
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија” број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 21 став 2 и член 22 став 2 од 
Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија” број 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, 51/11, 6/12, 
100/12 и 24/13) и член 7 алинеја 5 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република 
Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и 24/13), министерот за образование и наука донесе наставна 
програма по однесување на потрошувачите за III година, струка економско-правна и трговска, образовен 
профил продавач  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ СЕ ИЗВЕДУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА:  
ПРОДАВАЧ 

 

2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ: ОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 

3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО: 

Година во која се изучува наставниот предмет:  трета година 

Број на часови неделно: 2 

Број на часови годишно : 66 

Времетраење на образованието: три години 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 

 

 

 

 

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ  

• Разликување потреби на потрошувачите 

• Идентификување фактори на потрошувачка 

• Разбирање процес на донесување на одлука 

• Определување модели на купување 

• Почитување права за заштита на потрошувачи 



 

 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по однесување на потрошувачите се: 

• одредува потребите на потрошувачите; 
• знае за животниот стил како причина и последица на однесување на потрошувачите; 
• познава фактори  на потрошувачка; 
• разликува  карактеристиките на типови на купувачи; 
• препознава мотиви на купувач за купување на производот;  
• препознава личните и социјалните карактеристики на купувачот; 
• развива свест за почитување права на купувачите и обврските на продавачот при продажба на 

производите; 
• развива свест за значење на законски прописи за безбедност и заштита на лични податоци; 
• сфаќа  причини за рекламации на производи од страна на купувачот; 
• развива одговорен однос кон соработниците и клиентите. 

 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по однесување на потрошувачите, ученикот ќе биде способен да: 

• објаснува потреби на потрошувачите; 
• анализира однесување, мотивација и емоции на потрошувачите; 
• сегментира потрошувачи; 



• објаснува животен стил како причина и последица на однесување на потрошувачите; 
• објаснува фактори на потрошувачка; 
• набројува карактеристики на типовите на  купувачи; 
• анализира мотиви за купување на производ; 
• објаснува фази во процесот на донесување на одлука; 
• разликува модели на купување; 
• објаснува права и обврски на продавачот при продажба на производите; 
• објаснува законски прописи за безбедност и заштита на лични податоци; 
• наведува причини за рекламации на потрошувачите. 

 
 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД 
УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ПОТРЕБИ НА 
ПОТРОШУВАЧИ 
 

Ученикот да: 
 
• познава потреби на 

потрошувачите; 
• препознава лична 

перцепција на 
потрошувачите во однос на 
производот; 

• предлага начини на 
привлекување на купувачи; 

• препознава мотивација и 
емоциите при донесување 
на одлука при купување; 

• објаснува сегментирање 

Ученикот ќе биде 
способен да: 
 
• објаснува потреби на 

потрошувачи; 
• анализира однесување, 

мотивација и емоции на 
потрошувачите; 

• сегментира 
потрошувачи;  

• објаснува животен стил 
како причина и 
последица на 
однесување на 

Практична настава 
III 
 
Тема: Улога на 
продавачот 
 



потрошувачи по различни 
критериуми;  

• дефинира животен стил 
како причина и последица 
на однесување на 
потрошувачите. 

потрошувачите. 
 
 

ФАКТОРИ НА 
ПОТРОШУВАЧКА 
 

• Наведува фактори  на 
потрошувачка; 

• идентификува  
карактеристики на типови 
на купувачи. 

 

• Објаснува фактори на 
потрошувачка; 

• набројува 
карактеристики на 
типови на  купувачи. 

 

 

ПРОЦЕС НА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ОДЛУКА 
 

• препознава мотиви на 
купувачот за купување на 
производот; 

• објаснува фази на 
прибирање на 
информации; 

• објаснува фази и 
алтернативи во фазата на 
избор и купување 

• одржува долгорочни 
односи со потрошувачи. 

 
 

• Анализира мотиви за 
купување на производ; 

• објаснува фази во 
процесот на 
донесување на одлука. 

 

 

 
МОДЕЛИ НА       
КУПУВАЊЕ   
 

• Препознава лични и 
социјални карактеристики 
на купувачот; 

• објаснува економски 
модели на купување; 

• разликува модели на 
купување. 

 
 

 



• објаснува социо-
психолошки модели на 
купување. 

 

ЗАШТИТА НА 
ПОТРОШУВАЧИ 

• Знае права на 
купувачите и обврските 
на продавачот при 
продажба на 
производите; 

• разбира законски 
прописи за безбедност и 
заштита на лични 
податоци; 

• познава одговорности 
од давање точни 
податоци за производот; 

• проценува причини за 
рекламации на 
производи од страна на 
купувачот. 

• Објаснува права и 
обврски на 
продавачот при 
продажба на 
производите; 

• објаснува законски 
прописи за 
безбедност и 
заштита на лични 
податоци; 

• наведува причини 
за рекламации на 
потрошувачите. 

Практична настава II 
Тема: 
Продажно работење 
 

 

Забелешки: 

• Oд 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни 
програмата, програмирирајќи ги содржините според потребите на околината (отворени се само 
наставните програми за стручно-теоретските предмети и практичната настава).  

• Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини,  програмирани во 
наставната програма, а  не и  тематските целини програмирани од страна на наставникот. 

 



 
 

7. ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
Наставни методи  
 
Наставната програма може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско обликување на 
наставата. Согласно конкретните цели од наставната програма, како основни наставни методи  во наставата по 
однесување на потрошувачите може да се користат: водење насочена дискусија, објаснување, разговор, 
демонстрација, играње улоги за решавање проблеми и симулација на реални ситуации, учење преку сопствено 
откривање, независни задачи, проектна задача, анализа, синтеза, изведување заклучоци, посета на трговски 
претпријатија. Изборот на методот во наставата го врши самиот наставник. 
 
 
Наставни форми:  
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
однесување на потрошувачите може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, 
опишува или демострира некоја постапка или појава), групна и во парови (кога се анализира, синтетизира или 
истражува појава, процес или последица) и индивидуална (за време на изработка на презентации или друг вид 
истражување). 
 
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди на бројот на учениците и целите кои треба да се 
постигнат. 
 
8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ 
 
Оценувањето на постигнувањата на учениците, се врши преку континуирано следење во текот на учебната 
година, усно и писмено - преку тестови на знаења, писмените извештаи за реализирани активности на учениците, 
креативноста, постигнувањата и резултатите од тимската работа, индивидуалните домашни задачи, покажан 
интерес и активно учество на учениците, согласно очекуваните резултати од учењето. 
При сумативното оценување се користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии критериуми 
ќе им бидат познати на учениците. На учениците редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и 



пишана повратна информација.  
Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на конкретните цели на наставната програма, се 
постапува според законската регулатива. 
 
 

 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
Наставата по предметот однесување на потрошувачите 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; 

- од областа на економијата по Европски кредит трансфер систем (со најмалку прв циклус академски 
студии) на акредитираните универзитети во РМ или во странство со домашна акредитација, со 
соодветна педагошко-психолошка и методска подготовка 

и положен стручен испит. 

  

 

10. РАБОТНА ГРУПА 
 

1. Елизабета Јовановска – Радановиќ, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 

2. Ставревска Лила, наставник, СУГС”Цветан Димов”-Скопје 

3. Абил Бауш, СУГС”Цветан Димов”-Скопје 

4. Проф. д-р. Снежана Ристовска – Јовановска, УКИМ Економски факултет, Скопје 

5. Александра Јадровска, специјалист за човечки ресурси АД ЕВРОПА Скопје  

 

 



 
 

  

  

  

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 01.09.2013 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот однесување на потрошувачите за III година од струка: економско – 
правна и трговска, образовен профил продавач за учениците во средното стручно реформирано тригодишно 
образование, на предлог на Центарот за стручно образование и обука, ја донесе министерот за образование и 
наука, бр. 11-5709/1   
 
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 на ден  07.10.2013 година       
      Скопје            Спиро Ристовски 
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