
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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:  ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

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: 4 часа 

 Број на часови годишно: 132 часа 

           Времетраење на образованието: три години 

    4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Одредување постапки на производство на трајни месни производи (суви месни, трајни колбаси и салами) 

Почитување на ветеринарно санитарни прописи и начела на хигиенска пракса 

Разликување начини на расекување и обработка на месо за продажба 

Избирање постапки на ладење и пакување на месо и месни производи 

Демонстрирање на продажба 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 технологија на месо и месни производи се ученикот да: 

• Објаснува технолошки шеми на производство на одделни трајни месни производи (суви месни, трајни колбаси и 

салами), 

• Објаснува производство на стерилизирани месни производи, 

• Толкува начела на ветеринарно санитарни прописи и на организирањето на работата во месарница, 

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

• Разликува и одредува начини на расекување и  категоризација на месо за продажба, 

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

 

5.2. Резултати од учењето  

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

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

• Објаснува постапки за производство на трајни месни производи (суви месни, трајни колбаси и салами) 
 

• Разликува одделни стерилизирани месни производи 
 



• Објаснува режим на стерилизација 
 

• Пресметува  додатоци и зачини според правилникот 
 

• Разбира ветеринарно санитарни прописи и начела на хигиенска пракса 
 

• Препознава сензорски карактеристики на видови месо и месни производи 
 

• Објаснува расекување и обработка на парчиња од месо и месни производи за продажба 
 

• Споредува примена на различни категории на месо за продажба 
 

• Разликува услови на ладен ланец во месарница  
 

• Диференцира различни начини на  пакување на производите  
 

• Применува срдечен и коректен однос со купувачите 
 

• Демонстрира  продажба на месо и месни производи 
 

• Објаснува подготвување на традиционални јадења од видови свежо месо (ќебап, плескавица, домашен колбас, 
раженчиња и сл.) за продажба, 

 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

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

 

Ученикот да: 

• Набројува видови трајни 
производи и врши нивна 
поделба, 

• Дефинира одделни трајни 
производи, 

• Разликува суровини и 
додатоци, 

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

• Разбира рандман на 
производ, 

• Дефинира и опишува 
промени при ладно 
димење и ферментација на 
производите,  

• Разбира параметри на 
димење, ферментација и 

 

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

 

 

• Објаснува постапки за 
производство на трајни  
месни производи (суви 
месни, трајни колбаси и 
салами) 
 

 

 

 

Практична настава  

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

 

 

 

 

 

 



одржување и сушење, 
• Објаснува солење и 

расолување на месото, 
• Толкува дејство на 

нитрати, 
• Опишува карактеристики 

на маса за полнење, 
• Разбира значење на вид на 

полнилка и црева, 
• Анализира промени во тек 

на технолошкиот процес, 
• Објаснува услови и 

постапка при чување на 
производите, 

• Набројува недостатоци на 
производите, 

• Опишува најчести 
технолошки грешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО  НА 
СТЕРИЛИЗИРАНИ 
МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

• Набројува  видови на  
стерилизирани месни 
производи, 

• Врши поделба на 
стерилизираните месни 
производи 

• Поврзува производ со 
суровини и производни 
фази, 

• Разликува машини и уреди 
за производство на 
стерилизирани месни 
производи, 

• Разликува одделни 
стерилизирани месни 
производи 

 

• Објаснува режим на 
стерилизација 

 

• Пресметува  додатоци и 
зачини според правилникот 
 

Практична настава 

Тема: Производство 
на стерилизирани 
месни производи 

 

 

 



• Опишува параметри на 
стерилизација, 

• Одбира услови на ладење 
и одржување. 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
РАБОТАТА ВО 
МЕСАРНИЦА 

• Опишува постапка за 
работа во месарница,  

• Идентификува начела на 
ветеринарно-санитарните 
прописи, 

• Познава систем на 
следливост и неговото 
значење, 

• Објаснува начела на 
хигиенска пракса, 

• Познава технолошка 
документација, 

• Разбира сензорско 
оценување на суровината 
при прием во месарницата, 

• Разликува влијание на 
факторите t и pH на 
квалитетот на месото и 
месните производи кои 
може да предизвикаат 
расипување, 

• Планира начини на 
отстранување на отпад. 

 

• Разбира ветеринарно 
санитарни прописи и 
начела на хигиенска пракса 
 

 

• Препознава сензорски 
карактеристики на видови 
месо и месни производи 

 

 

 

Практична настава  

Тема: Санитарно 
технички норми и 
правила за работа во 
месарница 

 

 

 

ПОДГОТОВКА НА МЕСО 
И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

• Познава алат, прибор 
(ножеви) и негово 
одржување кој се користи 

 

• Објаснува расекување и 

 

 



ЗА ПРОДАЖБА во месарницата. 
• Објаснува расекување на 

свински и говедски 
трупови, половинки и 
четвртинки на  основни 
парчиња за продажба со 
или без коски. 

• Објаснува (илустрира) 
шема на категоризација на 
свински и говедски месни 
половинки за продажба, 

• Именува парчиња на 
категориите месо, 

• Дискутира за употреба на 
парчињата месо при 
подготовка на јадења, 

• Проценува потреба од 
услуги за подготовка на 
видови готови јадења. 

обработка на парчиња од 
месо за продажба 

 

.  

• Споредува примена на 
различни категории на 
месо и месни производи за 
продажба 
 

 

Практична настава 

Тема: Подготовка на 
месо и месни 
производи за 
продажба 

 

 

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

 

• Препознава уреди за 
ладење на месо 
(ладилници), 

• Разликува постапки и 
услови на ладење 
објаснува режим на 
ладење, 

• Разбира обрасци за 
следење на температурата 
во коморите, 

• Споредува соодветни 

 

 

• Разликува услови на ладен 
ланец во месарница  
 

 

• Диференцира пакување на  
различни начини на месо и 

 

Практична настава 

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

 



амбалажни материјали, 
• Објаснува начини на 

пакување (нормална или 
модифицирана атмосфера, 
вакуумска амбалажа) на 
мали порции месо, 

• Разбира содржина на 
декларација за означување 
на месо, 

• Набројува начини на 
пакување на месо за 
транспорт. 

месни производи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЊЕ НА МЕСО 
И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 

• Познава водење на залихи 
и на инвентар во 
месарницата, 

• Разбира декларации на 
пакувани производи, 

• Објаснува прописи за 
класична продавница и 
самопослуга, 

• Споредува цени на 
производите, 

• Дискутира за естетскиот 
изглед на месарницата, 

• Планира подготовка на 
традиционални јадења од 
месо (ќебап, плескавица, 
домашен колбас, 
раженчиња и сл.) за 

 

• Демонстрира продажба на 
месо и месни производи 
 

 

• Применува срдечен и 
коректен однос со 
купувачите 
 

 

• Објаснува подготвување на 
традиционални јадења од 
видови свежо месо (ќебап, 

Практична настава  

Тема: Продавање на 
месо и месни 
производи 

 

 

 



продажба, 
• Опишува видови на рибино 

месо, 
• Разликува видови на риба 

и морски плодови, 
• Демонстрира добар 

продавач при изборот на 
месо и месни производи од 
страна на купувачите, 

• Развива коректен и 
одговорен однос со 
купувачите, 

• Предложува видови на 
месо и месни производи за 
подготовка на јадења 
според желбата на 
купувачите. 

плескавица, домашен 
колбас, раженчиња и сл.) 
за продажба, 

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 

 

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  (пресметување на 
суровините и додатоците, одредување на рандман, одредување на услови во производни фази , органолептичка оценка), 



менторска настава (проектна задача особено при реализација на специфични производни фази). 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 
практична  настава се: 

Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на производни фази (технолошки, 
микробиолошки), образложување на појави, објаснување на начини и постапки на и за работа  

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

        Демострирање на:  

• предмети (модели, примероци од црева и амбалажа, примероци на фунии и решетки), 
• динамички појави (процес на пробивање на саламура,  дејствување на чад, промени при барење, печење и  

ферментација, одредени технолошки недостатоци  и сл.)  
• активности: (подготовка на саламура; постапки на саламурење,сушење , пакување и одржување на производите,  

земање на примероци; органолептичка анализа).. 
 

Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот технологија 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 проектното  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 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, следење на резултатите од проектните активности).  

Оценувањето на постигањата на учениците по предметот технологија на месни производи  задолжително ќе се врши 
усно .  

Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното излагање на ученикот.  

  

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. 
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 12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 

            Наставната програма по предметот Технологија на месо и месни производи 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.11-5797/1                                                                                                                                                                       
на ден, 08.10.2013 година. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Министер, 

                                                                                                                     Спиро Ристовски 

 

 

 


	8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ

