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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  Oрганизација и работна комуникација за I година  образование од струка текстилно-кожарска (сектор: 

текстил, кожа и слични производи), за образовниот профил  конфекционер  (квалификација: конфекционер ), за 

учениците во средното  стручно образование со тригодишно траење 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

 Наставна програма 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТНА КОМУНИКАЦИЈА 
модуларно дизајнирана 

 

за I година 
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струка / сектор 

 

Скопје, 2017 година 



 
2 

Назив на наставната програмa Организација и работна комуникација 

Тип на наставната програма Задолжително стручно-теоретска 

Кредитна вредност на наставната 
програма 

 

Струка Текстилно-кожарска 

Сектор Текстил, кожа и слични производи 

Образовен профил Конфекционер 

Назив и ниво на квалификацијата 
Конфекционер,  

3 (трето) ниво  

Година на изучување I (прва) 

Број на часови неделно/годишно 
за реализација на наставната 
програма 

2  часа неделно / 72 часа годишно 

Цели на наставната програма 

• применува стручна терминологија,  
• применува работна комуникација,  
• познава основи на маркетинг,  
• прави калкулација на трошоци,  
• формира цена,  
• работи во тим  

Модуларни единици на 
наставната програма 

1. БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ  
2. МАРКЕТИНГ  
3. КАЛКУЛАЦИИ И ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНА 
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Материјално-технички и 
просторни услови 

Наставни средства: табла, учебникарска литература, аудио-визуелни помагала (графоскоп со 
графофолии, видеопроектор, компјутерска опрема. Учебници и учебни помагала за ученикот: 
учебници од домашни и странски автори, прирачници, наставни материјали, интернет 

За реализација на предвидените активности во програмата ќе се користи посебен кабинет со 
поголеми димензии од постојните училници и опремен со наставни средства и помагала согласно 
нормативот 

Норматив на наставен кадар 

Наставата по предметот Организација и работна комуникација ја реализираат кадри со завршени 
студии по:  
 
- конфекциско инженерство  
- текстилно инжинерство  
- дизајн и инжинеринг на облека  
- технолог-текстилна насока  
 
и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка стекната во акредитирани установи 

 

 Назив на модуларна единица 1. БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ 

Ред. 
бр
ој 

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

1 • Способност за 
комуницира во 
деловно/бизнис 
опкружување  

 

- стручна терминологија 
во бизнис 
комуникација;  

-основни типови 
комуникации,  

-правилно комуницирање 
со клиентите,  

-начин на комуникација на 
различни етнички 
заедници,  

Активности: 
- демонстрира користење 

стручна терминологија во 
бизнис комунинација 

-објаснува основни типови 
комуникации 

-демонстрира начин на 
правилно комуницирање со 
клиент 

- Развива дискусија за тимска 

- објаснува начин на комуникација со 
соработници, надредени и подредени  

- дава примери за стручни термини од бизнис 
комуникациja  

- демонстрира етика во комуникациja 
- објаснува начин на комуникација со 

соработници, надредени и подредени во 
конфекциското  производство 
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 Назив на модуларна единица 1. БИЗНИС КОМУНИКАЦИИ 

Ред. 
бр
ој 

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

-тимска работа  
 

работа  
Методи: 
- Дискусија 
-Учење преку откривање 
-Поделба на улоги според 

вистински ситуации 
-Презентација 
-Евалвација според заеднички 

утврдени критериуми 

- разликува начин на комуникација со 
припадници од различни етнички заедници  

- анализира комуникација со соработници, 
надредени, подредени и клиенти 

- објаснува концепт на тимска работа 

 
 Назив на модуларна единица 2.  МАРКЕТИНГ 

Ред. 
бр
ој 

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

1 • Промовира 
компанија и нејзин 
производ/и 

-основи на 
претприемништво;  

-маркетингот поим и 
значење;  

• трговска марка и 
промоција  

• примена на стандарди и 
упатства  

Активности: 
- Објаснува основи на 

претприемништво 
- Го објаснува маркетингот и 

неговото значење 
- Опишува начини на 

промоција на трговски 
марки 

-Објаснува примена на 
стандарди и упатства 

Методи:  
- Дискусија 
-Презентација 

- толкува претприемништво 
- дава примери за претприемништво во 

конфекциското производство 
- дефинира трговска марка  
- толкува значење на маркетинг  
- дефинира трговска марка  
- објаснува значење на трговска марка  
- познава стандарди во конфекциското 

производство 
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 Назив на модуларна единица 2.  МАРКЕТИНГ 

Ред. 
бр
ој 

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

- Демонстрирање 
- Дискусија 

 
 Назив на модуларна 3. КАЛКУЛАЦИИ И ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНА 

Ред. 
бр
ој 

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

1 • прави калкулација 
и формира цена 

- набавка на материјали 
во конфекциско 
производство согласно 
работен налог;  

- елементи за 
пресметување на цена;  

- спецификација на 
трошоци;  

- формирање цена на 
конфекциски производ 

 

Активности: 
• Објаснува процес на набавка 

на материјали во 
конфекциско  производство 
според работен налог  

• Ги објаснува елементите за 
калкулација на цена 

- Презентира спецификација 
на трошоци 

-Објаснува начин на 
формирање цена на 
конфекциски производ  

Методи: 
- Дискусија 
-Презентација 
- Дискусија 
-Учење преку откривање 

- дефинира поим цена на производ 
- пресметува цена на конфекциски производ 
- именува спецификација на трошоци за 

формирање цена на конфекциски производ 
- пресметува цена на конфекциски производ 
- прави спецификација на трошоци 

 
Оценување на постигањата на  
 

Проверување на постигањата и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна  
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учениците на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот организација и работна 
комуникација. 

Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – 
тестови на знаења на одредени тематски целини и сегменти). 

Оценувањето на постигањата на учениците по предметот организација и работна комуникација  
задолжително ќе се врши усно и писмено. 

Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и писменото 
оценување.  

Литература и други извори  

Почеток на имплементација на 
наставната програма 

2017 година 

Институција/  
носител на програмата 

Центар за стручно образование и обука 

Изработил 

Проект за 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. 12-11511/1 
06.09.2017 година 

МИНИСТЕР 
                           Рената Дескоска 
                         ------------------------------ 

Датум на ревизија 
 

 

 


