
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 технологија на месо и месни производи 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:  ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

 

2. 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: 2 часа 

 Број на часови годишно: 72 часа 

          Времетраење на образованието: три години 

      

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разликување постапкиод технологијата на колење на домашни животни 
Познавање на алати и машини за примарна обработка на месо 

Разликување начини на расекување, обезкостување, обработка и категоризација на месо 
Познавање начини на складирање и пакување на месо во кланица 

 



 

5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по Технологија на месо и месни производи се ученикот да: 

• објаснува постапки од технологија на колење на домашни животни; 

• познава алат, машини и нивна примена во расекување и конфекционирање на месо;  

• разликува начини на расекување, обескостување и обработка на месо; 

• именува делови на месо и нивна примена; 

• познава категории на месо за преработка и продажба; 

• толкува методи и услови на ладење и складирање на месо за преработка; 

• познава начини, амбалажни материјали и машини за пакување месо; 

• користи стручна терминологија; 

• употребува модерни информатички и комуникациски уреди. 

 

5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по Технологија на месо и месни производи, ученикот ќе биде способен да: 

• диференцира видови ткива и органи што се користат во месната индустрија; 
 
• објаснува фази / постапки од процесот на колење на домашни животни;  

 
• препознава алати и машини за расекување на месо; 



 
• разликува начини на расекување на  различни видови месо; 

 
• категоризира говедско и свинско месо по слики / шеми; 

 
• одредува услови за ладење, смрзнување и одржување на месо; 

 
• определува услови за складирање и пакување на месо. 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
1. АНАТОМИЈА НА 
ЖИВОТНИ ЗА КОЛЕЊЕ 

 

Ученикот да: 

• опишува градба и функции 
на   животински ткива ( 
покривно, сврзно, коскено, 
масно, мускулно, нервно, 
крв и лимфа );  

• именува коски од 
животински скелет; 

• наведува телесни празнини, 
нивна местоположба и 
распоред на органи во нив; 

• објаснува градба и  
функција на    органски 

Ученикот ќе биде способен да: 
 

• диференцира видови 
ткива и органи што се 
користат во месната 
индустрија 

 
 

 
 

 
 
Биологија 
 

 

 

 

 

 



системи за варење на 
храна, дишење и лачење. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЈА НА 
КОЛЕЊЕ НА ДОМАШНИ 
ЖИВОТНИ 

• разликува одделенија во 
кланица; 

• опишува услови за работа и 
опрема во одделенијата на 
кланиците; 

• познава начини на  
означување на животни за 
колење; 

• идентификува категории на 
животни за колење ( по 
потекло, возраст и пол ); 

• објаснува фази во 
технологијата на колење на 
домашни животни; 

• разбира цели на 
омамување, искрвавување, 
дерење на кожата, вадење 
на внатрешни органи и 
расекување на труповите на 
половинки; 

• опишува  начини, алати и 
апарати за омамување, 
дерење на кожата, шурење 
на свињи, вадење на 
внатрешни органи и 
расекување на труповите на 
половинки; 

 
• објаснува фази / постапки 

од процесот на колење на 
домашни животни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основи на прехранбена 
технологија 
Тема: Суровини и 
производни процеси 
 
Практична настава 
Тема: Колење на 
домашни животни 
 
 
 



• објаснува постапки со 
труповите по добивање ( 
разладување ); 

• познава критериуми за 
проценка на говедски и 
свински трупови ( возраст, 
меснатост, масност, 
кланична маса, рандман ); 

•  разликува ознаки ( печати ) за  
употребливост и квалитет на 
месо на линија за колење; 

• набројува и опишува 
постапки од процесот на 
колење на живина; 

• споредува технологии на 
колење на домашни 
животни и живина; 

3. РАСЕКУВАЊЕ И 
КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ 
НА МЕСО 

• познава алат и машини за 
расекување на месо ( 
ножеви, пили, транспортери 
за месо, линии за обработка 
на месо во  одделение за 
расекување, сепаратор на 
месо од коски, машина за 
одвојување на кожа од 
масно ткиво, ваги ); 

• објаснува начин на работа и 
примена на алатот и 
апаратите за расекување на 
месо; 

• разликува начини на 

• препознава алат и 
машини за расекување на 
месо; 

• разликува начини на 
расекување на  различни 
видови месо  

 
• категоризира говедско и 

свинско месо по слики / 
шеми 

 
 

Основи на прехранбена 
технологија 
Тема: Хигиена и 
заштита при работа 
 
Практична настава 
Тема: Расекување и 
конфекционирање на 
месо 
  
 
Биологија 
 
 



расекување на месо ( 
индустриско и 
комерцијално); 

• опишува расекување на 
говедско месо на половинки, 
предни и задни четвртини и 
кроење на помали парчиња, 
со или без коски; 

• познава начини на 
расекување на свински 
половинки (  класична, 
миланска и француска 
обработка ); 

• објаснува расекување на 
свински половинки  на  
основни делови ( бут, 
плешка, врат, глава и гради 
со подстомачен дел ) и 
нивна обработка; 

• именува основни парчиња 
месо и нивна употреба; 

• илустрира шеми за 
расекување на месо за 
преработка и продажба; 

• наведува категории на месо 
за преработка и продажба; 

• толкува шеми за 
категоризација на говедско и 
свинско месо за продажба; 

• познава категории на масно 
ткиво; 

 



• набројува споредни 
производи од колење што се 
користат во месната 
индустрија и нивна 
обработка; 

4. СКЛАДИРАЊЕ И 
ПАКУВАЊЕ НА МЕСО 

• разбира цели на ладење и 
смрзнување на месо;  

• наведува методи на ладење 
на месо; 

• споредува бавно, брзо, 
двофазно и шок ладење; 

• познава постапки и услови 
на ладење на живина и 
споредни производи од 
колење; 

• опишува бавно и брзо 
замрзнување на месо; 

• анализира предности и 
недостатоци на бавно и брзо 
замрзнување на месо; 

• познава постапки на 
одмрзнување на месо; 

• споредува промени кај 
месото по добивање, при 
ладење, смрзнување и 
одмрзнување; 

• разликува видови 
ладилници за месо ( комори 
за ладење и смрзнување, 
тунели за смрзнување ); 

• познава услови за ладење и 

 
• определува услови за 

ладење, смрзнување и 
одржување на месо 

• одредува услови за 
складирање и пакување 
на месо 

 
 

Основи на прехранбена 
технологија 
Тема : Пакување, 
складирање и 
транспорт на 
прехранбени  
производи 
 
Практична настава 
Тема: Складирање и 
пакување на месо 
 
Хемија 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



смрзнување на месо ( 
полнење на комори, режим 
на работа ); 

• објаснува пакување на 
големи и мали парчиња 
месо; 

• опишува различни начини и 
машини за пакување на 
месо ( под нормален 
притисок, вакуум, во 
атмосфера на други гасови 
); 

• разбира содржина на 
декларација за означување 
на месо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 



 

Наставата по Технологија на месо и месни производи 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  по пат на: хедуристичка настава, екземпларна настава, проблемска настава и програмирана 
настава. Изборот на видот на наставата се остава на самиот наставник. 

Наставни методи 

Наставните методи, како комуникативно делување и едукациско кооперирање, кои може да се користат во наставата по 
Технологија на месо и месни производи се: 

Вербални методи:  

1. Усно излагање, при што се врши опишување на својства, образложување на процеси и промени ( технолошки, 
биохемиски, микробиолошки ), објаснување на начини и постапки за работа на машини и алати; 

2. Разговор, каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза.  
Визуелни методи 

        Демострирање на:  

• предмети ( модели, слики, цртежи, шеми, каталози од органи, алати, машини )  
• активности ( цртање на шеми за расекување и категоризација на месо, изработка на постери на дадена тема, 

илустрирање, органолептичка анлиза ). 
 

Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот Технологоја на 
месо и месни производи може да се реализира по пат на фронтална работа ( особено кога се објаснува, опишува или 
демострира некој процес или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или продукт) и 
индивидуална (за време на истражување). 



Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 

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 Технологија на месо и месни производи. 

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

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

 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Технологија на месо и месни производи ја реализираат кадри со завршени студии по: 

• технологија – прехранбено 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. Татјана Митевска, 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 Технологија на месо и месни производи 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.11-5795/1 на ден 
08.10.2013 година. 

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

                                                                                                      Спиро Ристовски 
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