации; 
- да разликува дописи за 

неизвршен налог и 
известување за погрешно 
книжење; 

- да ги идентификува 
елементите на договор за 
кредит; 

- да ги разликува кредитното 
писмо од акредитивот. 

Презентирање и проследување 
на документи кои се однесуваат 
на допишувањето со банките. 
Објаснување и презентирање на 
дописи во врска со кредити и 
други видови дописи во 
банкарското работење. 
Организирање посета на банка. 
 
 

1. Практична настава 

9. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 
ВО ВРСКА СО 
УГОСТИТЕЛСКО -
ТУРИСТИЧКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

8 - Да го сфаќа значењето и 
улогата на кореспонденцијата 
во угостителското и 
туристичкото работење; 

- да го разбира стилот и 

Презентирање на понуди за 
угостителско – туристички 
услуги по писмен пат. 
Организирање презентација на 
угостителски или туристички 

1. Практична настава 
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формите на кореспонденција 
во угостителското и 
туристичкото работење; 

- да го објаснува начинот на 
нудење на угостителско - 
туристички услуги по писмен 
пат; 

- да го разбира обликувањето на 
писмени состави (дописи, 
благодарници и сл.). 

услуги (презентација на 
рекламен материјал на одреден 
угостителско - туристички 
објект). 
Презентирање конкретни 
примери на договори од областа 
на угостителсвото и туризмот. 
Изведување вежби за 
оформување на благодарници, 
честитки, покани и други 
видови дописи, како и изработка 
на понуди и резервации во 
угостителството и туризмот. 
Организирање посета на 
угостителски објекти и 
туристичка агенција. 

10. РАБОТА СО 
СОВРЕМЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА 
КОМУНИКАЦИЈА 

10 - Да го разбира начинот на 
комуникација со диктафон и 
телепринтерч 

- да ја сфаќа потребата од 
комуникација со интерфон; 

- да го познава користењето на 
машини за умножување; 

- да го споредува начинот на 
користење на телефакс, 
телефон и пејџер; 

- да го познава телефонскиот 
бонтон и начинот на 
комуникација со менаџерот; 

- да ги идентификува начините 

Организирање, координирање и 
контролирање вежби за 
употреба на современите 
средства за комуникација. 
Демонстрирање употреба на 
Интернет, електронска пошта 
(Е-mail) и веб - страница. 

1. Практична настава 
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на користење на средствата за 
интерна комуникација; 

- да ја разбира потребата од 
користење на компјутер и 
компјутерска опрема во 
секретарското работење; 

- да користи Интеренет, 
електронска пошта (E- mail) и 
веб - страница. 

 
 

4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 
 

Za realizacija na nastavata po predmetot секретарско работење, soglasno postavenite celi na nastavniot predmet, 
kako osnovni  nastavni metodi se koristat: naso~eno vodewe na diskusija, re{avawe na problemi i simulacija na realni 
situacii, u~ewe preku sopstveno  otkrivawe, slobodni zada~i, timska nastava i dr. 

Aktivnosti na u~enikot: diskutira, primenuva pravila i zakonitosti, nabquduva, pi{uva, izgotvuva, slu{a,  
pribele`uva, povtoruva, objasnuva, ~ita, tolkuva pozitivni zakonski propisi, prezentira, otkriva vo grupa i nezavisno, 
razmisluva kriti~ki, dava svoj sud, raboti doma{ni zada~i. 
  Aktivnostite na nastavnikot se odnesuvaat na organizacijata na nastavata, davawe na instrukcii za rabota, 
pottiknuvawe na diskusii, objasnuvawe, postavuvawe pra{awa, ocenuvawe i pottiknuvawe na samoocenuvawe od strana na 
u~enicite, simulirawe na procesi i realni situacii, prezentirawe, davawe zabele{ki. 

 
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata 
 

Procesot na u~ewe vo nastavata po nastavniot predmet секретарско работење se izveduva preku teoretska i prakti~na 
nastava vo u~ilnica, organizirani poseti na трговски друштва и институции, organi na dr`avnata uprava, institucii so javni 
ovlastuvawa i drugi institucii, organizirani informativni sredbi, razgovori i diskusii so pretstavnici - stru~ni lica 
od praktikata, vo u~ili{teto ili vo instituciite, ustanovite, organite, dru{tvata, so cel da se integriraat znaewata i 
stavovite so prakti~nite umeewa na u~enicite. Nastavata po ovoj nastaven predmet se realizira i preku individualni 
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doma{ni zada~i, koi mo`e da se izveduvaat doma i vo u~ili{teto. Obrazovnite aktivnosti po predmetot секретарско 
работење se organizirani vo dve polugodija, ~etiri trimese~ja i nedelen raspored na ~asovite. 

 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 
 

Za pouspe{na realizacija na celite na nastavniot predmet секретарско работење potrebno e da se koristi: 
grafoskop, grafofolii, TV, videorikorder, videolenti, kompjuterska oprema, LCD proektor, publikacii, obrasci, {emi i 
sl. Literatura potrebna za realizacija na nastavata, kako za nastavnicite taka i za u~enicite, e u~ebnik za ovoj nastaven 
predmet, nastavni pomo{ni materijali, stru~ni spisanija, zakoni i praktikumi od soodvetni oblasti, komentari na 
zakonite. 

 
5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE 
 

Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku kontinuirano sledewe vo tekot na u~ebnata godina, usno i 
pismeno - preku testovi na znaewa za sekoja tema oddelno, proektni zada~i, pismeni izve{tai za realiziranite aktivnosti 
na u~enicite, kreativnost, postigawa i rezultati od timskata rabota, individualni doma{ni zada~i, poka`an interes i 
aktivno u~estvo na u~enicite na ~asovite. 

Dokolku u~enikot ne poka`e rezultati vo realiziraweto na konkretnite celi na nastavnata programa vrz osnova na 
utvrdenite kriteriumi za ocenuvawe, se postapuva spored zakonskata regulativa. 

 
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

 

6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 

Pokraj uslovite propi{ani so Zakonot za sredno obrazovanie, nastavnikot treba da gi poseduva slednive 
individualni, profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da go motivira i da vlijae pozitivno na u~enikot so svojot 
na~in na izrazuvawe, ugled, pojava, podgotvenost za dopolnitelna rabota, obrazovanie, sistem na vrednosti i ideali, da 
sorabotuva so drugite nastavnici, stru~ni rabotnici, socijalni partneri, stru~ni institucii, da poseduva sposobnost za 
izveduvawe na nastava i komunikacija so u~enicite, da vladee so literaturniot jazik i pismoto na koj se izveduva nastavata, 
da poseduva sposobnost za primena na sovremena obrazovna tehnologija, da poseduva sposobnost za planirawe, organizirawe, 
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voveduvawe novini vo nastavniot proces, kako i sposobnost za profesionalno i pedago{ko samoobrazuvawe, da e 
komunikativen i kreativen.  

 

6.2. Standard za nastaven kadar 

Zavr{eni studii po pravo, so zdobiena pedago{ko - psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit. 
 

6.3. Standard za prostor  

Za realizacija na nastavnata programa po секретарско работење se koristi u~ilnica opremena so nastavni sredstva, 
pomagala i oprema soglasno normativot. 

 
7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

 
7.1. Datum na izrabotka: март 2008 godina 
 
7.2. Sostav na rabotnata grupa 
 
- Elizabeta Jovanovska - Radanovi}, rakovoditel, sovetnik, Centar za stru~no obrazovanie i obuka - Скопје 
- Nade Todorova, nastavnik, SUEBGS „Arseni Jovkov“ -  Skopje 
- Наташа Вавриновиќ, nastavnik, SUEBGS „Arseni Jovkov“ - Skopje 
- Suzana Martinovska, vnatre{en revizor, Оp{tina Butel - Skopje 
 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
          
8.1. Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2008 godina. 
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9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Nastavnata programa po секретарско работење ja odobri мinisterot za obrazovanie i nauka so re{enie br. 07-4135/1 
од 23.05.2008 година. 

  
 
 

 

 
 

 
 


