
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 практична настава 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: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

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: 14 

Број на часови годишно : 462 

Времетраење на образованието: три години 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ  
Комуницирање со соработниците, стручните служби и со потрошувачите 

Продавање производи 

Учествување во попис на залихите 

Применување техники на лична продажба, унапредување на продажбата, публицитет и односи со јавноста 

Користење соодветни информациско-комуникациски средства 



 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

5.1. Цели на наставната програма   

Целите на наставната програма по практична настава се: 

• разбира улогата на продавачот; 
• развива способности за комуницирање со потрошувачите и соработниците; 
• користи средства и мерки за заштита на безбедност и здравје при работа;  
• разликува методи на продажба; 
• познава постапката за попис; 
• избираат соодветни облици на промоција; 
• развива позитивен однос за поздрав начин на живеење; 

• транспарентно претставуваат своите лични карактеристики во развој на кариерата; 

• развива доживотно учење, со цел за стручен развој и развој на работното портфолио; 

• развива принципи за одржлив развој во трговијата. 

 

5.2. Резултати од учењето   

По завршување на наставната програма практична настава за трета година, ученикот ќе биде способен да: 

• интерпретира законска  регулатива; 

• комуницира со трговска инспекција; 

• пополнува гарантен лист; 



• пресметува ДДВ; 

• утврдува акциза; 

• уредува продажен простор; 

• пакува и аранжира производите; 

• применува правила при продажба на производите; 

• избира метод на продажба според видот на производот и мотивацијата  кај потрошувачите; 

• соодветно се однесува кон различни типови потрошувачи; 

• објаснува  пречек и прифаќање на потрошувачот; 

• применува методи на продажба; 

• води трговски преговори;   

• применува продажба на производи во посебни услови; 

• користи работни машини и алатки со почитување на упатствата за употреба, санитарните прописи и 
прописите за заштита при работа; 

• пополнува приемен лист, трговска книга, пописни листи; 

• составува извештај за попис; 

• применува техники на лична продажба, унапредување на продажбата, публицитет и односи со јавноста; 

• изработува промотивен материјал; 

• подготвува економско-пропагандни пораки; 



• избира методи на маркетинг истражување; 

• употребува POS терминал; 

• формира позитивни ставови и развива принципи за одржлив развој во струката; 

• развива креативно размислување и претприемнички дух. 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ  РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО КОРЕЛАЦИЈА  

1 2 3 4 
 Ученикот да: Ученикот е способен да:  
ТРГОВСКА ПОЛИТИКА 
 
 

• познава услови за 
вршење на трговија на 
големо и мало;  

 
• опишува улога и 

значење на трговската 
инспекција; 

 
• познава документи за 

ставање на стоките во 
промет. 

 

 

• интерпретира законска   
регулатива; 

• комуницира со трговска 
инспекција; 

• пополнува гарантен 
лист. 

 

 

Трговија III 

тема: 

Трговска 
политика 
 

Политика на 

производ I  

тема: 

Пазарни особини 
на производ 



 

 
 

 ДАНОЦИ 
 
 

• знае стапки на ДДВ за 

различни производи;      

• разликува акцизни 

производи. 

 

• пресметува ДДВ 

 

• утврдува акциза. 

 

 

Трговија III 

  

тема:Даноци 

 

 
УЛОГА НА 
ПРОДАВАЧОТ 
  

 

• разбира улога на 

позиционирање на 

стоките во продажниот 

простор; 

• знае да пакува и 

аранжира производи за 

продажба; 

• знае правила за успешна 

продажба; 

• разликува потреби, 

емоции и мотивација кај 

потрошувачите; 

• знае општи 

карактеристики на 

• уредува продажен 

простор; 

• применува правила при 

продажба на 

производите; 

• пакува и аранжира 

производите; 

• избира метод на 

продажба според видот 

на производот и 

мотивација кај 

потрошувачите; 

• соодветно се однесува 

кон различни типови 

Техники на 

продажба III 

тема: 

Улога на 
продавачот 
 

 

Однесување на 

потрошувачите III 

 

тема Потреби на 
потрошувачи 

 



односот на продавачот 

спрема потрошувачот. 

 

потрошувачи; 

• објаснува  пречек и 

прифаќање на 

потрошувачот. 

МЕТОДИ НА ПРОДАЖБА 
 

 

• истражува пазар со 

анкети, интервјуа и 

набљудување 

• разликува методи на 

продажбa; 

• познава потребни 

вештини за водење на 

продажбата; 

• опишува продажба на 

производи во посебни 

услови; 

• наведува санитарни 

прописи и прописи за 

заштита при работа. 

 

 

• избира методи на 

маркетинг истражување; 

• применува методи на 

продажба; 

• води трговски 

преговори;   

• применува продажба на 

производи во посебни 

услови; 

• користи работни 

машини и алатки со 

почитување на 

упатствата за употреба, 

санитарните прописи и 

прописите за заштита 

при работа. 

 

Техники на 

продажба III 

 

тема: 

Методи на 
продажба 
 

Бизнис III 

тема: 

Истражување на 
пазарот 

ЕВИДЕНЦИЈА И ПОПИС • познава видови  • Пополнува приемен Трговија III 



 

 
евиденции во 

работењето на 

продавница; 

• знае правила за 

внесување податоци во 

трговската книга; 

• познава постапка за 

попис; 

• знае да подготви 

извештај од пописната 

комисија. 

 

лист; 

• пополнува трговска 

книга; 

• пополнува пописни 

листи; 

• составува извештај за 

попис. 

 

 

тема: 

Евиденција и 
попис 
 

 

ПРОМОЦИЈА  
 

 

• познава облици на 

промоција; 

• подготвува лого на 

компанија; 

• разбира влијание на 

економската пропаганда 

врз потрошувачите; 

• знае елементи на 

економско 

пропагандните пораки. 

• применува техники на 

лична продажба, 

унапредување на 

продажбата, публицитет 

и односи со јавноста; 

• изработува промотивен 

материјал; 

• подготвува економско-

пропагандни пораки. 

 

 

Бизнис III 

  

тема:Промоција 

 

 



 

ЕЛЕКТРОНСКА 
ТРГОВИЈА 

• објаснува значење на  

POS терминал 

• употребува POS 

терминал 

 

Техники на 

продажба III 

тема::Електронска 
трговија 

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 
практична настава 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, 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 
практична настава 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, практична работа, вежби, писмени 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 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; 

- 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. Снежана Арминовска Павиќ, наставник, СУГС”Цветан Димов”-Скопје 

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

4. 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 практична настава 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-
5708/1  
 
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 на ден  07.10.2013 година       
      Скопје            Спиро Ристовски 
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