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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 практична настава 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 Практична настава 

Тип на наставната програма Практична обука 

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 

8 часа/ 288 часа 

Цели на наставната програма 

Ученикот/ученичката: 
• да развива способност за организација на работното место; 
• да составува и обликува деловни писма и друга документација во врска со 

извршувањето на набавното работење;  
• да распакува, аранжира, сортира, распределува производи по видови, заштита и 

безбедност на материјалот при негово складирање; 
• да контролира залихи на производи; 
• да развива позитивен однос за поздрав начин на живеење и заштита на животната 

околина; 
• транспарентно да ги претставува своите лични карактеристики во развој на 

кариерата; 
• да применува доживотно учење со цел за стручен развој и развој на работното 
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портфолио; 
• да применува принципи за одржлив развој  во трговијата. 

 
Модуларни единици на 
наставната програма 

1. Организирање на работно место  
2. Организирање и водење на набавно работење  
3. Организирање и водење на магацинско работење  

Материјално-технички услови и 
место на реализација 

Наставни средства и помагала: 

• Табла, флип чарт, интерактивна табла, ЛЦД Проектор 

• Учебници, книги, стручна литература од соодветанат 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, училишна компанија, деловен субјект 
(продавница) 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот   Практична настава 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. 
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         Назив на модуларна единица 1 

Организирање на работно место  
Ред. 
број 

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

1 Ученикот ќе биде 
способен да: 
 

Применува редослед 
на извршување на 
работни задачи и 
употребува работна 
облека во зависност 
од работното место 

 

Организација на 
работното место 

Работни задачи 

Улогата на работната 
облека 

Намена на работната 
облека 

 

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

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за задачи на 
работно место; учење со 
слушање; самостојно учење; 
практични вежби во кабинет; 
истражување; презентирање; 
работа во училишна 
компанија; работа на работно 
место под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците 
и сл.  

Наставникот и менторот по 

Листа на критериуми за оценување: 

• Предлага организација на 
работното место 

• Применува редослед на 
извршување на работните 
задачи 

• Избира работна облека 
соодветно со улогата на 
работната облека во 
зависност од работното место 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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практична настава  треба да 
укажуваат на важноста од 
одговорно користење на 
материјалите и средствата за 
работа,  оддржување на 
работното место, примена на 
прописите за безбедност и 
заштита при работа и 
правилен однос кон заштитата 
на животната средина. 

(За ефикасна реализација на 
процесот на учење и обука по 
практична настава, 
паралелката може да се дели 
во две групи, доколку има 
услови за истото). 

Назив на модуларна единица 2 

Организирање и водење на набавно работење  

Ред. 
број 

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

1 Составува деловно 
писмо и понуда 
 

 

Елементи на деловно 
писмо 

Барање понуда 

Составува понуда 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(фронтална, индивидуална, 
работа во групи, работа во 
парови) и наставни методи 
(дијалог, илустративен метод, 
демонстативен метод, 
аналитичко – синтетички; 
практична работа и сл.) 
користење на техники на 

Листа на критериуми за оценување: 

• Претставува елементи на 
деловно писмо 

• Изработува деловно писмо во 
неговите форми 

• Применува постапка за 
барање на понуда 

• Составува понуда  
• Прикажува начини на 
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учење: бура на идеи; ЗСНУ и 
сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за деловни писма; 
учење со слушање; 
самостојно учење; вежби за 
елементи на деловното писмо; 
истражување; учење преку 
проект; презентирање; посети 
на лица од практиката; работа 
во училишна компанија; 
работа на работно место под 
водство; вреднување на 
постигнувањата на учениците. 

доставување понуда 
• Идентификува елементи на 

договорот за купопродажба 
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 

 

2 Составува писмо за 
потврда и откажување 
на порачка 

Пишување на деловно 
писмо 

Елементи на порачка 

Потврда на порачка 

Откажување на порачка 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(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; интервју; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за порачка, 

Листа на критериуми за оценување: 

 
• Претставува елементи на 

порачка и начини на 
извршување  

• Составува писмо за потврда 
• Подготвува писмо за 

откажување порачка  
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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откажување на порачка; учење 
со слушање; самостојно 
учење; вежби; истражување; 
учење преку проект; 
решавање на проблеми;  
презентирање; посети на лица 
од практиката; работа во 
училишна компанија; работа 
на работно место под водство;  
вреднување на 
постигнувањата на учениците. 

3. Составува комисиски 
записник, 
рекламација и 
демонстрира начини 
на решавање на 
рекламации 

Комисиски записник 

Рекламација 

Начини на решавање на 
рекламација 

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; ЗСНУ и сл. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за рекламација; 
учење со слушање; 
самостојно учење; вежби за 
решавање на рекламација; 
истражување; учење преку 
проект; решавање на 

Листа на критериуми за оценување: 

• Применува постапка за 
составување комисиски 
записник  

• Идентификува услови на 
доставување на рекламација 
во врска со набавката  

• Демонстрира начини за 
решавање на рекламација  

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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проблеми во врска со 
рекламацијата;  
презентирање; посети на лица 
од практиката; работа во 
училишна компанија; работа 
на работно место под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците. 

4. Пополнува приемница 
и води евиденција во 
врска со набавката 

Прием на стоки во 
магацинот 

Приемница 

Евиденција на набавката 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(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; ЗСНУ и 
слично. 

Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за документи за 
прием на стока; учење со 
слушање; самостојно учење; 
вежби за евиденција на 
набавка; истражување;  учење 
преку проект; решавање на 
проблеми;  презентирање; 
посети на лица од практиката; 
работа во училишна 
компанија; работа на работно 

Листа на критериуми за оценување: 

 
• Презентира функцијата на 

приемницата 
• Пополнува приемница 
• Презентира водење на 

евиденција во врска со 
набавката 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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место под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците.  

Назив на модуларна единица 3 

Организирање и водење на магацинско работење  

Ред. 
број 

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

1 Пополнува стоковни 
документи и 
магацинска 
документација 

 

Магацинска документација 

Магацинска евиденција 

Споредба на реална и 
евидентирана состојба во 
магацинот 

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; ЗСНУ и слично. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за магацинска 
евиденција; учење со 
слушање; самостојно учење; 
вежби за споредба на 
магацинска евиденција со 
реалната состојба; 
истражување; учење преку 
проект; решавање на 

Листа на критериуми за оценување: 

• Проверува документи за 
примена стока  

• Пополнува стоковни 
документи и магацинска 
документација 

• Презентира водење на 
магацинска евиденција 

• Врши споредба на реалната 
состојба на стоките со 
евидентираната состојба 

 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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проблеми;  презентирање; 
посети на лица од практиката; 
работа во училишна 
компанија;  работа на работно 
место под водство; 
вреднување. 

2 Распоредува стоки во 
магацинот според 
видот на стоките 
користејќи соодветна 
амбалажа на стоките 
и пресметува кало 

Прием во магацин 

Постапка за прием во 
магацин 

Видови загуби 

За реализација на наставата 
може да се применуваат 
различни наставни форми 
(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; ЗСНУ и 
сл. 
Активностите за 
реализација на наставата и 
учењето може да опфаќаат: 
дискусија за постапка за 
прием во магацин; учење со 
слушање; самостојно учење; 
вежби; истражување; 
решавање на проблеми со 
загуби на стоките во 
магацинот;  презентирање; 
посети на лица од практиката; 
работа во училишна 
компанија; работа на работно 
место под водство; 
вреднување на 
постигнувањата на учениците. 

Листа на критериуми за оценување: 

• Извршува прием на стока во 
магацин 

• Распакува, сортира и 
распределува стоки во 
магацини  користејќи 
соодветна амбалажа на 
стоките 

• Разликува видови загуби 

• Пресметува кало 
 

Инструменти за оценување: 
портфолио, работна тетратка, 
дневник 
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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 – практични задачи, писмени извештаи за реализирани активности на учениците, 
портфолио, работна тетратка, дневник, проекти, креативност, постигнувања и резултати 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, стручна литература, документи, каталози, работна тетратка, дневник, упатства за работа, 
прирачници, примери од пракса, дигитални ресурси и сл. 
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и образованието на возрасните“, Британски совет и партнерите од конзорциумот, ДВВ Интернационал 
(Германија) и Центарот за доживотно учење (Македонија) 
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