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ВОВЕД
Обезбедување на квалификувана работна сила за потребите на
стопанството е еден од клучните предизвици во Македонија. Системот
на средно стручно образование има значајна улога во економскиот
развој и просперитет. Притоа, средното стручно образование не е само
функционална мерка за промовирање на економските цели туку и клучна
алка која има за задача да го подобри преминот на младите

од

училишниот во работниот свет и да им понуди на истите перспектива за
планирање на кариерата, а со самото тоа и за пронаоѓање на
сопствената улога во општеството. Неминовна е реформа во средното
стручно образование

како

клучнен предуслов за унапредувањето и

развојот на економијата во Република Македонија.
Унапредувањето

на

техничкото

образование

во

секторот

економија, право и трговија предвидува првична анализа на споменатите
сектори,

прибирајќи

и

презентирајќи

релевантни

податоци

и

информации во 6 клучни области:
Клучна област 1 Големината на профилот на секторот и географската
локација на организациите и работниците
Клучна област 2 Видовите занимања во рамките на секторот и
предвидените промени во шемите за вработување
Клучна област 3 Врската меѓу секторот што се анализира и другите
сектори
Клучна област 4 Клучните трендови, развој и двигатели во самиот
сектор
Клучна област 5 Можности за напредување и вообичаените патеки на
кариера
Клучна област 6 Работодавачи и други клучни чинители
При тоа, профилирањето на Секторот за економија, право и трговија од
аспект

на

неговата

големина

и

географска

дисперзираност

на

организиациите и работниците, како прва клучна област, се направи
глaвнo преку истражување документација и постојни извори на податоци
во

правните

субјекти,

со

работни

места

кај

кои

согласно
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систематизацијата на работните места, има дефинирано работни задачи
кои може да ги извршуваат лица со квалификации од областа на
економијата, правото и трговијата.
Во рамките на втората клучна област, видовите занимања во
рамките на секторот и предвидени промени во шемите на вработување
анализирани се повеќе претпријатија од областа на трговијата: големите
трговски ланци исклучиво со маркети, или како дел од дејноста, заедно
со пазари; потоа трговски претпријатија со свои стоваришта, и трговски
претпријатија со дистрибуција, како основна дејност. При тоа, врз основа
на директни анкетирања на работодавачите –членки на Стопанската
комора, како и од анализите направени од АВРМ се детектирани
сегашни и идни потреби од вештини на вработените во Секторот за
економија, право и трговија, како и секторските занимања и степенот на
образование за кои постои активна побарувачка на пазарот на труд.
Клучната област 3 ја идентификува врската меѓу Секторот за
економија, право и трговија и другите сектори со цел да ги детектира
потсекторите од Сектор за економија, право и трговија кои се
преклопуваат со потсекторите од другите сектори, а кои содржат слични
занимања. При тоа, презентирана е Националната класификација на
занимањата, при што занимањата се поделени во групи според видот и
сложеноста на работата и работните задачи, струката и степенот на
сложеноста, односно нивото на образование, а подготвен е и шематски
приказ на меѓусебната врска на секторите во трговските друштва.
Во Клучната област 4, презентирани се клучните трендови во
секторот економија, право и трговија кои ги насочуваат потребите за
соодветни квалификации, знаења и вештини на вработените во овој
сектор. Имајќи ги во предвид искуствените методологии, презентирани
се основните двигатели на развој во сферата на економијата правото и
трговијата кои соодветно влијаат на создавање на нови потреби кај
клиентите и потрошувачите , а со тоа и потреби за специфични знаења
и вештини кои треба да ги поседуваат вработените во овој сектор.
Во последните две клучни области презентирани се можностите за
развој на кариерата на професиите од Секторот за економија, право и
трговија, преку прикажување на генерална организациска структура на
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систематизација на работни места на типична компанија во Република
Македонија (клучна област 5), како и сеопфатна шема на сите клучни
чинители во системот на креирање, вработување и унапредување на
кадрите во секој од потсекторите на Секторот за економија, право и
трговија, во која секако работодавачите ја имаат клучна одлука (клучна
област 6).
Овој сеопфатен документ понатаму претставува основа за
понатамошно развивање на секторскиот профил кој препоставува
мапирање

на

Секторот

за

економија,

право

и

трговија

преку

идентификување на клучните функции во секој од потсекторите, како и
нивно понатамошно функционално расчленување со што се добива
детален приказ за

активностите што од едно лице се очекува да ги

извршува како дел од неговата работа.
За

подготовката

на

овој

документ

освен

придонесот

на

претставници од сферата на образованието, (средно насочено и високо
образование), особено голем придонес имаат и претставниците на
Стопанската комора на РМ. Имено, една од активностите на Стопанската
комора на Македонија се однесува и на преминот од системот на
средното стручно образование кое се заснова на училиште со дуален
систем на средно стручно образование. Таквата амбиција истовремено
преставува предизвик, но нуди и ветувања. Предизвикувачка е бидејќи
не постои готов план за осмислување на таквите промени. Ветувачка е
бидејќи постојат доста можности за унапредување на актуелниот систем
на средно стручно образование. Забрзаната реформа за системот на
средно стручно образование би помогнала да се подобри делотворноста
и усогласеноста со општествените и економските потреби.
Искуствата од воспоставените системи на средното стручно
образование од економски развиените земји од Европа се многу корисни
за нашите компании. Ова пренесување на системот на средно стручно
образование од една во друга земја не е само просто копирање на
изворниот систем, туку е повеќе процес на избор и прилагодување од
страна на потенцијалните земји заинтересирани за унапредувањето на
образовниот систем.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА
СЕКТОРОТ И ГЕОГРАФСКАТА ЛОКАЦИЈА НА ПРАВНИТЕ
СУБЈЕКТИ И РАБОТНИЦИТЕ
Анализа на правни субјекти во Секторот за економија, право и
трговија
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на
активните деловни субјекти во Република Македонија, во 2016 година,
изнесува 71 519 и во однос на 2015 година е зголемен за 1,9%. Ова
зголемување, главно се должи на зголемувањето на бројот на активните
деловни субјекти во секторот преработувачка индустрија (328 субјекти),
градежништво (318 субјекти), како и во секторот стручни, научни и
технички дејности (357 субјекти). Во 2016 година, во однос на
претходната, секторот трговија на големо и трговија на мало како и
поправка на моторни возила и мотоцикли, бележат мало намалување
(127 субјекти).
Податоците за структурата на активните деловни субјекти по
сектори на дејност покажуваат дека во 2016 година најголемо учество
имаат секторите: трговија на големо и трговија на мало; поправка на
моторни возила и мотоцикли со 33.2% и преработувачка индустрија со
11.1%. Најмала застапеност имаат секторите: снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и климатизација со 0.2% и рударство и вадење на
камен со 0.3%.
Табела бр. 1.1 Број на активни деловни субјекти по сектори

Број на активни деловни субјекти по сектори на дејност
според Националната класификација на дејностите
- НКД Рев. 2 и според бројот на вработени, 2016 година
Сектори на

Вкупн

дејности

о

Број на активни деловни субјекти според
бројот на вработени
01)

1-9

2 045

20 299

10-19 20-49 50-249

250 +

Трговија на
големо и трговија
на мало;

23 716

815

399

138

20

поправка на
6

моторни возила и
мотоцикли
Информации и
комуникации

1 618

315

1 075

117

69

35

7

440

76

291

22

20

21

10

1 650

573

911

62

48

37

19

4 362

1301

2 985

52

19

5

/

Финансиски
дејности и
дејности на
осигурување
Административни
и помошни
услужни дејности
Други услужни
дејности

1) Вклучувајќи и деловни субјекти со неутврден број на вработени
*Извор Државен завод за статистика на РМ
Следуваат графички прикази на бројот на активни деловни субјкти по
сектори на дејност според бројот на вработени
Графикон бр.1 Број на вработени во трговија на големо и трговија на
мало; поправка на моторни возила и моторцикли
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Графикон бр. 2 Број на вработени во административни и помошни
услужни дејности

Графикон бр. 3 Број на вработени во финансиски дејности и дејности на
осигурување
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Графикон бр. 4 Број на вработени во информации и комуникациии

Графикон бр. 5 Број на вработени во други услужни дејности

Податоците за структурата на активните деловни субјекти, според
бројот на вработени покажуваат дека најголемо учество од 79,3% имаат
деловните субјекти со 1-9 вработени. Потоа следат деловните субјекти
без вработени или субјекти со неутврден број на вработени (без податок
за вработени) со 11,3%, па субјектите со 10-19 вработени со 4,3%, потоа
субјектите со 20-49 вработени чие учество изнесува 2,8%, со 1,9%
9

учествуваат субјектите со 50-249 вработени и само 0,3% од активните
деловни субјекти имаат над 250 вработени.
1.2 Анализа на работната сила во Секторот за економија, право и
трговија
Табела бр. 1.2 Работни места според секторите

Пополнети и слободни работни места според секторите на дејности
2016
Сектори на дејности

Број

на Број

на Стапка на

пополнети

слободни

слободни

работни

работни

работни

места

места

места (%)

1 379

1,66

316

2,51

66

0,65

331

1,85

14

0,37

Трговија на големо и трговија 81 438
на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли
Информации и комуникации
Финансиски

дејности

12 284
и 10 074

дејности на осигурување
Административни и помошни 17 513
услужни дејности
Други услужни дејности

3 714

*Извор АВРМ на РМ; *Извор ДЗС на РМ
Слика 1. Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли

Информации и комуникации
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Слика 2. Информации и комуникации

Слика 3. Финансиски дејности и дејности на осигурување

Ад
Слика 4. Административни и помошни услужни дејности

Административни и помошни услужни дејности
министративни и

помошн
и услужни дејности
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Слика 5. Други услужни дејности

Табела 1.3 Работна сила според степен на образование

2015
на Работна сила

Степен
образование
3

години

вработени
средно

образование
4

години

средно

образование

невработени

вкупно

мажи

вкупно

мажи

51 209

35 493

19 059

13 004

327 947

206 752

118 400

76 513

*Извор ДЗС на РМ

Табела 1.4 Број на слободни работни места според занимања
Слободни работни места според занимања 2016
Групи на занимања
Вкупно

Број на слободни работни места

3 541

1.

Службеници

2.

Работници во услужни 2 109

617

дејности и продажба
3.

Елементарни

815

занимања
*Извор АВРМ на РМ; *Извор ДЗС на РМ
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Табела 1.5 Занимања со најголем број на слободни места во секторот

Број на слободни
Занимања

со

најголем

број

на

слободни места

места
(заклучно со февруари
2017)

ПРОДАВАЧ

802

АДМИНИСТРАТОР

115

КАСИЕР

66

КОМЕРЦИЈАЛИСТ

60

*Извор АВРМ на РМ, 2015

Имајќи го предвид степенот на потребно знаење (образование),
според искажаните потреби од анкетираните работодавачи, приоритет
при новите вработувања во наредните 12 месеци ќе имаат лицата со
следните занимања:
- Со завршено високо образование: програмер, информатичар,
систем адманистратор, развивач на софтвер, инженер на софтвер,
графички дизајнер, инженер за организацја на производство, градежен
инженер,

машински

инженер,

архитект,

фармацевтски

технолог,

инженер-технолог за фармацевтски производи, машински технолог за
одржување на процесна опрема, маркетинг агент, сметководител,
економисти

(за

финансии,

за

осигурување,

за

банкарство,

заменаџмент), правници и др.
-

Со

средно

или

вишо

образование:

техничар-технолог,

администратор, систем оператор, оператор на телекомуникациска
опрема, графички техничар, електротехничар, машински техничар
електромашински техничар, машиски техничар за одржување опрема,
градежен техничар, текстилен техничар, комерцијалист, правен
техничар, медицинска сестра, техничар за обувки, фармацевтски
техничар, хемиски техничар-лаборант и други.
- Со средно образование: шивач, шивач на текстил, ткајач,
крзнар кројач, продавач, заварувач, бравар, столар, магационер, возач
(на такси, товарно возило, камион, автобус), месар, пекар, келнер,
готвач, помошник готвач, ракувач со уреди за стерилизирање конзерви
за овошје и зеленчук, опслужувач на линија за преработка на овошје и
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зеленчук, останати работници за неиндустриски начин на работа во
производство, ѕидар, чевлар, шивач на горни делови на обувки, кројач на
горни делови на обувки, обезбедувач (заштита на имот и лица),
електричар за одржување, ракувач со уреди за гумирање, градежен
работник за одржување згради, ракувач со градежни машини, леар на
метали, армирач и други.
- Со завршено основно образование: работник за едноставни
работи на производствена линија, работник за едноставни работи при
изработка на

градежни материјали, чевларски работник, работник за

едноставни работи нераспределен на друго место, рачен пакувач,
ѕидарски работник, работник за едноставни работи во произвотството на
обувки, рударски работник, обиколувач, дистрибутер (малопродажба),
хигиеничар на станбен и деловен простор, работник во високоградба,
работник за едноставни работи во производството на текстил, работник
за одржување, градинарски работник, овоштарски работник, лозарски
работник и други.
1.3 Вработеност во правни субјекти во Секторот за економија,
право и трговија по региони
Согласно со податоците на Државниот завод за статистика
заклучно со последното тримесечје од 2016 година, во Република
Македонија има евидентирано 483.029 пополнети работни места, а 6.470
слободни работни места, односно стапката на слободни работни места
изразена во проценти е 1,32%. Стапката на слободни работни места за
истиот период во 2015 година била повисока за 0,18%, односно
изнесувала 1,50%.
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Слика 6. Региони во Македонија

Податоците за стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 година варираат во зависност од регионот, и истите
се прикажани за сите региони поединечно.
Табела 1.6- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Вардрски регион
Вардарски регион

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на слободни

работни места

работни места

работни места

37 474

343

0,91
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Табела 1.7. Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Источен регион
Источен регион

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

работни места

работни места

слободни работни
места

42 991

519

1,19

Табела 1.8- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Југозападен регион
Југозападен

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

регион

работни места

работни места

слободни работни
места

32 485

293

0,90

Табела 1.9- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Југоисточен регион
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Југоисточен

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

регион

работни места

работни места

слободни работни
места

34 383

564

1,61

Табела 1.10- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Пелагониски регион

Пелагониски

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

регион

работни места

работни места

слободни работни
места

44 841

1 105

2,40

Табела 1.11- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Полошки регион
Полошки регион

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

работни места

работни места

слободни работни
места

20 629

180

0,86
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Табела 1.12- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Североисточен регион
Североисточен

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

регион

работни места

работни места

слободни работни
места

21 198

345

1,60

Табела 1.13- Стапката на слободни работни места во последното
тримесечје од 2016 во Скопски регион
Скопски регион

Број на пополнети

Број на слободни

Стапка на

работни места

работни места

слободни работни
места

248 987

3 121

1,24

*Извор ДЗС на РМ
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1.4. Анализа на образовниот систем во Секторот за економија,
право и трговија
Согласно со Законот за стручно образование и обука („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13,
41/14, 145/15 и 55/16), структурата на стручното образование во Р.
Македонија е следна:
-

Стручно оспособување наменето за работа со пониски барања
кое дава практични знаења и вештини за различни подрачја на
трудот. Со завршувањето на стручното оспособување учениците
се стекнуваат со I ниво на стручни квалификации.

-

Стручно образование за занимања е наменето за задоволување
на потребите на стопанството. Со завршувањето на средното
стручно образование за занимање учениците се стекнуваат со II
ниво на стручни квалификации.

-

Техничко

образование

првенствено

подготвува

кадри

за

вработување во сите сфери на трудот, но и за продолжување на
образованието. Со завршувањето на техничкото образование
учениците се стекнуваат со III ниво на стручни квалификации.
-

Постсредно образование и обука е образование кое финално
подготвува кадри за определени професионални должности за
одделни сегменти од процесот на трудот. По завршувањето на
постсредното образование учесниците се стекнуваат со IV ниво на
стручни квалификации.

-

Образование на возрасните се остварува во установите за
стручно образование и обука како интегрален дел на доживотното
учење, кое ги поврзува одделните сегменти и облици на
образованието во единствен систем.

1.4.1 Квалификации во Секторот за економија, право и трговија
Во

формалното

Македонската

средно

рамка

на

стручно

образование,

квалификации,

застапени

согласно
се

со

следните

квалификации од четврто ниво:
-

Деловен секретар
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-

Економски техничар

-

Правен техничар

-

Техничар за трговија и маркетинг

-

Банкарски техничар

Квалификација од трето ниво во формалното стручно образование е
продавач.
1.4.2 Мрежата на стручни училишта од Секторот за eкономија, право
и трговија во Р. Македонија и застапеноста на квалификациите се
дадени во табела 1.6
Табела 1.14 Квалификации во формалното средно стручно образование
Ред.

Место

Назив на Училште

број

Квалификација
Четиригодишно

Тригодишно

образование

образование

1. Битола

СОЕУ „Јане Сандански “

Економски техничар

/

2. Велес

ОСУ „Јовче Тесличков“

Економски техничар

/

Деловен секретар
ТТМ
Банкарски техничар
3. Гостивар

СEОУ „Чеде

Економски техничар

/

Филиповски“
Правен техничар
Деловен секретар
ТТМ
Банкарски техничар
4. Кавадарци

СОУ „Добри Даскалов“

Економски техничар

/

Правен техничар

5. Кичево

ОСУ „Мирко Милески“

Економски техничар

/

6. Кичево

ОСУ „Дрита“

Економски техничар

/

7. Кочани

СОУ „Љупчо Сантов“

Економски техничар

/

8. Куманово

СОУ „Перо Наков“

Економски техничар

/

ТТМ
Правен техничар
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Деловен секретар
Банкарски техничар
9. Скопје

СУГС „Цветан Димов“

Економски техничар

Продавач

ТТМ

(реформиран)

Продавач
10. Охрид

ОСУ „Св. Климент

Економски техничар

Охридски“
11. Прилеп

СОЕПТУ „Кузман

Економски техничар

Продавач

Јосифовски Питу“

ТТМ

(реформиран)

Правен техничар
Деловен секретар
Банкарски техничар
Продавач
12. Скопје

13. Скопје

СЕПУГС „Васил

Економски техничар

Антевски Дрен“

Правен техничар

СЕПУГС „Арсени Јовков“

Економски техничар

/

/

Деловен секретар
14. Струмица

СОУ „Јане Сандански“

Економски техничар

/

Банкарски техничар
15. Струга

СОУ „„Нико Нестор“

Економски техничар

/

16. Тетово

ОСЕУ „8-ми Септември“

Економски техничар

/

Правен техничар
17. Гевгелија

СОУ „Јосиф Јосифовски“

Економски техничар

/

1.4.3 Попис на работни задачи
По

1.

завршување

на

средното

стручно

образование

за

квалификацијата деловен секретар, ученикот ќе биде оспособен за
извршување на следните работни задачи:
-

врши прием, евидентира и доставува пошта;

-

обликува, изготвува и врши заверка на акти;

-

асистира при изработка и водење протокол;

-

изготвува информации, извештаи и записници;
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-

асиситира и изготвува договори;

-

комуницира и води кореспонденција;

-

организира состаноци, седници, деловни средби и преговори;

-

организира семинари и советувања;

-

ажурира и врши евиденција на податоци;

-

фактурира и врши наплата;

-

архивира;

-

користи современа канцелариска и информатичка технологија.
По

2.

завршување

на

средното

стручно

образование

за

квалификацијата економски техничар, ученикот ќе биде оспособен
за извршување на следните работни задачи:
-

изработува тековни планови и го следи нивното извршување;

-

извршува или асистира во активности за истражување на пазарот;

-

врши наплата, исплата, прием и предавање на пари и хартии од
вредност;

3.

-

врши наплата на побарувања и исплата на обврски;

-

пополнува обрасци;

-

изработува калкулации;

-

изготвува и архивира документација;

-

врши евиденција на документација;

-

врши евиденција на средства и извори на средства;

-

врши евиденција на приходи, трошоци и анализа на резултатите;

-

изготвува информации и извештаи;

-

користи методи на пропаганда;

-

комуницира и води деловна кореспонденција;

-

ракува со опрема, технички средства и компјутери;

-

применува законски прописи и стандарди.
По

завршување

на

средното

стручно

образование

за

квалификацијата правен техничар, ученикот ќе биде оспособен за
извршување на следните работни задачи:
-

води евиденциски книги;
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-

подготвува, креира и обликува службени акти, поднесоци,
покани, решенија, заклучоци, записници, пресуди, жалби,
приговори, преставнки;

-

подготвува седници;

-

изготвува извештаи;

-

пополнува обрасци;

-

изготвува понуди, порачки и договори за продажба;

-

пријавува

и

одјавува

работни

лица

во

агенции

за

вработување;

4.

По

-

ракува со опрема, технички средства и компјутери;

-

применува правна регулатива и легислатива.

завршување

на

средното

стручно

образование

за

квалификацијата техничар за трговија и маркетинг ученикот ќе
биде оспособен за извршување на следните работни задачи:
-

извршува или асистира во активности за истражување на пазарот;

-

врши оптимални набавки и продажб;

-

следи и/или учествува на саеми, презентации, изложби;

-

планира и врши имплементација на асортиманот на стоките;

-

учествува во преговори и договори за набавка/продажба на стока;

-

организира транспорт на стока;

-

врши прием, складирање, распоредување, кодирање, шифрирање
и контрола на приемот и испораката на стоката;

-

формира продажни цени;

-

врши унапредување на продажбата;

-

врши наплата за продадената стока;

-

комуницира со потрошувачите и асистира во решавањето на
рекламации;

-

води евиденција на влезно–излезни документи;

-

врши манипулација со амбалажата, пакување и препакување на
стоката;

-

спроведува активности за хигиенско-техничка и противпожарна
заштита;

-

применува законски прописи и стандарди.
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5.

По

завршување

на

средното

стручно

образование

за

квалификацијата банкарски техничар, ученикот ќе биде оспособен
за извршување на следните работни задачи
-

врши планирање, организирање и контролирање на работата;

-

работи со документи и информатички систем;

-

комуницира со клиенти;

-

врши платен промет во земјата;

-

врши платен промет во странство;

-

врши денарски депозитни и кредитни работи со правни и физички
лица;

-

врши девизни депозитни и кредитни работи со правни и физички
лица;

-

врши благајнички, трезорски работи, работа со сефови;

-

применува

интерни

политики

и

процедури

во

банкарското

работење;
-

почитува законска регулатива;

-

рационално ги користи средствата за работа;

-

обезбедува квалитет на услугите.

6.

По

завршување

на

средното

стручно

квалификацијата продавач ( реформиран),

образование

за

ученикот ќе биде

оспособен за извршување на следните работни задачи:
-

рационално ги користи енергијата, материјалите и времето;

-

ја планира и подготвува сопствената работа;

-

ги користи ISO стандардите и HACCP системот;

-

надгледува залихи и асортиман на производи;

-

презема производи;

-

подготвува производи за продажба;

-

продава производи;

-

врши благајнички работи;

-

учествува во попис на залихите;

-

ги одржува продажниот простор, магацинот и околината;

-

пoдготвува документација и проверува извори на информации;

-

врши предпродажни активности, продажба и активности по
продажбата преку каналите за електронска комуникација;
24

-

користи соодветни информациско - комуникациски средства;

1.4.4 Подрачја на работа
Основните подрачја за работа на квалификацијата деловен
секретар се во деловни субјекти (трговски друштва), единици на
локална самоуправа, јавни претпријатија и установи, здруженија и
фондации, јавно-приватни партнерства, органи на државна управа
за:
-

деловно

комуницирање,

службена

и

деловна

кореспонденција;
-

секретарско и канцелариско работење и однесување;

-

изготвување документи, деловни и службени акти;

-

логистика;

-

организирање и координирање;

-

комерцијално работење;

-

евиденција, архивирање и складирање на документација.

Основните подрачја за работа на квалификацијата економски
техничар се во деловни субјекти (трговски друштва), единици на
локална самоуправа, јавни претпријатија и установи, државна
администрација и управа, странски застапништва, претставништа,
сопствен мал бизнис за:
-

планирање, организирање и контрола на работниот процес;

-

прибирање и обработка на податоци;

-

изработка на финансиски пресметки и калкулации;

-

пополнување,

евиденција

и

користење

на

деловната

документација;
-

комуникација и деловна кореспонденција;

-

комерцијални активности;

-

сметководствена евиденција;

-

финансиска евиденција;

-

статистички пресметки;

-

истражување на пазарот;

-

пропаганда.
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Основните подрачја за работа на квалификацијата

правен

техничар се во органи на државна управа, единици на локална
самоуправа, судови, деловни субјекти (трговски друштва), јавни
претпријатија и установи за:
-

организирање и контрола на работниот процес од областа
на правото;

-

водење матични книги, деловодници, картотеки и судски
регистри;

-

обликување службени акти;

-

пополнување обрасци;

-

изготвување договори и деловни акти.

Основните подрачја за работа на квалификацијата техничар
за трговија и маркетинг се во деловни субјекти за:
-

трговија на мало;

-

трговија на големо;

-

комуникација и деловна кореспонденција;

-

комерцијални

активности

(набавка,

транспорт,

производство, продажба);
-

истражување на пазарот;

-

пропаганда;

-

складирање;

-

магацинирање.

Основните подрачја за работа на квалификацијата банкарски
техничар се во посебни оддели од деловниот сектор во банките за:
-

благајничко работење;

-

трезорско работење;

-

кредитно работење со физички лица;

-

кредитно работење со правни лица;

-

менувачко - валутно работење;

-

депозитно работење;

-

работа со хартии од вредност;

-

платен промет во земјата;
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-

платен промет во странство;

-

лично банкарство;

-

управување со ризици.

Основните подрачја за работа на квалификацијата продавач се
во деловни субјекти за:
-

прием на производи во продавница;

-

продажба на производи во продавница;

-

наплата на продадени производи;

-

водење трговска евиденција.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА
СЕКТОРОТ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ШЕМИТЕ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ
2.1 Видови занимања во рамките на трговијата и предвидените
промени во шемите за вработувања
Сегашната состојба со реалните работни места во трговските
претпријата

ангажираниот

професионален

кадар

со

соодветно

образование и вештини ја скенира постојната состојба и да се
идентификуваат достигнувањата и предизвиците. Врз основа на стручни
дебати и дискусии со релевантните општествени чинители, би требало
да произлезат и опциите и препораките за промена. Тие препораки не
можат да се сметаат како замена за планот што недостига, туку како
материјал за размислување за неопходните разговори помеѓу главните
актери во системот на средно стручно образование во Р. Македонија.
Како такви, тие не нудат крајни решенија, туку клучни прашања и можни
одговори.
Во текот на месец март 2017 година, Здружението на трговија при
Стопанската комора на Македонија реализираше анкета меѓу своите
членки за видовите занимања и квалификации во рамките на компаниите
од трговијата. Во анкетата беа опфатени 60 компании од областа на
трговијата, со различни дејности, и тоа: најголемите трговски маркети;
компании

од

дејноста

трговија

на

мало

во

неспецијализирани

продавници претежно со храна, тутун и пијалаци и компании од дејноста
трговија на големо и мало со дрва, градежен материјал, санитарна
опрема, обоена и црна металургија, метална стока, цевки и пластични
цевки.
Пример, за најголемите трговски маркети, во базата на податоци за
структура на вработените според стручната квалификација и според
работните места, укажува дека моменталната состојба во Република
Македонија е следната:
На слика 2.1 е прикажан бројот на вработените според стручната
квалификација (квалификувани, средна стручна спрема, виша и висока),
НК-20, ССС-431 и ВСС-128, со процентуално учество НК-4%, ССС-74% и
ВСС-22%.
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Слика 2.1: Број на вработени според квалификација

Структура според квалификација

НК

ССС

ВСС

Извор: Здружение на трговија во Стопанската комора на Македонија, март
2017
Слика 2.2: Број на вработени според работни места во трговски
маркети

Број на вработени според работни места
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

162

138

83
37

Извор:

2

26 16

5

Здружение

4

на

5

3

22
1 12 1
1

трговија

во

4

9 14 1

Стопанската

1

27

комора

1

7

на

Македонија, март 2017
Бројот на вработени според работните места (комерцијалист,
правник, продавач, касиер, магационер, возач, сметководител и сл.):
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шеф на маркет-37, акцептант-2, асистент-26, биро на маркет-16,
продавач

на

деликатесни

производи-83,

дистрибутер-5,

електротехничар-4, касап-5, информации-3, касиер-138, координација и
контрола

во

продажба-1,

магационер-12,

механички

техничар-1,

менаџер-22, набавувач на овошје-1, наплатувач на паркинг-4, одговорен9, специјалист-14, помошник во месара-1, касап-1, прием на стока-27,
продавач-162, возач-1 и домаќинка на канцеларија-1.
Учеството во структурата на вработени според работните места е
следното: продавачи (продавач и продавач на деликатесни производи)
42%,

магационер и прием на стока 7%, менаџер, шеф на маркет и

асистент 15% е прикажано на слика 2.3.
Слика 2.3: Учеството во структурата на вработени според работни
места

Извор: Здружение на трговија во Стопанската комора на Македонија, март
2017

Краток

опис на

потребни професионални квалификации на

позначајните и поспецифичните работни места. ВСС, познавање на
англиски или друг странски јазик, компјутерски апликации, работно
искуство во соодветната област.
Подолу се дадени некои покарактеристични прашања и одговори
воанкетата. На прашањето кои работни места и квалификации се
понепотребни за компанијата во сегашниов период е даден одговор:
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директори, менаџери и магистри. На прашањето за кои занимања, по
Ваше мислење, не треба веќе да се школуваат кадри бидејќи ги има
доволно на пазарот на трудот, одговориле: економисти, правници. На
прашањето кои работни места и квалификации се попотребни

за

компанијата во сегашниов период, испитаниците одговориле: продавачи,
касиери и други кандидати со завршено средно образование.
Пример, поголемите трговски претпријатија што се занимаваат со
трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со
храна, тутун и пијалаци исто така имаат посебни систематизации на
работни места и специфични потреби од извршители со соодветно
образование

и вештини:

број на вработени според стручната

квалификација (висока, виша, средна стручна спрема) 2 магистри, 33
високо образование, 5 вишо образование, 246 средно образование и 29
нижо образование.
Во структура на вработените според стручната квалификација,
вработените со средно образование и со нижо образование учествуваат
дури со 87%, додека останатите вработени со повисоко образование
учествуваат само со 13% во вкупниот број на вработени.
Слика 2.4: Број на вработени според работни места во сеспецијализирани
продавници

Извор: Здружение на трговија во Стопанската комора на Македонија, март
2017
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Бројот на вработени според работните места (комерцијалист,
правник, продавач, касиер, магационер, возач, сметководител и сл.):1
генерален директор, 1 технички секретар, 6 менаџер на сектори, 1
офицер за безбедност, 6 раководител на оддели, 2 правник, 5
програмер, 2 опслужувач на систем, 1 архивар, 1 курир, 2 реф. за
побарувања,

2

благајник,

3

финансиски

сметководител,

4

мат.

книговодител, 2 реф. за данок, 1 ликвидатор, 1 реф. за план и анализа, 2
реф. за маркетинг, 1 реф. за развој и инвестиции, 2 магационер, 10 шеф
на маркетинг, 12 зам. шеф на маркет, 114 продавач, 8 возач, 1
транспортен работник, 1 шеф на сала, 2 зам. шеф на сала, 6 готвач, 5
келнер, 1 шанкер, 3 пекар, 11 раководител на пазари, 20 референт за
наплата, 60 хигиеничар, 1 молер, 1 водоинсталатер, 1 бравар, 3
градежен работник и 7 општ работник.
За одбележување е структурата на вработени според работните
места во однос на вкупниот број на вработени. Така, учеството на
продавачите и референтите за продажба

е 42%, општата техничка

служба учествува со 27%, додека раководниот кадар, со вработените со
економско и правно образование со 29%. Карактеристично е дека
вработените со информациско-комуникациско образование учествуваат
со над 2%, со тенденција овие стручњаци да се бараат сè повеќе во сите
сектори.
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Слика 2.5: Број на вработени според работни места во неспецијализирани
продавници

Sales

продавачи

општа служба

економска и правна струка

ИКТ стручњаци

Извор: Спроведена анкета од Здружение за трговија при Стопанската
комора на Македонија

Краток

опис на

потребни професионални квалификации на

позначајните/поспецифичните
делови

на

трговските

работни

друштва,

места.

работите

Во
и

организационите

работните

задачи

вработените ги извршуваат преку утврдените, именувани, работни места
во систематизациите, и тоа, според долу наведените општи услови за:
школска подготовка (профил на занимање), степен на стручна спрема,
работно искуство и слично.
На прашањето кои работни места и квалификации се попотребни
за компанијата во сегашниов период, одговориле: работните места во
секторот трговија – продавачи. Значително е зголемена понудата во
однос на побарувачката за конкретното работно место.
Пример за Друштва со основна дејност трговија на големо и
мало со дрва, градежен материјал, санитарна опрема, обоена и црна
металургија, метална стока, цевки и пластични цевки.
Структура на вработените според стручната квалификација
(висока, виша, средна стручна спрема). Друштвото брои 14 вработени,
од нив: 6 лица се со високо образование; 6 лица се со средна школска
спрема и 2 лица се со основно образование.
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Слика 2.5: Број на вработени според работни места во трговија на големо
и мало

Извор: Спроведена анкета од Здружение за трговија при Стопанската
комора на Македонија

Структура на вработените според работни места (комерцијалист,
правник, продавач, касиер, магационер, возач, сметководител и сл.).
Целокупната работа во друштвото се извршува преку: Комерцијален
сектор и Финансово–правен сектор. Комерцијалниот сектор е поделен по
работни единици, а се организирани по работните места какви што се:
раководител на комерција, самостоен комерцијален референт, одговорен
продавач во склад, заменик одговорен продавач, продавач–касиер и
општ работник. Финансово–правниот сектор е организиран со поделба по
работни места како персонален референт, администратор, даклтилограф,
архивар,

човечки

ресурси,

референт

на

внатрешна

контрола

и

ликвидатура и внесувач на податоците во АОП.
Коментирајќи ја потребата од професионални квалификации на
позначајните/поспецифичните работни места, компаниите потенцираат
дека без оглед за која и да е работна позиција, најзначаен фактор е
соработката и меѓусебните односи, иницирање идеи, предлози и
сугестии меѓу вработените, заради поуспешно и покоординирано
работење во друштвото.
Испитаниците

укажуваат

дека

е

потребно

да

се

изготви

национална стратегија во тесна соработка со институциите (агенции за
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вработување,

универзитети),

која

ќе

ги

следи

систематизациите

(потребите од работни места) како би се подобрило и насочило
школувањето на младите луѓе.
Дел од овие компании од трговијата немаат потреба од
квалификуван кадар, а дополнителна потреба се јавува во летниот
период, сезонски, и се состои од потреба од општи работници, односно
лица кои немаат високо образование.
Одговорите на прашањето за кои занимања во моментов нема
потреба или е намалена потребата на пазарот на трудот, упатуваат дека
е потребно напорите да се насочат кон оспособување кадри со средно
образование – занаетчиски професии. Работното место – продавач е
меѓу најпотребните работни места во компаниите од областа на
трговијата во сегашниов период.
Фундаменталните компоненти на современиот систем за средно
стручно образование се состојат во дефинирање на стратешките цели на
идниот систем на средно стручно образование, во согласност со
потребите

на

бизнис

заедницата

за

подготовка

на

стручен

и

квалификуван кадар за потребите на стопанството. Во собирањето на
податоците беа вклучени најзначајните компании од повеќе дејности од
трговијата и е спроведено анкетно истражување меѓу компаниите, кое се
реализираше во насока на дефинирање на приоритетите кај соодветните
струки и занимања кои треба да се трансформираат во програмите на
средното стручно образование.
Компаниите

со

искуствени

примери

ги

дефинираа

карактеристиките кои треба да ги има една програма за ССО за да биде
релевантна и применлива во компаниите.
За реално спроведување на нов систем и согледување на
можниот отпор на промените, потребно е креирање соодветни мерки за
основните принципи и настојување практичниот дел од наставата во
програмите за средно стручно образование, главно да се одвива во
стопанството, со соответна финансиска поддршка и стимулативни мерки
за компаниите кои реализираат висококвалитетна практична настава и
обука. За ова е неоходна законска основа за минимален стандард на
квалитетот на наставните планови и програми.
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2.2 Потреби од вештини
Според Истражувањето за анализа на потребите од вештини на
пазарот на трудот за периодот 2015-2016 на АВРМ, некои работодавачи
се изјасниле дека се соочиле со одредени тешкотии при пополнувањето
на работните места, односно не можеле да обезбедат работници од
соодветно занимање, заради немање доволно работно искуство, немање
на знаења и вештини за извршување на работните задачи што се бараат
од работното место. Иновациите, односно техничко-технолошкиот
напредок бара работна сила со способности, знаења и вештини за
извршување на конкретни работни задачи во согласност со новите
трендови. Во врска со барањата за посебни знаења и вештини што треба
да ги поседуваат потенцијалните кандидати за вработување со повисок
степен на образование, истражувањето покажа дека работодавачите
најмногу ја нагласуваат потребата од познавањето странски јазици,
(англиски, германски, италијански), познавањето основни компјутерски
апликации (MS Office, Auto Cad), како и напредните знаења и вештини од
областа на информациската технологија (сервер администратор, CISCO,
Java programmer, Oracle). Притоа, работодавачите ја нагласуваат
потребата од задолжително поседување сертификати за стекнатите
знаења.

Меѓу

комуникациски

другите
вештини,

вештини

се

нагласува

амбициозност,

и

одговорност,

потребата

од

доверливост,

прецизност, тимска работа, вештина за внесување и читање податоци,
флексибилност, вештини за продажба и маркетинг, вештини за
менаџирање.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА И ДРУГИТЕ СЕКТОРИ
Клучната

област

3

ја

идентификува

врската

меѓу

Секторот

заекономија, право и трговија и другите сектори со цел да ги детектира подсекторите од Сектор за економија, право и трговија кои се преклопуваат со
под-секторите од другите сектори и кои содржат слични занимања, односно
клучната област 3 ги идентификува пан-секторските занимања.
3.1. Врската меѓу Секторот за економија, право и трговија и другите
сектори согласно со Националната класификација на занимања
Под поимот занимање се подразбира збир на работи и работни
задачи кои според својата содржина и вид се организациски и
технолошки толку сродни и меѓусебно поврзани што може да ги врши
еден извршител кој поседува соодветни способности, знаења и вештини
за вршење на работните задачи.
Според Националната класификација на занимања1, истите се
поделени во групи според видот и сложеноста на работата и работните
задачи, струката и степенот на сложеноста, односно нивото на
образование. Главните

групи

на

занимања

се

највисокото

хиерархиско ниво на занимања и се означени со едноцифрени
броеви. Во класификацијата постојат 10 главни групи на занимања и се
означени со броевите од 0 до 9 (Табела 1)
Табела 3.1: Главни групи
класификација на занимања

на

занимања

според

Националната

Главни групи на занимања
1

Членови

на

законодавни

и

извршни

тела,

државни

функционери, раководни државни службеници, дипломати
и директори
2

Стручњаци и научници

3

Техничари и сродни занимања

1

Национална класификација на занимањата. - Скопје: Државен заводза статистика
на Република Македонија, ISSN 1409-7044)
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4

Службеници

5

Работници во услужни дејности и продажба

6

Стручни

работници

во

земјоделството,

шумарството,

рибарството и ловот
Занимања

7

за

неиндустриски

начин

на

работа

во

производството
8

Ракувачи и составувачи на машини и постројки

9

Елементарни занимања

0

Воени занимања

Меѓу Секторот за економија, право и трговија и останатите сектори
постои врска која во продолжение ќе биде анализирана и сегментирана
по главни групи на занимања:
Главна група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни
функционери,

раководни

државни

службеници,

дипломати

и

директори
❖ Во групата Членови на законодавни и извршни тела,
државни функционери, раководни државни службеници и
дипломати спаѓаат:
- Високи функционери во судството и во организации од посебен
интерес;
- Генерални и извршни директори.
❖ Во групата Административни и комерцијални директори
спаѓаат:
-

Директори за деловни услуги и администрација (финансиски
директори, директори на правни, кадровски, општи и сродни
служби,

директори за политика и планирање, директори за

деловни услуги и администрација кои не се класифицирани на
друго место);
-

Директори на претпријатија за продажба, маркетинг и
развој (директори на претпријатија за продажба и маркетинг,
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директори на претпријатија за реклама и односи со јавноста,
директори на претпријатија за истражување и развој);
-

Директори

на

институции

за

производствени
специјализирани

претпријатија
услуги

(директори

и
на

земјоделски, ловечки, шумарски и риболовни претпријатија,
директори

на

рударство,

претпријатија

градежништво

за

и

индустриско

дистрибуција,

производство,
директори

на

претпријатија за информациска и комуникациска технологија,
директори на институции за специјализирани услуги како што се:
директори на институции за згрижување на деца, директори на
институции за здравствени услуги, директори на институции за
згрижуваање на стари лица, директори на институции за социјални
работи, директори на образовни установи,

директори на

претпријатија за финансиски и осигурителни услуги и директори на
институции за специјализирани услуги, некласифицирани на друго
место);
-

Директори на претпријатија за угостителство, трговија и
други

услуги

(директори

на

угостителски

и

хотелски

претпријатија, директори на претпријатија за трговија на големо и
на мало, други директори за услуги какви што се: директори на
спортски, рекреативни и културни центри и директори за услуги,
некласифицирани на друго место).
Главна група 2: Стручњаци и научници
❖ Во групата Стручњаци за образование спаѓаат:
-

Стручњаци

за

универзитетско

и

високо

образование

во

општествените науки;
-

Наставен кадар за средношколско образование.

❖ Во

групата

Стручњаци

за

бизнис

и

администрација

спаѓаат:
-

Стручњаци

за

финансии

(сметководители,

финансиски

и

инвестициски советници и финансиски аналитичари);
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-

Стручњаци за администрација (аналитичари на менаџмент и
организаци, стручњаци за правна администрација, кадровски
стручњаци и стручњаци за обука и развој на кадар);

-

Стручњаци за продажба, маркетинг и односи со јавноста
(стручњаци за маркетинг и реклама, стручњаци за односи со
јавноста, стручњаци за продажба на техника и медицински
препарати

и

стручњаци

за

продажба

на

информатичка

и

комуникациска технологија);
❖ Во групата Правни, општествени и стручњаци од областа на
културата

-

Правни

стручњаци

(правни

застапници,

судиии,

правни

стручњаци кои не се класифицирани на друго место);
-

Стручњаци за општествени науки и религија (економисти).

Главната група 3: Техничари и сродни занимања
❖ Во групата Бизнис и административни стручни соработници
спаѓаат:
- Финансиски и математички стручни соработници (берзански и
финансиски дилери и посредници, службеници за кредити и заеми,
сметководствени стручни соработници, соработници за статистичко математички работии проценувачи и валоризатори);
- Агенти и брокери за продажба и купување (осигурителни
застапници, комерцијалисти во продажба, набавувачи и трговски
посредници);
- Агенти за деловни услуги (агенти за клиринг и шпедиција, планери
на конференции и слични настани, посредници за вработување и
посредници за работни договори, агенти за недвижности и менаџирање
на просторотиагенти за деловни услуги, некласифицирани на друго
место);
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- Административни и специјализирани секретари (канцелариски
надгледувачи, правни секретари, административни и секретари на
извршната власт и медицински секретари);
- Царински, даночни, полициски и референти за социјална
заштита

и

сродни

владини

стручнисоработници

(царински

службеници, даночни службеници, референти за социјална заштита,
референти за издавање дозволи, полициски инспектори и детективи и
cарински,

даночни,

полициски

и

сродни

владини

помошници

и

референти кои не се класифицирани на друго место);
❖ Во

групата

Правни,

општествени

и

културни

стручни

соработници спаѓаат:
-Правни,

општествени

и

религиозни

стручни

соработници

(правни и сродни стручни соработници)
Главна група 4: Службеници
❖ Во групата Службеници за општи канцелариски работи и
секретари спаѓаат:
- Општи канцелариски службеници;
- Секретари (општо);
- Дактилографи и оператори за внес на податоци (дактилографи и
оператори за уредување на текст и оператори за внесување податоци).
❖ Во групата Службеници за услужни дејности спаѓаат:
- Касиери, благајници и слични занимања (благајници и слични
занимања, службеници во обложувалници, казина и сродни занимања,
лихвари и собирачи на долгови и сродни занимања);
- Шалтерски службеници за информирање (шалтерски службеници
во патнички и туристички агенции и сродни занимања, службеници во
информативни

контактни

центри,

анкетари

и

интервјуери

за

истражување на пазарот и други службеници за информирање).
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❖ Во

групата

Службеници

во

книговодство,

финансии,

статистика и евиденција на материјалите и транспортот
спаѓаат:

-

Службеници

во

книговодство,

финансии

и

статистика

(службеници во книговодство, финансиски, статистички и службеници за
осигурување и службеници за платен промет);
- Службеници за евиденција на материјалите и транспортот
(магационери и сродни занимања, службеници за производство и
транспортни службеници).
❖ Во групата Други канцелариски службеници спаѓаат:
- Други канцелариски службеници (службеници во архива, библиотека
и музеј, поштари и сродни занимања, шифранти и коректори, писари и
слични работници, службеници за сортирање и копирање, службеници за
човечки ресурси и други канцелариски службеници, некласифицирани на
друго место).
Главна група 5: Работници во услужни дејности и продажба
❖ Во групата Продавачи спаѓаат:
- Продавачи на улица и на пазар (продавачи на штандови и на пазари
и улични продавачи на прехранбени производи);
- Продавачи во продавници (управител на продавница, надзорници во
продвница и помошници во продажбата во продавница).
- Касиери и продавачи на билети;
- Други продавачи (демонстратор за продажба, продавачи од врата до
врата, продавачи по телефони, други продавачи, некласифицирани на
друго место);
Главна група 9: Елементарни занимања
❖ Во групата Улични продавачи и други услужни работници
спаѓаат:
- Улични продавачи.
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Како

најзначајни

заеднички

занимања

помеѓу

Секторот

за

економија, право и трговија и другите сектори се:
- Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери,
раководни државни службеници и дипломати, административни и
комерцијални директори, стручњаци за образование, стручњаци за
бизнис и администрација, правни и општествени стручњаци, бизнис и
административни стручни соработници, правни, општествени и културни
стручни соработници.
3.2 Меѓусебна врска на секторите во трговските друштва во коишто
се застапени занимања од Секторот за економија, право и трговија
Меѓусебната

врска

на

секторите

во

трговските

друштва

најобјективно може да се согледа преку организационата структура која
претставува систем за поделба на работата, авторитетот и одговорноста
внатре во трговското друштво.
Организационата структура треба:
- да обезбеди ефикасно извршување на бизнисот и јасно
дефинирање на работните позиции на вработените и нивните функции;
- да помогне при дефинирањето на хиерархијата во компанијата и
канализирање при извршување на обврските; и
- да обезбеди контрола при работењето преку повратни контролни
методи.
Со Правилникот за внатрешна организација на друштвото

се

воспоставува внтарешна организациона структура во согласност со
дејноста и неговата големина. Вообичаено, друштвото го сочинуваат:

-

Сектори кои остваруваат функции и реализираат работни процеси од
регистрираната дејност на друштвото независни едни од други и во
меѓусебна соработка на ниво на друштвото;

-

Организациони единици кои ги реализираат работните процеси, од
регистрираната дејност на друштвото, независни едни од други за
извршените работи доделени од страна на друштвото и остваруваат
меѓусебна соработка и координација во реализирање на бизнисот;

43

-

Одделенија на организационите единици се организациони делови
кои реализираат работни процеси и поедини активности на работните
процеси, во меѓусебна соработка со сите сектори и организациони
единици на друштвото;

-

Погоните на организационите единици се организациони делови кои
реализираат работни процеси и поедини активности на работните
процеси, во меѓусебна соработка со сите сектори, организациони
единици и одделенија на друштвото.
За успешно реализирање на бизнисот на друштвото одговорни се

директорот

на

организационите

друштвото
единици,

и

раководителите

одделенијата

и

на

погоните.

секторите,
Задачи

на

одговорните лица се:
- Планирање - преку оваа функција се поставуваат цели, се носат
одлуки за тоа кога и како да се постигнат тие цели и се определува како
најдобро да се реализираат тие цели. Генерално постојат три видови на
менаџерски планови и тоа:
1. стратешки план кој ја определува генералната насока на движење на
друштвото во следните 3 до 5 години;
2. тактички план кој ги дефинира специфичните чекори штодруштвото
мора да ги преземе за реализација на стратешкиот план при што се
опфаќа период од година дена; и
3. оперативен план кој ги детализира секојдневните активности кои
друштвото ќе ги спроведува за да се реализираат целите од тактичкиот
план (а со тоа автоматски и стратешкиот план) и се однесуваат на
денови, седмици или месеци;
-

Организирање

и

екипирање

-

оваа

функција

претставува

подредување и координирање на ресурсите и активностите за да се
исполнат специфичните цели на друштвото. Преку оваа функција се
креира организациона структура која јасно ги дефинира задачите, целите
и одговорностите кои треба да ги извршат вработените според нивните
способности и вештини, како и заемните односи меѓу различните нивоа
во организацијата;
- Раководење - со функцијата раководење, менаџментот обезбедува
лидерство, влијание и мотивација за вработените да работат заедно за
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да се постигнат целите поставени во стратешкиот, тактичкиот и
оперативниот план;
- Контролирање - е функција која обезбедува набљудување на
квалитетот на работите што ги изведува друштвото и ни кажува дали се
остварени посакуваните цели. Притоа, ако има отстапувања се
преземаат соодветни корективни активности за да се постигнат
поставените цели.
Бројот и видот на секторите е различен во зависност од видот на
дејноста и големината на трговското друштво, односно во зависност од
тоа дали станува збор за компании, државни институции, финансиски
институции, невладини или други организации.
Вообичаени сектори што се присутни во трговските друштва се:
❖ Административен сектор
Административниот

сектор

ги

опфаќа

работите

поврзани

со

управување на друштвото. Најчесто опфаќа:
-

Работи на заедничките служби во кои спаѓа целокупното архивско
работење, телефонските услуги, одржувањето хигиена, давањето
информации на засегнати страни, водењето евиденција на влез и
излез за време на работно време и сл;

-

Правни работи во кои спаѓа обезбедувањето

правна основа и

поддршка на сите активности што се одвиваат во трговското
друштво, изготвување изјави, одлуки и останати интерни акти за
спроведување статусни промени во друштвото. Таквото работење
е предуслов за законско и правилно функционирање и работењето
на друштвото;
-

Кадровски

работи

во

кои

спаѓа

осмислување

и

целосно

реализирање на кадровската политика во областа на социјалните
и здравствените работи, работните односи, вработувањето кадри,
распоредувањето вработени од едно место на друго, решавањето
прашања поврзани со пензиското и инвалидско осигурување,
следењето на промените и новините во законодавството што се
однесуваат на дејноста на оваа служба, учество во изработката и
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пополнувањето на евидентен картон на новопримени работници и
други работи;
-

Технички работи што се состојат од изготвување одлуки и
договори за вработување новопримени работници, огласување на
потребите за кадри, пополнување изјави, заведување здравствени
книшки, изготвување решенија за користење годишен одмор,
изготвување договори за вработување заради прераспоредување
како и водење евиденција за вработените согласно законските
прописи.

❖ Сектор за оператива
Овој сектор ги опфаќа конкретните работи што спаѓаат во основната и
во дополнителните дејности на

друштвото, а ги води оперативните

иработи во друштвото и е одговорен за распределување на обврските за
извршување на оперативните работи превземени од друштвото.
Во делокругот на овој сектор најчесто е вклучено:
-

дефинирање постапки за реализација на процесите;

-

дефинирање одговорности за реализација на процесите;

-

дефинирање на квалитетот на производите и услугите со
критериуми за прифаќање на квалитетот;

-

определување на потребните ресурси и резултати (производи и
услуги);

-

давање јасни работни инструкции за извршниот персонал;

-

дефиниран мониторинг на процесите и контрола на производите и
услугите;

-

начини

на

ракување

со

производите

и

услугите

коишто

обезбедуваат заштита на квалитетот на производите и услугите и
др.
❖ Сектор за финансиски работи
Овој сектор ги води процесите на финасиското работење на
трговското друштво. Работи од доменот на овој сектор се:
-

Обезбедување капитал за потребите на претпријатието, водејќи
сметка за изворите од кои потекнува капиталот, роковите за
враќање, цената на капиталот и сл;
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-

рационално вложување на расположивиот капитал;

-

урамнотежување

на

готовинските

текови

и

одржување

на

ликвидноста на друштвото;
-

распределба на финансискиот резултат;

-

финансиско планирање, анализа, информирање и др.

❖ Сектор за сметководство
Овој сектор ги води процесите од областа на сметководствено
планирање, евидентирање, сметководствена анализа и сметководствена
контрола. Во делокругот на сметководствениот сектор спаѓаат следниве
активности:
-

прием на документи, нивна проверка и книжење на истите во
програмата за финансиско и материјално работење;

-

изработка на финансиски извештаи;

-

со цел подобрување на финансиската евиденција, службата за
сметководствени работи постојано врши контрола; и

-

подготовка на информаци за интерните и екстерните корисници на
сметководствените информации.
❖ Комерцијален сектор
Овој сектор опфаќа активности од доменот на набавно и продажно

работење на трговското друштво.
Задачи на набавното работење најчесто се:
-

континуирано

испитување

на

пазарите

со

цел

изнаоѓање

најповолни извори за набавка;
-

изработка и спроведување на планот за набавка;

-

склучување договори за набавка на ресурси;

-

грижа за квантитативно и квалитативно преземање на стоката од
добавувачите;

-

давање налози за преземање на купената стока и грижаза нејзино
сместување;

-

контролирање на фактурите од добавувачите со споредување на
одредбите од купопродажниот договор;
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-

соработка со други служби од комерцијалниот сектор и со другите
сектори во трговското друштво;

-

периодична анализа на набавното работење и др.

Задачи на продажното работење најчесто се:
-

изготвување и спроведување долгорочни, среднорочни и годишни
планови за продажба;

-

испитување и анализирање на пазарот во земјата и странство;

-

изнаоѓање и огранизирање продажба на нови пазари во земјата и
во странство;

-

изготвување и предлагање ценовници за продажба;

-

спроведување на продажната политика;

-

склучување договори со коминтенти за продажба;

-

реализирање на склучените договори за купопродажба;

-

решавање рекламации од купувачите;

-

соработка со останатите сектори во друштвото и др.

Слика бр.3.1 Организациска шема на врската помеѓу секторите во
трговските друштва
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И
ДВИГАТЕЛИ ВО СЕКТОРОТ ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
ТРГОВИЈА
4.1 Клучни трендови, развој и двигатели во Секторот за економија
право и трговија
Глобалните трендови, особено оние кои се однесуваат на
економскиот раст и развој, влијаат на потребите од стекнување поинакви
знаења и вештини како кај младите во делот на нивното формално
образование, така и кај неформалното и доживотно учење.
Македонската економија, како дел од севкупното глобално
окружување (нагласено преку нејзините аспирации за членство во
Европската Унија) е подложна на промени како резутат на бројни
глобални, регионални и специфични за земјата фактори или тн.
двигатели на промени.
Во таа смисла како глобални двигатели би ги спомнале предизвиците на демографските промени, глобализацијата на пазарите,
технолошките

иновации,

трендот

на

сè

поголема

заштита

на

потрошувачите, трендот на рационализација на ресурсите, трендот на
зголемување на специјализацијата во сферата на услугите и сл. Покрај
ова, туку спаѓаат и специфичните двигатели какви што се, аспирацијата
на Македонија за членство во Европската Унија, препознавање на ИТ
секторот на меѓународно ниво како квалитетен партнер кој при
обезбедувањето outsourcing услуги и зголемената финансиска поддршка
за самовработување. Ваквите двигатели на промени на глобално и
национално ниво имаат големи последици врз барањата на знаења и
вештини во сферата на трговијата, економијата и правото.
Имено, глобализацијата и зголементата трговска интеграција не
само што го зголемија обемот на меѓународната трговија, туку го
променија и моделот на извоз во светски рамки. Овој тренд понатаму е
придружен со зголемување на потребите за специјализација и тоа во
сферата на услугите. Промените во економскот сектор имаа за
последица потреба од промени и прилагодување на вештините на
работната сила на актуелните услови, што претставува своевиден
предизвик на национално ниво.
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Следејќи ги светските препораки, но и националните потреби,
постои потреба од примена на сеопфатен пристап кон развојот на
знаењето и вештините со следниве карактеристики:
•

развој

на

основните

вештини

-

писменост,

математика,

комуникациски вештини, тимска работа, вештини за решавање
проблеми и способност за учење;
•

развој на вештини на повисоко ниво - професионални, технички и
вештини за управување со човечки ресурси, пазари и вмрежување
со кои се овозможува вработените да придонесуваат кон
зголемување на квалитетот на работењето, додадена вредност
(профит);

•

вештини за прифаќање иновации и преквалификација – базирани
на унапредување на основните стекнати вештини, така што
работниците да можат да ги применат своите постојни знаења и
искуства при премин во нови индустрии или нови знаимања. Тука
треба да се има предвид можноста за стекнување вештини што ќе
бидат предмет на стандардизација и сертификација, со што
нивото на компетентност може лесно да го препознаат партнерите
од различните сектори на домашните и меѓународните пазари на
трудот;

•

вештини

што

ќе

овозможат

повисоки

примања

и

самовработување, што покрај основни знаења и вештини, треба
да предвидат специфични знаења за подготвување бизнис
планови,

управување

со

проектен

циклус

и

разновидни

функционални техники за водење бизнис.
Согласно со искуствените методологии, во табелата подолу се
дадени основните двигатели на развој во сферата на еконoмијата,
правото и трговијата коишто соодветно влијаат на создавање нови
потреби кај клиентите

и потрошувачите, а со тоа и потреби за

специфични знаења и вештини што треба да ги поседуваат вработените
во овие сектори.
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ФАКТОРИ НА

ГЛАВНИ ПРАШАЊА

ПРОМЕНИ

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
ПОБАРУВАЧКАТА НА
ВЕШТИНИ И БИЗНИСИ

Глобализација

Трговска и финансиска

Познавања од

интеграција

меѓународнитрговски

Аспирации за
членство во ЕУ

/меѓународни договори;
Зголемена директна

Нови форми на

комуникација со

меѓународен платен

субјектите од различни

промет и покривање на

земји

ризикот во меѓународната
трговијa;
Управување со
финансиски ризици
Користење на новите
аудио-визуелни форми за
комуникација на далечина
Деловна кореспонденција
и структурирано пишување

Технолошки трансфер
Познавање на правните
аспекти на заштитата на
интелектуалната и
индустриската сопственост
Афирмација на
глобалните /европските

Познавање на ЕУ

деловни стандарди и

директивите

практики и глобалните

Политики на ЕУ

/европските стандарди

Граѓански права

за квалитет

Признавање компетенција
преку Skills Passports
ЕУ стандарди за квалитет
Познавање на
предприситапните
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фондови на ЕУ
Управување со проектен
циклус
Вештини и знаења за
подготовка на логички
матрици за планирање
Демографски промени

Промена во вкусовите

Вештини за давање услуги

на населението

на работно место
Комуникациски вештини и
грижа за корисници

Заштита на

Стекнување знаења за

потрошувачите

основниот етички кодекс и
принципите на заштита на
потрошувачите
Знаења за управување со

Зголемени барања на

продажен циклус

клиентите од аспект на

(структура на продажба)

квалитет и деловни

Kористење софтвер за

практики

продажба (Sales force, Pipe
drive)
Познавање на

Потреба од

карактеристиките на

прилагодување на

производите

специфичните потреби

Техники на сегментирање

на клиентите/купувачите на потрошувачите
Техники за процена на
потребите
Управување со човечки
ресурси
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Познавања од лизинг и
процесот на одредув
Афирмација на
различните форми на
доживотно учење
Креирање ефективни
форми на доживотно
учење
Правилно признавање на
компетенциите преку
изградени стандарди

Развој на ИКТ

Нов начин на

Знаења за работа со

промовирање на

пакетите на Microsoft Office

производите,

(Word, Excel, Access, Power

истражувањето на

Point)

пазарот, комуникација

Знаења за работа со

со купувачите и

Microsoft project (софтвер

добавувачите, градење

за управување со

на бенд и имиџ на

проектниот циклус на

компанијата преку ИТ

компанија)

алатки и платформи

Познавање за
методологија и користење
ИТ алатки за истражување
на пазарот
Стекнување вештини за
работа со визулни
софтверски пакети (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator)
Знаеања и вештини за
користење платформа за
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креирање веб страници
(WORD PRESS)
Работа со интернет
банкарство
Техники на продажба преку
интернет (е-трговија)
Техники за креирање
интернет маркетинг
стратегии
Развој

и

масовна Монетизација

на Вештини за креирање

примена на социјални социјални мрежи

бизнис профили на

мрежи

социјалните мрежи
(Facebook, Tweeter…)
Kреирање визуелни и
писмени содржини на
платформите на
социјалните мрежи
Промоција

и

деловна

комуникација и продажба
преку социјалните мрежи
Креирање

бренд

преку

социјалните мрежи
Нови финансиски

Зголемена побарувачка

Финансиска писменост

(небанкарски) услуги

за приватно пензиско и

Техники и знаења за

животно осигурување

животно и неживотно
осигурување

Зголемена побарувачка
за осигурување на имот
(неживотно
осигурување)
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Користење на

Процес, техники и законско

предностите на лизинг

регулурање

во деловната сфера и

како финансиска активност

на

лизингот

личната потрошувачка
Знаења
Инвестирање на

од

областа

на

портфолио менаџмент и

слободните средства во
нови финасиски

Брокерство

инструменти

Зголемување на

Знаеања и вештини за

Outsourcing услугите

користење платформа за
креирање веб страници
(WORD PRESS)
Функционални деловни

Национална поддршка

вештини (финансиска

за самовработување

писменост, управување со
човечки ресурси и
истражување на пазарот)
Деловно познавање
(легислатива, даноци,
извори на финасисрање)
Меки вештини
(персонални,
комуникациски вештини,
решавање на проблеми,
управување со време)
Техники на управување со
проекти
Подготовка на бизнис
планови
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДОК,
ВООБИЧАЕНИ ПАТЕКИ НА РАЗВОЈ НА КАРИЕРАТА
Согласно со горенаведената организациска шема на меѓусебна
врска на секторите во трговските друштва, во продолжение е даден
табеларен приказ на вообичаните патеки на развој во кариерата и
можностите за напредок.
Табела 5.1: Патеки за напредување во кариера

Систематизација на работни места
Степен на
Оддел

Административен сектор

Менаџмент

Работно место

образовани
е

Директор

VII

Раководител на одделение

VII

Писар

IV

Архивар

IV

Работи на

Домар

III

заеднички служби

Портир

III

Хигиеничар

III

Деловен асистент

VI

Деловен секретар

IV

Директор на администрација

VII

Шеф на правна служба

VII

Правник

VI

Директор на човечки ресурси

VII

Специјалист за човечки

VI

Правни работи

Кадровски работи

Технички работи

ресусрси
Офицер за човечки ресурси

VI

Одговорен за БЗР

VI

Офицер за БЗР

VI

Правен техничар

IV

Правник

VI
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Сектор за оп

ератива

Погон (одделение)

Финансиски сектор

Оперативен директор

VII

Шеф на производство

VII

Шеф на смена

VI

Оператор

V

Директор на финансии

VII

Раководител на платен промет

VII

Изработувач на финансиско

VII

планирање и биланси
Изработувач на финансиски

VII

Финансиско

извештаи

планирање

Изработувач на буџет

VII

Изработувач на готовина

VII

Изработувач на промени на

VII

капитал

Финансиски сектор

Раководител на одделение за

VII

финансиска анализа
Финансиска

Аналитичар на финансиски

анализа

извештаи
Аналитичар на реализиран

VII

VII

промет
Директор на контрола

VII

Директор на внатрешна

VII

финансиска контрола
Директор за ревизија на
Финансиска
контрола

VII

работењето
Финансиски секретар

VII

Контролор на формално

VII

книговодство
Контолор на материјално

VII

книговодство
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Благајник

IV

Раководител на благајна

VII

Ликвидатор

IV

Контер

IV

Книговодител

IV

Составувач на завршни сметки

VI

Контролор на документи

IV

Контролор на деловни книги

IV

Финансиско

Ревизор на финансиски

VII

книговодство

извештаи

Благајна
Ликвидатура
Материјално

Сметководствен сектор

книговодство

Раководител на финансиско
книговодство
Сметководствена
контрола
ревизија

Комерцијален сектор

VII

Шеф на сметководство
и Сметководител

VII
VI

Ревизор

VII

Директор на логистика

VII

Шеф на магацин

IV

Набавно

Вилушкар

IV

одделение

Магационерски работник

III

Шеф на транспорт

V

Возач

III

Директор на продажба

VII

Шеф на мало продажба

VI

Продажно

Шеф на големо продажба

VI

одделение

Комерцијалист

VI

Шеф на продавница

V

Продавач

IV

Економист

IV

Правник за односи со јавност

IV

Техничар за трговија и

IV

Маркетинг
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маркетинг
Маркетинг менаџер
Одделение за
рекламации

VII
IV

Администратор

Табелата укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално
и вертикално) низ и во рамките на сите видови образование и обука
(формално,

неформално

и

информално).

Преку

процесот

на

преквалификација и доквалификација на кадри според Националната
рамка на квалификации ќе се овозможи меѓународна споредливост на
квалификациите и ќе се обезбеди мобилност на учесниците во процесот
на образованието и обуката, како и вклучување на пазарот на труд на
национално и меѓународно ниво. Од тој аспект, потребно е целосно
вклучување на работодавачите со што ќе се зголеми релевантноста на
сите видови квалификации, кон потребите на бизнисите и пазарот на
трудот во целост.
Воведувањето на процесот на препознавање на претходните
знаења би можел да биде добра основа во определувањето на
дополнителните
бараното

компетенции

занимање.

Процесот

и вештини кои треба да ги содржи
на

препознавање

на

претходно

стекнатото знаење е процес веќе застапен и втемелен во процесот на
доживотно учење и вреднување на резултатите од учењето, кое може да
биде стекнато со сите три облици на образование: формално,
неформално и информално образование.
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ
ЧИНИТЕЛИ
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за
економија, право и трговија
Клучни чинители во Секторот за економија, право и трговија се:
1. Агенција за вработување на РМ
2. Агенција за енергетика на Македонија
3. Агенција за јавни обвинители и судии на Р. Македонија
4. Адвокатска комора на РМ
5. Банки и финансиски институции
6. Биро за развој на образованието
7. Државен испитен центар
8. Државен просветен инспекторат
9. Економски факултет
10. Занаетчиска комора на Република Македонија
11. Здружение на ревизори на РМ
12. Здружение на судска администрација
13. Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ
14. Комора на проценители
15. Комора на судски извршители
16. Комора на судски вештаци
17. Локална самоуправа
18. Министерство за економија
19. Министерство за животна средина и просторно планирање
20. Министерство за образование и наука
21. Министерство за правда
22. Министерство за труд и социјална политика
23. Министерство за финансии
24. Правен факулетет
25. Провајдери за обука на возрасните
26. Работодавачи од приватни компании, јавни институции, финансиски
институции, невладини здруженија и др.
27. Репрезентативен синдикат за образование
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28. Репрезентативните синдикати од Секторот за економија, право и
трговија
29. Совет за стручно образование и обука
30. Сојуз на сметководители на РМ
31. Сојуз на стопански комори
32. Средни стручни училишта
33. Стопанска Комора на Македонија
34. Стопанска комора на Северозападна Македонија
35. Центар за образование на возрасни
36. Центар за стручно образование и обука
Чинители што се заинтересирани за развојот на работната сила во
Сектор за економија, право и трговија се:
✓

Преставници на работодавачи од конкретниот сектор

✓

Финансиски институции

✓

Државни институции

✓

Адвокатска комора

✓

Комора на проценители

✓

Комора на судски вештаци

✓

Комора на судски извршители

✓

Приватни сметководствени и равизорски пракси.
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Слика бр. 5.2 Шематски приказ на работодавачи и други клучни
чинители во Секторот за економија, право и трговија
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Функционална мапа на Секторот за економија, право и трговија
Клучна цел

Прво ниво на функционални области

А. Обезбедување ефикасно и ефективно
управување со правните субјекти

Б. Реализирање активности од
набавното, продажното работење и
маркетингот

Да обезбеди достапност
на квалитетни
економски, правни и
трговски производи и
услуги за потребите на
правни и физички
субјекти на домашен и
меѓународен пазар

В. Адекватно водење на процесите на
финансиско-сметководственото работење

Г. Обезбедување соодветна правна
основа, поддршка и заштита на правни и
физички лица
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Функционална мапа на Секторот за економија, право и трговија
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции
А.1.1 Селектира информации во функција на донесување на деловни
одлуки

А.1 Да селектира и анализира информации потребни
за планирање и донесување деловни одлуки

А.1.2 Анализира информации за донесување на деловни одлуки

А.1.3 Донесува деловни одлуки

А.2.1 Планира активности за реализирање на деловни одлуки

А. Обезбедување
ефикасно и ефективно
управување со правните
субјекти

А.2 Да ги планира, организира и координира
деловните активности

А.2.2 Определува и делегира работни задачи по извршители,
сектори и по динамика
А.2.3 Координира реализирање на работни задачи

А.3.1 Спроведува превентивна контрола на базичните информации

А.3 Да го контролира работењето

А.3.2 Перманентно спроведува контрола на реализација на
работните активности и задачи

А 3.3 Споредува планирани и реализирани функционално и
секторски активности

А 3.4 Донесува корективни деловни одлуки
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Функционална мапа на Секторот за економија, право и трговија

Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции

Б.1.1 Да изврши истражување на пазарот за набавки
Б.1 Да реализира комерцијални активности од

Б.1.2 Да ги планираaт потребите за набавките

набавно работење
Б.2.3 Да ги утврди количините за набавки според планот
Б.1.4 Да се изврши избор и да се склучат договори со добавувачите
Б.1.5 Да се евидентираат набавките според видот на стоките,
времето, количините, цените и добавувачите

Б. Реализирање
активности од набавното,
продажното работење и
маркетингот

Б.2.1 Да направи истражување на пазарот

Б.2.2 Да го планира обемот и асортиманот за продажба
Б.2 Да реализира комерцијални активности од

продажно работење

Б.2.3 Да ги прати цените, квалитетот и асортиманот на производите
кои се нудат за продажба
Б.2.4 Да ги прати и анализира обемот на продажба
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Б.3.1 Планирање, организирање, водење и контрола на маркетингот,
дистрибуцијата и истржување на пазарот

Б.3.2 Одредување на цени, услови на испорака и рабат, трошоци за
активности за унапредувањето на продажбата, методи на продажба,
посебни стимулации и дистрибуција
Б.3.3 Планирање и водење на посебни програми за известување на
средствата за јавно информирање за стопанските активности,
плановите и резултатите на компанијата

Б.3.4 Осмислување и реализација на рекламирање и креирање
односи со јавноста за создавање сакана слика за компанијата
Б.3 Да реализира маркетинг активности
Б.3.5 Креирање планови за подобрување на продажбата на
производите и услугите на компанијата, организирање на
промотивни кампањи и презентации, маркетинг услуги и
комуникација со јавноста, преку создавање поволен публицитет

Б.3.6 Организирање специјални настани, семинари, презентации,
забави и дружења, креирани за познати целни групи

Б.3.7 Креирање дизајн на производи и услуги, создаден да одговара
на потребите на клиентите и испитување на степенот на
задоволството на купувачите
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Функционална мапа на Секторот за економија, право и трговија
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции
В.1.1 Изработува плански биланс на состојба и плански биланс на
успех

В.1 Да планира активности од финанансиско сметководственото работење

В.1.2 Планира буџет на готовина
В.2.3 Изработува плански извештај на промени во капитал
В.1.4 Изработува инвестициони планови
В.2.1 Ги утврдува потребите од капитал

В.2 Да обезбеди и инвестира капитал

В.2.2 Го обезбедува потребниот капитал од различни извори
В.2.3 Го инвестира обезбедениот капитал
В.2.4 Ја определува и спроведува дивидендната политика

В. Адекватно водење на
процесите на
финансискосметководственото
работење

В.3.1 Организира примање на сметководствени документи
В.3 Да спроведе постапка на ликвидација на
сметководствени документи

В.3.2 Спроведува проверка на формална исправност на документи
В.3.3 Спроведува проверка на пресметковна исправност на
документи
В.3.4 Спроведува проверка на материјална исправност на документи

В.4 Да ги евидентира сметководствените документи

В.4.1 Контира сметководствени настани во налог за контирање
В.4.2 Евидентира сметководствени настани во деловни книги
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В.5.1 Спроведува заклучни сметководствени работи на крај на
пресметковен период
В.5 Да изработифинансиски извештаи и да изврши
анализа на финансиските извештаи

В.5.2 Изработува финансиски извештаи според МСФИ
В.5.3 Врши финансиска анализа врз основа на финансиските
извештаи

В.6.1 Доставува соодветни сметководствени информации до
интерните корисници на информации (менаџерите и работниците)
В.6 Да доставува информации до корисниците на
финансиско- сметководствените информации

В.6.2 Доставува финансиски извештаи до надлежните институции
согласно законските прописи
В.6.3 Доставува финансиски извештаи до акцинерите и до другите
корисници на финансиско- сметководствените информации
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Функционална мапа на Секторот за економија, право и трговија
Прво ниво на
функционални области

Второ ниво на функции

Трето ниво на функции

Г.1.1 Да ја шири мрежата на клиенти
Г.1 Да реализира активности за воспоставување и
одржување на стабилна деловна кореспонденција со
клиенти

Г.1.2 Да ги проследува информациите добиени од клиентите
Г.1.3 Да одржува високо ниво на респонзивност кон клиентите

Г. Обезбедување на
соодветна правна
основа, поддршка и
заштита на правни и
физички лица
Г.2.1 Да ги согледува потребите за составување нови или
дополнување на постоечки акти и договори

Г.2 Да составува акти и договори за преземените
деловните активности

Г.2.1 Да имплементира одредби за заштита на странките во
договорите
Г.2.3 Да ги усогласува интерните акти во согласност со
законодавството
Г.2.4 Да изготвува акти за унапредување на организацијата и
делокругот на работењето
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Г.3.1 Да обезбеди прецизно евидентирање на сите влезни и излезни
документи, да прибележува рокови и според истите да постапува

Г.3.2 Да ги води архивските книги уредно и на начин предвиден со
закон, притоа водејќи сметка за типот на архивираната граѓа
Г.3 Да реализира активности за евиденција,
архивирање и складирање на документација

Г.3.3 Безбедно и уредно складирање на архивската граѓа, која ќе
биде лесно достапна за било какви идни потреби.
Г.3.4 Дава информации од архивирана граѓа на барателите на
информации согласно интерните акти и законските прописи.

Г.4.1 Да врши редовна и темелна проверка на службени гласила во
насока на утрдување промена на легислатива

Г.4 Да ги следи промените во законодавството

Г.4.2 Да ги сортира увидените промени во законодавството по
релевантност за делокругот на работењето

Г.4.3 Да ги дополнува и ревидира постоечките акти во насока на
усогласување со новите позитивни законски норми и да ги
применуива во организацијата
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ПРЕДЛОГ НА СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА И КВАЛИФИКАЦИИ ВО СЕКТОР
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА
Занимање
Квалификација
Ниво
Финансиски референт
Економски техничар
IV
Сметководител
Маркетинг референт
Банкарски службеник на
шалтер
Комерцијалист
Агент во осигурување
Технички секретар
Судски референт

Правен техничар

IV

Административен техничар

IV

Бизнис администратор

V

Даночен администратор
Менаџер во малопродажба
Сметководствен специјалист

V
V
V

Архивар
Проект асистент
Референт за административни
работи

Асистент за односи со јавност
Книговодител
Менаџер на канцелариско
работење
Даночен администратор
Mенаџер во продавница
Финансиски аналитичар
Сметководствен специјалист
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