
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 II 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: Втора година 

 Број на часови неделно:  14 часа 

 Број на часови годишно: 504  часа   

           Времетраење на образованието: три години 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Изработување на разни видови на свежи и пастеризирани месни производи 
Саламурење, масирање, мелење, полнење , чадење, барење, варење и печење на месните производи 

Разликување на  месни производи 

Идентификување на технолошки грешки при производство на свежи и пастеризирани месни производи 
Применување на  правилци за квалитет и хигиено-технички мерки за заштита 

 

 



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: 

• Произведува свежи и пастеризирани месни производи 

• Разликува видови на полутрајни и  барени колбаси 

• Подготвува, планира и изведува работни задачи  

• Пакува, складира и контролира готови производи 

 
• Почитува работна дисциплина и правилник 

 

5.2. Резултати од учењето  

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

• Одржува лична  хигиена и хигиена на работно место 
 

• Применува заштитни мерки 
 

• Произведува  свежи месни производи од парчиња и иситнето месо 
 

 
• Работи на  производство на свежи  месни производи  и нивна технолошка обработка 

 

• Произведува одделни пастеризирани месни производи со своите специфичности според правилник или 



спецификација 
 

• Произведува полутрајни сувомесни производи 
 

• Почитува работна дисциплина и правилник 
 

• Органолептички оценува карактеристики на саламуреното месо  според правилникот 
 

• Работи на  специфични производни фази на одделни полутрајни и барени колбаси 
 

• Работи на  специфични производни фази на одделни варени  колбаси и  останати производи  од  месо 
 

• Произведува одделни видови на полуконзерви од месо 
 

• Произведува домашна свинска маст,свинска маст, топена лој и чварки  
 

• Подготвува суровини, додатоци и зачини според правилник или спецификација 
 

• Оценува технолошки карактеристики на производи 
 

 

 

 

 



 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
 

1. ХИГИЕНО 
ТЕХНИЧКА 
ЗАШТИТА 

Ученикот да: 

 

• Носи пропишана работна 
заштитна облека 

• Почитува законски 
прописи за хигиено-
техничка работа и работи 
според нив  

• Почитува правила за 
опасност при работа 

 

 

 

• Одржува лична  хигиена и 
хигиена на работно место 
 

• Применува заштитни 
мерки 

 
Основи на 
прехранбена 
технологија 
Тема: Хигиена и 
заштита при работа 
 
 

 

 
2.ПРОИЗВОДСТВО НА 
СВЕЖИ МЕСНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД 
ОСНОВНИТЕ ДЕЛОВИ 
НА МЕСОТО 

 

• Учествува во 
производство на свежи 
месни производи од 
парчиња и иситнето месо 

• Работи на посебностите 
во технолошките постапки 
на производство на свежи 
месни производи: 

 

• Работи на  производство 
на свежи месни производи  
и нивна технолошка 
обработка 

 

 
 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Производство 
на  свежи месни 
производи 
 



раженчиња, зачинето 
месо, саламурено месо, 
маринирано меса, 
панирано месо, пастрма, 
свежи колбаси  за печење; 

• Полни маса во природни 
црева и парува  свежи  
колбаси 

• Обликува производи од 
мелено месо (ќебапи, 
нарезоци, плескавици); 

• Меле и меша маса за 
кебап и плескавици 

• Формира и пакува 
производи 

• Ги почитува посебностите 
во технолошките постапки 
на производство на 
производи од основните 
делови на месото 

• Мери  количина на сол и 
други додатоци 

 
3.ПРОИЗВОДСТВО  НА 
ПАСТЕРИЗИРАНИ 
МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

 

• Учествува во 
производство на  
пастеризирани месни 
производи 

• Подготвува суровини за 
одделни производи 

• Работи на пастеризација 
на месните производи 

 

• Произведува одделни 
пастеризирани месни 
производи со своите 
специфичности според 
правилник или 
спецификација 

 

 
 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Производство 
на  пастеризирани  
месни производи 
 



• Врши подготовка за  
пастеризација за месните 
производи 

• Работи на ладење на 
пастеризираните месни 
производи 

 

 

 
3.1.ПОЛУТРАЈНИ 
СУВОМЕСНИ 
ПРОИЗВОДИ 

• Работи на производство  
на полутрајните 
сувомесни производи 

• Учествува во производни 
фази 

• Подготвува суровини за 
одделни производи 

• Врши солење и 
саламурење 

• Мери додатоци и зачини 
за одреден производ 

• Помага при работа на  
ињектирање  масирање и 
тамблирање 

• Учествува при работа на 
одделни машини 

• Толкува режим на 
масирање и димење 

• Учествува при  димење 
• Следи влијание на димот 

на производот 
 

• Работи на ладење на 
производите 

 
• Произведува полутрајни 

сувомесни производи 
 

• Почитува работна 
дисциплина и правилник 
 

• Органолептички оценува 
карактеристики на 
саламуреното месо  
според правилникот 

 

• Работи на спегифични 
производни фази 

 

 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Полутрајни 
сувомесни производи 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.2.ПОЛУТРАЈНИ И 
БАРЕНИ КОЛБАСИ 

 

 

• Подготвува суровини за 
полутрајни и барени 
колбаси 

• Помага при добивање на 
месно тесто 

• Произведува кожна 
емулзија и суспензија со 
постапка на добивање 

• Работи на  обработка на 
маса на машини  

• Работи на дробилка и 
волф 

• Помага при работа на 
кутер и микрокутер 

• Помага при добивањена 
полутрајни и барени 
колбаси 

• Следи режим на термичка 
обработка на одреден 
производ 

 

• Подготвува соодветни 
црева за производот 

• Работи на полнилка, 
клипсарица и парување 
 

 

 

• Работи на  специфични 
производни фази на 
одделни полутрајни и 
барени колбаси 

 

• Подготвува суровини, 
додатоци и зачини според 
правилник или 
спецификација 

 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Полутрајни и 
барени  колбаси 
 



 
3.3. БАРЕНИ КОЛБАСИ 
И  ОСТАНАТИ 
ПРОИЗВОДИ  ОД  
МЕСО 

• Учествува во разни  
производни фази  

• Подготвува суровини за 
барени  колбаси и  
останати производи  од  
месо 

• Помага при добивање на 
варени колбаси 

• Работи на  мерење и 
мелење на месото, 
внатрешните органи и  
дробилка и волф 

• Учествува  при работа на 
кутер , микрокутер и 
полнилка 

• Помага при добивањена 
останати производи  од  
месо 

• Следи режим на термичка 
обработка на одреден 
производ 

• Подготвува соодветни 
црева и амбалажа за 
производот 

• Работи натранспорт, 
ладење и  пакување на  
производит 

 

 

• Работи на  специфични 
производни фази на 
одделни барени  колбаси 
и  останати производи  од  
месо 

 

• Подготвува суровини, 
додатоци и зачини според 
правилник или 
спецификација 

 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Барени  
колбаси и  останати 
производи  од  месо 



 
3.4.ПОЛУКОНЗЕРВИ 
ОД МЕСО 
 
 
 
 

• Подготвува суровини за  
одделни видови на 
полуконзерви од месо 

• Учествува во 
производниот процес на 
производство на  
полуконзерви 

• Полни и затвора конзерви 
• Пакува полуконзерви од 

месо 
 

 

• Произведува одделни 
видови на полуконзерви 
од месо 

 

 

 

 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Полуконзерви 
од месо 
 
 

 
 
3.5. ТОПЕНО МАСНО 
ТКИВО 
 

 

• Подготвува суровини за 
топење 

• Учествува во подготовка 
на казаните  за топење на 
масно ткиво 

• Поврзува топена 
маснотија со начин на 
топење 

• Работи на производни 
фази на домашна свинска 
маст,свинска маст,топена 
лој и чварки 

• Одвојува техничка 
маснотија  

• Мери и додава  
антиоксиданси 

• Пакува готови производи 

 

 

• Произведува домашна 
свинска маст,свинска 
маст, топена лој и чварки  

 

 

 

 

 

 
Технологија на месни 
производи 

Тема: Топено  масно 
ткиво 
 

 



Забелешки: 

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

• Екстерното проверување ги вклушува 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 и Микробиологија на храна. 

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 услиови 

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- 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. Весна  Стефова, СУГС „Димитар Влахов“, Скопје   

3. Раде Младенов, МИК Свети Николе                                        

 

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 II 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.11-5796/1                                                                                                                                                                       
на ден, 08.10.2013 година. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

       

                                                                                     Спиро Ристовски 
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