
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 I година, 
хемиско-технолошка струка, образовен профил месар  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  
образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА:  
        МЕСАР 

     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: прва година 

 Број на часови неделно: 6 часа 

 Број на часови годишно: 216 часа 

           Времетраење на образованието: три години 

 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
применување мерки за заштита при работа и заштита на околината 
одржување хигиена при работа 
учествување во работата на линиите за колење 
расекување, обескостување, обработување и категоризирање на месо 
складирање и пакување на месо 

 

 

 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по Практична настава се ученикот да: 

• Подготвува и извршува работни задачи;  
• Рационално користи енергија, материјал и време; 
• Го чува здравјето и околината; 
• Изведува постапки од технолошкиот процес на колење на домашни животни; 
• Расекува, обескостува, обработува и категоризира месо; 
• Лади и складира месо за преработка; 
• Пакува месо и споредни производи од колење; 
• Одговорно ги извршува задачите што му се доверени; 
• Искажува позитивен став кон луѓето; 

 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по Практична настава, ученикот ќе биде способен да: 

• применува заштитни мерки при работа и заштита на околината; 
• одржува лична хигиена и хигиена на работно место; 
• учествува во работата на линиите за колење; 
• расекува, крои, обезкостува, одбира и категоризира месо; 
• складира месо под соодветни услови; 
• пакува месо во транспортна амбалажа. 

 

 

 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
1. ЗАШТИТА НА 
РАБОТА И ОКОЛИНАТА 

 

Ученикот да: 

• ги почитува основните 
принципи за безбедност и 
заштита при работа; 

• носи пропишана работна 
заштитна облека; 

• се придржува на 
законските прописи за 
заштита на здравјето и 
околината од пожар и 
загадување; 

•  рационално користи 
енергија; 

• пружа прва помош при 
помали повреди.  

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• применува мерки за 
заштита при работа и 
заштита на околината 

 

 
Биологија 

Хемија 

Основи на прехранбена 
технологија 

Тема: Хигиена и 
заштита при работа 

 

 
 

 

 

 

 

2. ХИГИЕНСКИ МЕРКИ 
ПРИ РАБОТА 

• ги исполнува совесно 
начелата на добра 
хигиенска пракса и HACCP 

 
• одржува лична хигиена и 

хигиена на работно место; 

Основи на прехранбена 
технологија 
Тема: Хигиена и 



системот и редовно 
пополнува обрасци; 

• задолжително носи 
работна облека и обувки; 

• го одржува работното 
место чисто и уредно; 

• чисти и дезинфекцира 
алат, машини и простории 
за примарна обработка на 
месо. 

заштита при работа 
 
 
 

3. КОЛЕЊЕ НА 
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ 

• познава просторна 
организација на кланица и 
одделенија во неа; 

• проверува ознаки на 
животни за колење во 
добиточно депо; 

• категоризира животни за 
колење ( по пол, потекло, 
возраст, раса, тежина); 

• следи омамување на 
животни;  

• помага во постапка на 
искрварување на 
животните; 

• следи рачно и машинско 
дерење на кожа; 

• работи на линија за 
шурење на свињи; 

• учествува во отварање на 
карлична, стомачна и 
градна празнина и вадење 

• учествува во работата на 
линиите за колење 

 
 

 
Технологија на месо и 
месни производи 
Тема: Технологија на 
колење на домашни 
животни 
 
Основи на прехранбена 
технологија 
Тема: Суровини и 
производни процеси 
 
 
Биологија 
 
 
 



на  внатрешни органи; 
• мие, сортира и подготвува 

внатрешни органи за 
ветеринарен преглед; 

• транспортира црева во 
кутелај, а конфискати во 
кафилерија; 

• учествува при расекување 
на  трупови со електрична 
пила; 

•  набљудува ветеринарен 
преглед на месо; 

• мери и класифицира 
половинки;  

• пресметува рандман на 
топла половинка; 

• транспортира половинки и 
четвртинки месо во 
ладилник; 

4. РАСЕКУВАЊЕ И 
КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ 
НА МЕСО 

• правилно држи нож, остри 
нож и работи со различни 
видови ножеви; 

• ракува со алат и машини 
во одделение за 
расекување на месо;  

• одделува кожа, масно 
ткиво и жили; 

• расекува делови од 
трупови и половинки ( 
свински и говедски ) на 
основни парчиња месо за 

• расекува, крои, 
обезкостува, одбира и 
категоризира месо 

 
 
 

Технологија на месо и 
месни производи 
Тема: Расекување и 
конфекционирање на 
месо 
 
 
Биологија 
 
 
 
 



преработка и продажба; 
• ги обескостува и обликува 

деловите месо ( свинско и 
говедско ); 

• органолептички оценува 
месо; 

• одбира месо за 
преработка, за 
сувомеснати производи и 
продажба; 

• категоризира месо за 
преработка и продажба; 

• конфекционира овчо и 
јагнешко месо; 

• расекува рачно трупови на 
живина на основни делови; 

• ја проверува работата на 
машините; 

• врши помали поправки и 
оддржување, а за 
недостатоците го известува 
овластениот сервисер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. СКЛАДИРАЊЕ И 
ПАКУВАЊЕ НА МЕСО 

• го подготвува месото за 
ладење; 

• го надгледува ладењето на 
месото; 

• ги пополнува пропишаните 
обрасци за следење на 
температурата во 
коморите; 

• учествува во прием на 

• складира месо под 
соодветни услови 

 
• пакува месо во 

транспортна амбалажа 

Основи на прехранбена 
технологија 
Тема : Пакување, 
складирање и 
транспорт на 
прехранбени  
производи 
 
Tехнологија на месо и 



месо и месни делови и ги 
бележи потребните 
параметри; 

• ги полни и празни коморите 
за складирање на месо; 

• подготвува делови месо за 
пакување; 

• мери и пакува рачно или 
машински месо во 
транспортна амбалажа; 

• управува со машини и 
ленти за пакување; 

• става декларација на 
пакуваното месо; 

• ја контролира тежината на 
пакуваните делови месо; 

• учествува во полнење на 
транспортните средства; 

• соработува при проверка 
на квалитетот, водење на 
налози и  HACCP листи. 

месни производи 
Тема: Складирање и 
пакување на месо 
 
 
Хемија 
 
 

 

Забелешки: 

• Од 10 до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата, 
програмирајќи тематски целини според потребите на околината; 

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



• При планирањето, организирањето и реализирањето на наставната програма по практична настава да се има 
во предвид дека најмалку една третина од часовите (12 недели во текот на три години во стручното 
образование за занимање) треба да се изведува кај работодавач 

 

7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 

Наставата по практична  настава  може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско обликување на 
наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат  со 
повеќе форми на работа, но најмногу се користи работа во парови или индивидуална работа бидејќи овие две форми на 
работа најмногу се користат при реализирање на конкретна работна задача, како што е практичната настава.  Изборот на 
формата на работа  се остава на самиот наставник бидејќи тоа треба да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои 
треба да се постигнат. 

Наставни методи 

Соржините од практичната настава секогаш се поврзани со претходно изучени содржини од стручно теоретските 
предмети: Технологија на месо и месни производи, Процесна техника и Основи на прехранбена технологија. 

При реализација на практичната настава се користат различни методи при што имаме: демонстрација, практични 
активности, учење преку обиди, работа со прибор, алати и машини. 

Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се поттикнува и развива нивната самостојност 
при работењето,, размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми.  

Наставникот треба да укажува на важноста од користење на средствата за лична и работна хигиена, правилно ракување 
со алат, прибор и машини, оддржување на работно место, правилен однос кон заштитата на животната средина, правилно 
складирање на полупроизводите, производите како и  отпадот. 

Наставата се реализира во работилница за производство на месни производи  и/или кај работодавач во реални услови 
како и во кланица. 



8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  
Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно. 
Интерното проверување на постигањата  и оценувањето на знаењата се врши континуитрано од страна на наставникот врз 
основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки на следење на резултатите од практичните активности и  вештината 
на извршување на практичните задачи. При оценување на практичната работа, неопходно е изработка на инструменти за 
аналитичко оценување  со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на 
ученикот. 

При вреднувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава учествува и менторот од компанијата 
каде ученикот реализира практична настава. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително ќе се врши практично со 
усно образложување. (во училиштето и/или кај работодавачот) 
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од практичното оценување. 
 

 

 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Практична настава ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- Технологија- прехранбена и/или биотехнолошко инженерство 
и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 

 

 

 

 



10. РАБОТНА ГРУПА 

 

1.  Ардијана Исахи-Палоши, ЦСОО - Скопје                                                         

2. Снежана Глигоријевска, ССОУ „ Киро Бурназ “, Куманово  

3. Саше Симоновски, ССОУ „ Киро Бурназ “, Куманово  

 

 

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 

 

 

Одобрил:  

  

 Зеќир Зеќири, директор 

 

 

 



 

 12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по предметот Практична настава за I година од струка: хемиско-технолошка,  образовен 
профил месар  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.11-5792/1 на ден08.10.2013 година.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                       Министер, 

                                                                                Спиро Ристовски 
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