
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 претприемништво за  III година, струка лични услуги, образовен профил фризер за учениците во средното 
стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА :  

ФРИЗЕР 
 
     
  
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
      
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ И БРОЈ НА ЧАСОВИ: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: трета година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно:  66 
 
 
     
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Планирање и организирање опстанок и развој на салонот 
Основање сопствен бизнис и менаџирање со истиот 
Развивање претприемнички дух, креативност, иновативност, користење на можности и преземање ризик, 
преку тимска работа за реализација на претприемничките активности  
Стекнување комуникациски вештини во сите категории на комуницирање, те. во пишувани, вербални и 
невербални комуникации 
Развивање финансиска писменост, преку оптимално вложување на средства, следење на трошоци и 
резултати од работењето 
Промовирање на салонот и услугите за успешен настап на пазарот 
 

 



 
5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по Претприемништво III год. се: 
 

• Разбира за значењето и улогата на бизнисот на секој субјект, посебно фризерот/шминкерот во 
организациската структура на економијата, 

• Оспособува за започнување на сопствен бизнис, со најреална и најисплатлива бизнис идеја, 
избегнувајки ги можните "замки"во текот на претприемничките активности, прилагодувајки се на 
промените во окружувањето, со голема верба во своите способности, 

• Разликува основни претприемнички процеси и карактеристики, претприемничко работење и 
претприемничка добивка, развивајки позитивни мисли за претприемачите и претприемништвото како 
темел и носител на економијата, 

• Применува основни правила на деловна комуникација и соодветен бонтон, одговорно и самостојно 
одлучува, извршува задачи и самостојно решава проблем, планира, организира и ја води работата, 
поттикнувајки меѓусебна соработка и способност за тимска работа, 

• Избира соодветни ресурси за развој на бизнисот, проценува оптимално вложување на средства, 
предвидува трошоци на работење, следејки резултати од продуктивно, економични и ренатабилно 
работење, 

• Оспособува за успешно истражување и анализа на пазарот, избор на маркетинг микс,  комуникација на 
пазар, промовирање на салон и услуги и останати маркетинг активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Претприемништво III год.  ученикот ќе биде способен да: 

 
• Дефинира цели и фактори  на бизнисот, 
• Препознава карактеристики на мал бизнис и идентификува подрачја на делување на мал бизнис, 
• Анализира услови за започнување сопствен бизнис, 
• Испитува економски, социолошки и политички услови за започнување сопствен бизнис, 
• Испитува оперативна средина за започнување сопствен бизнис преку конкурентната позиција, профилот 

на клиенти, добавувачите, кредиторите и пазарот на трудот, 
• Разграничува поим претприемништво, претприемнички потфат, претприемничка добивка, претприемач, 
• Анализира претприемнички карактеристики, развивајки чувство за креативност и иновативност, 
• Користи вештини за ефективна комуникација, 
• Усвојува техники на невербална и вербална комуникација при вршењето на услугите, 
• Развива свест за етичко однесување, 
• Разграничува средства и извори на средства, 
• Толкува видови трошоци, пресметува калкулација и резултати од работењето во салонот, 
• Приготвува пресметки за работа, 
• Води евиденција, 
• Осмислува успешно промовирање на салонот и неговите услуги, успешно задоволување на странките со 

успешна комуникација и етичко однесување, 
• Избира маркетинг микс и маркетинг стратегија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 
 

1 2 3 4 
КАРАКТЕР НА 
БИЗНИСОТ 
 

Ученикот да: 
• Објаснува за улогата и 

значењето на бизнисот во 
современите услови на 
работење, 

• Толкува што опфаќа 
поимот бизнис, 

• Објаснува цели на 
бизнисот, 

• Препознава критериуми за 
поделба на бизнисите по 
големина, 

• Опишува фактори на 
бизнисот, 

• Препознава предности и 
недостатоци на мал 
бизнис, 

• Лоцира подрачја на 
делување на малиот 
бизнис. 

Ученикот ќе биде способен да: 
 
• Дефинира цели и фактори 

на бизнисот 
 

• Препознава карактеристики 
на мал бизнис и 
идентификува подрачја на 
делување на мал бизнис 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

ЗАПОЧНУВАЊЕ 
СОПСТВЕН БИЗНИС 
 

• Наведува услови во кои се 
започнува бизнисот, 

• Разликува фактори на 
сопствен бизнис, 

• Идентификува предности 
и недостатоци при 
основање сопствен 

 
• Анализира услови за 

започнување сопствен 
бизнис 

 
• Испитува економски, 

социолошки и политички 

 
Фризерство I година:  
Тема: Организација на 
работа во фризерски 
салон. 
  
 



бизнис, 
• Објаснува за  важноста и 

значењето на 
надворешното 
окружување, 

• Објаснува за важноста и 
значењето на 
внатрешната средина. 
 

услови за започнување 
сопствен бизнис  

 
• Испитува оперативна 

средина за започнување 
сопствен бизнис преку 
конкурентната позиција, 
профилот на клиенти, 
добавувачите, кредиторите 
и пазарот на трудот 

 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
 

• Објаснува што 
претставува 
претприемништвото, 

• Набројува видови 
претприемништво, 

• Истакнува која е 
функцијата на 
претприемништвото, 

• Опишува што го 
одбележува 
претприемништвото, 

• Објаснува што го 
карактеризира процесот 
на претприемништво, 

• Дефинира што е тоа 
претприемач, 

• Препознава 
карактеристики на 
претприемачите, 

• Објаснува какви стратегии 
користат претприемачите, 

 
• Разграничува поим 

претприемништво, 
претприемнички потфат, 
претприемничка добивка, 
претприемач 
 

• Анализира 
претприемнички 
карактеристики, 
развивајки чувство за 
креативност и 
иновативност  

 
Практична настава I 
година:   
Тема: Подготовка за 
потстрижување. 
  
 



• Дефинира што е тоа 
иновација и ризик. 
 

ДЕЛОВНА 
КОМУНИКАЦИЈА  

• Дефинира деловна 
комуникација, 

• Објаснува за улогата и 
задачите на деловната 
комуникација, 

• Набројува и објаснува за 
елементите на деловната 
комуникација, 

• Објаснува за сите начини 
на невербално 
комуницирање поврзано 
со положбата и 
движењето на телото, 
мимики, очен контакт, 
звуци, гестови, 
 

• Опишува карактеристики 
на вербалното 
комуницирање, 

• Опишува правила за 
убаво однесување при 
претставување и 
запознавање со различни 
типови странки, како и со 
соработниците, 

• Применува етика во 
комуникацијата. 
 

 
• Користи вештини за 

ефективна комуникација  
 

• Усвојува техники на 
невербална и вербална 
комуникација при 
вршењето на услугите 
 

• Развива свест за етичко 
однесување 
 
 
 
 

Фризерство 
 I година:  Тема: 
Организација на 
работа во фризерски 
салон.  
 
Македонски јазик и 
литература 
 
Англиски јазик 
 
Ликовна култура 
 



ЕКОНОМИЈА НА 
БИЗНИС 
 

• Објаснува за средства и 
вложување на средства во 
салонот 

• Наведува извори на 
средства 

• Препознава основни 
трошоци 

• Објаснува за калкулација 
на трошоците 

• Препознава основни 
индикатори за мерење на 
успехот во работењето 

• Проценува резултати од 
работењето на салонот 

• Објаснува за пополнување 
и водење на картотека за 
извршените услуги 

• Знае компјутерски да 
евидентира извршени 
услуги 

• Објаснува за водење на 
работна документација 

• Разликува ставки за 
пресметка 

• Разграничува средства и 
извори на средства 
 

• Толкува видови трошоци, 
пресметува калкулација и 
резултати од работењето 
во салонот  
 

• Приготвува пресметки за 
работа  
 

• Води евиденција 
 

Практична настава I 
година: Тема:  
Организација на 
работа во фризерски 
салон 
 
Математика I година: 
Тема: 
Операции во 
множеството на 
реални броеви 
 
Математика II година: 
Тема: 
Обработка на 
статистички податоци 
 
 

МАРКЕТИНГ 
 
 

• Објаснува за потребата и 
значењето на маркетингот 
во бизнисот 

• Препознава  инструменти 
на маркетингот и нивната 
улога во остварување на 
бизнис целите 

• Објаснува за маркетинг 
миксот и оптималната 

• Осмислува успешно 
промовирање на салонот 
и неговите услуги, 
успешно задоволување на 
странките со успешна 
комуникација и етичко 
однесување  
 

• Избира маркетинг микс и 

Информатика II година: 
Тема: 
Програма за 
презентација  
 



комбинација на неговите 
елементи 

• Опишува поим, видови и 
избор на маркетинг 
стратегија 

• Развива креативно 
размислување 

• Изработува промотивен 
материјал 

маркетинг стратегија за 
успешен настап на 
пазарот 

 
 
 
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 Претприемништво III год.   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: егземпларна настава, проблемска настава , менторска 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 Фризерство се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на својства, образложување на механизми на дејство, 
образложување на појави, објаснување на начини и постапки за  работа, 

• Разговор каде се водат прашања и одговори кои поттикнуваат на размислување, анализа, заклучување, 
синтеза   

 
Визуелни методи 
        Демонстрирање на:  

• модели, цртежи, илустрации, шеми, промени и сл. 
• активности: (цртање на шеми, предмети, и сл). 

 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
Претприемништво III год 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 дејство, појава или 
реакција) и индивидуална (за време на вежби или друг вид 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 Фризерство I год. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти, проектни активности, следење на резултатите од практичните 
активности и залагањата на часовите со вежби).  
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
 
Наставата по предметот Претприемништво ја реализираат кадри со завршени студии по: 

• економија 
• технологија 
• медицина 
• ПТО 

и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит. 
 
  

 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје      
2. Ирена Лекиќ, наставник во СУГС ,,Димитар Влахов,, Скопје 
3. Весна Стефкова, фризерски салон “501“ - Скопје.                                                     
 
 
 
 
 
 
 



11. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Наставната програма по Претприемништво  за трета година од образовната програма фризер, на предлог на 
Центарот за стручно образование и обука ја донесе Министерот за образование и наука со бр.11-5731/1 од 
07.10.2013 год. 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
                                                                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                                           Спиро Ристовски 
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