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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник 

на  Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за средното образование 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 

35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15,  145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), како и врз основа на член 7 алинеа 7 од 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), 

министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет политика на производ за I 

година образование од струка економско – правна и трговска (сектор: економија, право и трговија), за образовниот 

профил  продавач – референт за продажни услуги, (квалификација: продавач – референт за продажни услуги), за 

учениците во средното  стручно образование со тригодишно траење. 
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Назив на наставната програмa Политика на производ 

Тип на наставната програма Стручно – теоретско образование 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Економско – правна и трговска струка 

Сектор Економија, право и трговија 

Назив и ниво на квалификацијата 
Продавач – референт за продажни услуги 

III (трето) ниво 

Година на изучување I (прва) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2 часа/ 72 часа 

Цели на наставната програма 

Ученикот/ученичката: 
• да усвојува теоретски знаења за производи на пазарот 
• да познава мерки за заштита и средства за безбедност при работа со производот 
• да објаснува правила за пазарни особини на производот 
• да разликува амбалажа и пакување 

Модуларни единици на 
наставната програма 

1. Производот како инструмент на маркетингот 
2. Пазарни особини на производот 
3. Амбалажа на производот 



 
3 

Место на реализација  

Материјално-технички услови 

Наставни средства и помагала: 

• Табла, флип чарт, интерактивна табла, ЛЦД Проектор 

• Учебници, книги, стручна литература од соодветната област 

• Видео материјали со соодветна содржина 

• Веб страни  

• Дигитални ресурси 

• Печатени  материјали  

• Игри за учење 

• Опрема, алатки, инвентар  

• Компјутери со соодветен софтвер и сл.  

Место на реализација: училница, кабинет, продавница 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот Политика на производ ја реализираат кадри со завршени студии 

- по економија VII/1 степени на акредитираните универзитети во РМ или во 
странство со домашна акредитација, со соодветна педагошко-психолошка и 
методска подготовка стекната во акредитирани установи; 

- од областа на економијата по Европски кредит трансфер систем (240 ЕКТС) на 
акредитираните универзитети во РМ или во странство со домашна акредитација, 
со соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во 
акредитирани установи; 

- по технологија, со здобиена педагошко – психолошка и методска подготовка 
стекната во акредитирани установи. 
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 Назив на модуларна единица 1 

Производот како инструмент на маркетингот  
Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Ученикот ќе биде 
способен да: 
 

Разликува 
потрошувачки и 
индустриски 
производи  

 

Видови производи 
Производи за широка 
потрошувачка 
Производи за индустриска 
потрошувачка 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички); 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; квиз; ЗСНУ и 
сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за разни видови на 
производи; вежби за 
производи за широка 
потрошувачка и производи за 
индустриска потрошувачка; 
истражување; учење преку 
проект; презентирање; 
повторување; вреднување на 
постигнувањата на учениците  

Листа на критериуми за 
оценување: 

• Идентификува улога и место 
на производот на пазарот 

• Класифицира видови 
производи од аспект на 
пазарот 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 

2 Одредува видови 
производи и средства 
за безбедност при 

Мерки за заштита при 
работа 
Средства за безбедност 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 

Листа на критериуми за 
оценување: 

• Применува соодветни мерки 
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работа со соодветни 
производи 

при работа (фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички); 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; ЗСНУ и сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето опфаќаат: дискусија 
за мерки за заштита при 
работа; учење со слушање; 
самостојно учење; предавање 
за безбедност при работа; 
вежби; истражување; 
презентирање; повторување; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 

за заштита при работа со 
производите 

• Избира средства за 
безбедност при работа со 
производот 

Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби 

   Назив на модуларна единица 2 

                                                                        Пазарни особини на производот 
Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

1 Одредува белези на 
производите  

 

Белези на производот 

Методи за утврдување на 
квалитет на производот 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 

 Листа на критериуми за оценување: 

• Идентификува белези 
напроизводите (дизајн, 
квалитет, функционалност, 
марка, пакување, амбалажа, 
сервисирање) 

• Разликува методи за 
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аналитичко – синтетички); 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; грозд; 
венов дијаграм; квиз; ЗСНУ и 
сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за квалитет на 
производот; предавање за 
белези на производот; вежби 
за методи за утврдување на 
квалитет на производот; 
истражување;  учење преку 
проект; презентирање; 
повторување; вреднување на 
постигнувањата на учениците  

утврдување на квалитетот на 
производот, како белег на 
производите 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 

2 Идентификува и 
користи документи за 
ставање на 
производот во промет 

Документи за ставање на 
производот во промет 

Стандард како законска 
мерка 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; играње 
улоги; грозд; венов дијаграм;  
ЗСНУ и сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 

Листа на критериуми за оценување: 

• Идентификува документи за 
ставање на производот во 
промет 

• Објаснува значење на 
стандардот како законска 
мерка 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 
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дискусија за стандарди на 
производи; предавање за 
законски мерки за стандарди 
на производот; вежби; 
истражување; учење преку 
проект; презентирање; 
повторување; посети на 
претпријатие под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
 
 
 

Назив на модуларна единица 3 

Амбалажа на производот  

Ред. 
број 

Резултати од учење Содржини и поими Активности и методи  Критериуми на оценување 

3 Објаснува како се 
одредува соодветна 
амбалажа за 
производот  

 

Поим за пакување 

Функција на амбалажата 

Видови на амбалажа 

 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(монолог, дијалог, 
илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички), 
користење на техники на 
учење: бура на идеи; играње 
улоги; грозд; венов дијаграм; 
квиз; интервју; ЗСНУ и сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 

Листа на критериуми за оценување: 

• Ја објаснува функцијата на 
амбалажата  

• Разликува видови на 
амбалажа  

• Ја идентификува врската меѓу 
производот и пакувањето 

 
Инструменти за оценување: 
прашања со алтернативни одговори, 
прашања со тврдење, затворени 
прашања, прашања за пополнување, 
прашања со повеќекратен избор, 
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учењето може да опфаќаат: 
дискусија за значењето и 
функцијата на амбалажата на 
производот; предавање за 
видови амбалажа на 
производ; вежби; 
истражување; учење преку 
проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
повторување; посети на лица 
од вреднување на 
постигнувањата на учениците 

прашања со повеќекратни одговори, 
усни прашања, писмени тестови, 
практични вежби, проекти 
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Оценување на постигањата 
на учениците 

Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на учебната 
година, усно и писмено - преку тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани активности на 
учениците, вежби, проекти, портфолио, креативноста, постигнувањата и резултатите од тимската работа, 
индивидуалните домашни задачи, покажаниот интерес и активното учество на учениците, согласно 
очекуваните резултати од учењето и критериумите за оценување. 

Литература и други извори 
Учебник, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации, дигитални ресурси и сл. 
 

Почеток на имплементација 
на наставната програма 

2017 година 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил 

Проект „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно образование и обука 
и образованието на возрасните“, Британски совет и партнерите од конзорциумот, ДВВ Интернационал 
(Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија) 

Потпис и датум на 
донесување на наставната 
програма 

бр. 12-11055/1 од 
11.09.2017 година 

МИНИСТЕР 
 

                Рената Дескоска 
Датум на ревизија  

 
 
 


