
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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: Трета година 

 Број на часови неделно: 16 часа 

 Број на часови годишно: 528 часа 

           Времетраење на образованието: три години 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Изведување на постапките на производство на трајни месни производи (суви месни, трајни колбаси и 
салами) 

Спровдување на ветеринарно санитарни прописи и начела на хигиенска пракса 

Обликување, расекување и обработка на месото и месните производи за продажба 

Ладење и пакување на месо и месни производи 

Планирање и организирање на продажбата на месо и месни производи 



 

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: 

• Планира, подготвува, извршува и ја контролира сопствената работа 

• Изработува различни видови трајни и стерилизирани месни производи, 

• Спроведува начела на ветеринарно санитарни прописи при работата во месарница, 

• Избира постапки и начини на ладење и пакување на месото и месните производи за продажба, 

• Расекува, обликува и категоризира месо за продажба, 

• Гради коректен и одговорен однос кон купувачите при продажбата на производите. 

 

5.2. Резултати од учењето  

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

• Произведува одделни трајни месни производи (суви месни, трајни колбаси и салами) 
• Оценува трајни месни производи  
• Произведува одделни стерилизирани месни производи 
• Запишува режим на стерилизација 
• Применува мерки против опасностите и можни повреди 
• Спроведува начини на отстранување на отпадот 
• Обликува и обработува свинско и говедско месо за продажба 
• Категоризира месо за продажба  
• Применува ладен ланец на месото и месните производи 



• Амбалажира месо и месни производи според нивната употреба при продажба 
• Дизајнира излог со месо и месни производи и уредува естетски амбиент во месарницата 
• Помага во изборот на месо и месни производи според желбата на купувачите 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТРАЈНИ МЕСНИ 
ПРОИЗВОДИ (СУВИ 
МЕСНИ, ТРАЈНИ 
КОЛБАСИ И САЛАМИ) 

 

Ученикот да: 

• Работи на технолошки 
постапки на производство 
на суви месни производи, 
трајни колбаси и салами, 

• Работи на солење на 
месото, 

• Расолува месо, 
• Ниже и закачува парчиња 

на месо, 
• Сече и мери замрзнато 

месо, 
• Работи на  полнилка и 

врзување на црева за 
трајни колбаси и салами, 

• Транспортира колички со 
свежи производи, 

 

 

• Произведува одделни 
трајни месни (суви месни 
производи, трајни колбаси 
и салами) 

 

• Оценува трајни месни 
производи 
 

 

 

Технологија на месо и 
месни производи  

Тема:Трајни месни 
производи (суви 
месни, трајни колбаси 
и салами) 

 

 

 

 

 



• Прати промени при ладно 
димење и ферментација на 
производите, 

• Евидентира параметри на 
димење, ферментација и 
сушење, 

• Препознава недостатоци 
на призводите, 

• Разликува најчести 
технолошки грешки, 

• Одредува услови  за 
чување на производите, 

• Пресметува рандман на 
производот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО  НА 
СТЕРИЛИЗИРАНИ 
МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

• Подготвува суровини за   
стерилизирани месни 
производи, 

• Работи на полнење на 
лименките на производна 
линија, 

• Поврзува производ со 
суровини и производни 
фази, 

• Помага при работа на  
машините и уредите за 
производство на 
стерилизирани месни 
производи полни и празни 

 

• Произведува одделни 
стерилизирани месни 
производи 

 

• Запишува режим на 
стерилизација 
 

Технологија на месо и 
месни производи 

Тема: Стерилизирани 
месни производи 

 

 

 



автоклав, 
• Следи и запишува  

параметри на 
стерилизација, 

• Органолептички оценува 
конзерви од месо, месни 
нарезоци, готови јадења и 
др. 

• Пакува стерилизирани 
месни производи. 

САНИТАРНО 
ТЕХНИЧКИ НОРМИ И 
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 
ВО МЕСАРНИЦА  

 

• Чисти и дезинфицира алат, 
прибор и ја одржува 
хигиената во месарницата, 

• Почитува барања и 
законски прописи за 
заштита на околината и 
заштита од пожар, 

• Познава можни зарази од 
неправилно постапување 
со месото и месните 
производи, 

• Спроведува санитациска 
програма за контрола на 
инсекти и други штетници, 

• Пружа прва помош при 
повреди на работното 
месото, 

• Применува начини на 
отстранување на отпадот. 
 

 

 

• Применува мерки против 
опасностите и можни 
повреди 

 

 

 

• Спроведува начини на  
отстранување на отпадот 

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА НА МЕСО 
И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 
ЗА ПРОДАЖБА 

• Врши органолептичко 
оценување на месото и 
месните производи при 
прием во месарниците, 

• Толкува правилници за 
квалитет при прием на 
месото, 

• Расекува свински и 
говедски труп и половини 
на основните делови за 
продавање, 

• Обработува и обликува 
делови на месо за 
продажба, 

• Го категоризира месото за 
продажба, 

• Ги распределува 
парчињата на свинско и 
говедско месо според 
нивната употреба. 

• Обликува и обработува 
свинско и говедско месо за 
продажба 

 

 

 

• Категоризира месо  
           за продажба 

 

.  

 

 

Технологија на месо и 
месни производи  

Тема: Подготовка на 
месо и месни 
призводи за продажба 

 

 

 

ЛАДЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ 
И ПАКУВАЊЕ НА МЕСО 
И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 
ЗА ПРОДАЖБА 

 

• Подготвува месо и месни 
производи за ладење, 

• Ракува со уредите за 
ладење,  

• Пополнува пропишани 
обрасци за следење на 
температурата во 
ладилниците, 

• Го прима месото и го 
распределува според 
неговата употреба во 

 

• Применува ладен ланец на 
месото и месните 
производи 
 

 

 

Основи на прехранбена 
технологија 

Тема : Пакување, 
складирање и 
транспорт на 
прехранбени  

производи 



коморите за ладење, 
• Одбира соодветен 

амбалажен материјал 
според начинот на 
пакување и складирање, 

• Мери одредени количини 
на месо и пакува рачно 
или машински, 

• Одбира месо за картонска 
или пластична амбалажа, 

• Применува вакуумско 
пакување во нормална и 
модифицирана атмосфера 
на порции од месо и месни 
производи. 

• Одбира амбалажен 
материјал за месо и месни 
производи според нивната 
употреба при продажба 

 

 

Tехнологија на месо и 
месни производи  

Тема: Ладење, 
одржување и 
пакување на месо и 
месни производи за 
продажба 

 

 

 

ПРОДАВАЊЕ НА МЕСО 
И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

• Води залихи (прием и 
излез на месо и месни 
производи) во 
месарницата, 

• Ги подготвува естетски 
излозите со месо и месни 
производи за продажба, 

• Става и чита декларации 
на пакуваните производи 

• Го прима купувачот 
советува и услужува, 

• Се грижи за убаво 
уредениот амбиент во 
месарницата, 

 

• Дизајнира излог со месни 
производи и уредува 
естетски амбиент во 
месарницата 

 

 

• Помага во изборот на месо 
и месни производи според 
желбата на купувачите 
 

Технологија на месо и 
месни производи  

Тема: Продавање на 
месо и месни 
производи 

 

 

 



• Дава предлози на 
купувачите за избор на 
различни делови од месо 
за подготвување на 
различни јадења, 

• Декорира порции од месни 
производи по нарачка на 
купувачите, 

• Комуницира со странките, 
нарачателите, 

• Подготвува различни 
видови на риби и морски 
плодови за продажба, 

• Ги советува купувачите во 
изборот на месо и месни 
производи за подготовка 
на различни јадења, 

• Врши услуга за подготовка 
на готови јадења. 
 

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 работодавч 



 

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. 

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 продавница за месо и месни производи. 

 

 



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. Ирена Карова, ССОУ „Димитрија Чуповски“, Велес  

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

4. 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 III 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.11-5799/1                                                                                                                                                                       
на ден, 08.10.2013 година. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Министер, 

                                                                                                                         Спиро Ристовски 
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