
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1 и 2 и член 22 став 1 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, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15), министерот за образование и наука ја донесе Наставната 
програма по Претприемништво за III година, машинска струка, образовен профил обработувач на метал  за 
учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 

ОБРАБОТУВАЧ НА МЕТАЛ 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:    ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
 
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: 2 
 Број на часови годишно: 66 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИКОМПЕТЕНЦИИ 

Стекнување знаење од областа на претприемништвото 

Стекнување на знаење од развивање на бизнис идеа до нејзина реализација 

Подобрување  на комуникациски вештини и вештини на презентирање 

Формирање позитивни ставови кон претприемништвото 

Стекнување на претприемнички вештини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 развива претприемнички и иноваторски способности 

 потикнува креативно размислување 

 развива социални вештини: тимска работа, одговорно однесување, носење на одлуки 

 стекнува со знаења од бизнис 

 развива  интерес и желба за претпријемничка самостојност 

 препознава способност и подготвеност за комуникација и соработка како предуслови за водење на сопствен 
бизнис. 

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по претприемништво ученикот ке биде способен да: 

 наведува можности  за преприемништво во својата струка 

 ги наведува карактеристиките на претпријемачот 

 користи различни методи за генерирање на идеи (бура на идеи...) со земање во предвид на различни 
извори 

 употребува методи за проверка на идеи 

 ги обезбеди информациите за основање  на сопствен  бизнис 

 да подготви едноставен план на  потребни ресурси. 

 да изработи првичен профил на компанијата (мисија, визија ) со почитување на принципите на 
општествена, социална и еколошка одговорност. 

 изработува едноставен анкетен прашалник за потенциалните потрошувачи во сопствена струка 

 изработува едноставен промотивен  материал за својот бизнис 



 калкулира продажна  цена за својот бизнис 

 презентира бизнис идеја/производ/услуга од својата струка  во својата среди 
 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

1.ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ученикот да: 

 го дефинира  поимот на 
претприемништво 

 ги развива основните 
претприемачки вештини  

   ги индефикува 
претприемачките  
карактеристики 

 ги следи новините во  
развојот  на 
претприемништвото во Р.М 

 ја разбира и објаснува 
улогата на претприемачот 
за развојот на стопанството 

Ученикот ќе биде способен 
да: 

 наведува можности  за 
преприемништво во својата 
струка 

 ги наведува 
карактеристиките на 
претпријемачот 

Практична настава 

2. БАРАЊЕ И 
ПРОВЕРУВАЊЕ 
НАБИЗНИС ИДЕИ 

 

 Ги препознава 
потенциалните извори на 
бизнис идеји  

 ги разликува различните 
техники на генерирање на 
бизнис идеји 

 ги препознава 
критериумите на 
проверување и 

 Користи различни методи 
за генерирање на идеи (бура 
на идеи, метод 635…) со 
земање во предвид на 
различни извори. 

 Употребува методи за 
проверка наидеи 

Практичнанастава 
Стручно теоретски 
предмети во зависност од 
струката 
 
 



вреднување на бизнис 
идеите 

 аргументира оправданост 
на бизнис  идеја 

 ги препознава ризиците за 
отпочнување на бизнис 

3. ОТПОЧНУВАЊЕ НА 
СОПСТВЕН БИЗНИС 

 Да ги разликува видовите 
на трговски друштва 

 да ги разбира основните 
чекори на основање на 
сопствен бизнис 

 да размисли околу 
локацијата на бизнис 

 да ги планира потребните 
услови за реализација на 
бизнис (материални, 
финансиски, кадровски 
услови) 

 да ја препознае 
општествената, 
социалната и еколошката 
одговорност на 
сопствениот бизнис 

 Ги обезбеди 
информациите за основање  на 
сопствен  бизнис 

 да подготви едноставен 
план на  потребни ресурси. 

 да изработи првичен 
профил на компанијата (мисија, 
визија.. ) со почитување на 
принципите на општествена, 
социална и еколошка 
одговорност. 

Математика 
Мајчин јазик 
Стручно теоретски 
предмети во зависност од 
струката 

4. МАРКЕТИНГ НА 
СОПСТВЕНИОТ 
БИЗНИС 

 Ги познава основните 
елементи на маркетинг 
миксот ( производ/услуга, 
продажна цена, промоција, 
продажен начин) 

 да ги препознае 
потрошувачките навики 

 применува начини на 
добивање информации за 
пазарот 

 Изработува едноставен 
анкетен прашалник за 
потенциалните потрошувачи во 
сопствена струка 

 изработува едноставен 
промотивен  материал за 
својот бизнис 

Практична настава 
Мајчин јазик 
Странски јазик 
Стручно теоретски 
предмети во зависност од 
струката 
 



 идентификува 
конкуренција 

 ги планира различните 
видови на промоција 

5. ОСНОВНИ ПОИМИ 
НА ФИНАНСИСКО 
РАБОТЕЊЕ 

 Ги разбира основните 
поими: приход и расходи, 
трошоци, формирање на 
продажна и набавна цена, 
амортизација 

 Калкулирапродажнацена 
за својот бизнис 

Практичнанастава 
Математика 
Стручно теоретски 
предмети во зависност од 
струката 
 

6. 
ПРЕЗЕНТАЦИЈАНАБИЗ
НИС ИДЕИ И 
КОНЦЕПТИ 

 Ја планира и организира 
презентацијата 

 да ги познава основните 
елементи на вербалната и 
невербалната комуникација 

 ја реализира во тим или 
индивидуално 
презентацијата 

 Презентира бизнис 
идеја/производ/услуга од 
својата струка  во својата 
средина. 

Мајчин јазик 
Странски јазик 
Стручно теоретски 
предмети во зависност од 
струката 
 
 

 

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 претприемништво може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско 
обликување на наставата. 
Од дидактички аспект, некои од основните принципи и вредности за развојот на компетенции од подрачјето на 
претприемништвото во наставниот процес се: 



 
Обезбедувањето на флексибилна средина на учење и поучување 
 

 Во центарот на наставата се наоѓа ученикот/ученичката,  како активни носители на процесот , при што 
во предвид мора да се земат нивните индивидуални способности, знаења, различни потреби и интереси  

 Постоење на релаксирана атмосфера во наставниот процес, во која се промовира ненасилното решавање 
на проблемите ,  рамноправна положба на  секој ученикимеѓусебно почитување на сите учесници во 
наставата, како и прифакање на различностите на учениците. Исто така пожелно е да се земе во предвид 
и економската,  социјалната и еколошката димензија во поглед на одржливиот развој.  

 Поврзување на процесот на учење и поучување со реалните ситуации од стопанството, односно 
преку решавање на проблеми од реалната работна средина (автентично учење).  Пожелно е поврзување на 
уцилиштето со стопанството, контакти со претприемачи, ментори на практична обука кај работодавачи 

 Користење на современи алатки од информациската технологија, интернетот како медиум и теоретски и 
практични знаења, вештини и искуства од различни дисциплини кои се стекнуваат во училиштето или 
надвор од него.  

 
Улогата на наставникот и ученикот 
 

 Наставникот ги поттикнува учениците за самостојна, креативна,заедничка работа, која го развива 
иноваторскиот дух кај учениците,  поттикнува превземање на одговорност за извршување на одредена 
едноставна или посложена задача (на пр. проект).   

 Наставникот има функција на ментор, советник во процесот на учење, модератор/насочувач на процесот на 
учење. Тој/таа користи соодветни методи, различни активности за развој на предприемачките 
карактеристики како што се: креативност, самоиницијативност, критичност, превеземање на одговорност , 
превеземање на ризик, визија, храброст, упорност и истрајност, способност да се планира по приоритет, 
толеранција за стрес, одлучност, способност да се справи со неуспех, способност да се учи од грешки, 
способност да се гради тим, способност да инспирира и води тим… 

 учениците самостојно собираат податоци, наблјудуваат, истражуваат решаваат проблеми.  
 
Преку сопствените активности се стекнуваат со  непосредни знаења и вештини и од тие причини 
наставникот треба да ги има следните карактеристики:  

- Да е подготвен да се прилагоди на нови средини 
- Да не го наметнува своето мислење на групата 



- Да го почитува принципот во однос на премин од поедноставни кон посложени содржини и обратно во 
зависност од нивото на учениците.  
 

 МЕТОДИ    
 Методи кои се препорачуваат:  

 бура на идеи, мисловни карти,асоциограми, игра на улоги, активно слушање, визуализирање со помош на 
видео клип,посета на компанија, проектна работа, дискусија со  прептриемач во процес на настава, 
проблемска настава  и слични креативни наставни техники.  

 
ФОРМИ 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
претприемништтво може да се реализира по пат на фронтална настава, групна , тандемска   и индивидуална 
работа. 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 УЧЕНИЦИ  

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 претприемништво. 
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 практичните активности и 
залагањата на часовите. 
При оценувањето, треба да се почитуваат следниве принципи:  

1. Критериумите на проверката и оценување мора да бидат јасни за наставникот, ученикот и родителот и 
однапред дефинирани.  

2. Како наставник, треба да знаеме кои видови на знаење, процеси, вештини сакаме да ги провериме или 
дефинираме, кои ке ни дадат повратна информација. Ова мора да произлезе од целите на наставната 
програма претприемништво.  

3. Проверувањето и оценувањето треба да биде континуиран процес, составен дел од процесот на учење а не 
само на крајот на училишната година.  



4. Може да се употребат и алтернативни облици на оценување: самооценување, оценување на групната 
работа во проекти, портфолио и сл.  

Наставникот проверува и оценува знаења и вештини кои се релевантни за наставната програма: самостојност, 
работа во група, комуникациски вештини... 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот претприемништво задолжително ке се врши усно.  
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот претприемништво ја реализираат кадри со завршени студии:  

- Од областа на економијата и/или бизнисот 
- Завршени студии од соодветна струка во којашто се реализира наставата и со здобиена педагошко-

психолошка и методска подготовка во акредитирани установи  
- Завршени студии на факултет  за наставници или други студии со стекната педагошко-психолошка и 

методска подготовка и следена обука за иновации и претприемништво 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 

 Ардијана Исахи Палоши, советник во ЦСОО – Скопје 

 Бранко Алексовски, советник во ЦСОО – Скопје 

 Ридван Зеќири, советник во ЦСОО - Скопје 

 Д-р.Константи Петковски,  редовен професор на Технички факултет- Битола 

 Александар Трајковски,  наставник во СОУ Таки Даскало - Битола  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.   ДАТУМ НА ПРЕВЗЕМАЊЕ: јуни 2015 година 
 
12. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 Датум на започнување:  01.09. 2015 година 
 
 
 

Одобрил:  

 Директор 

 Ajshe Selmani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Претприемништво за III година од машинска струка,  образовен 
профил обработувач на метал  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, 
изготвена од Центарот за стручно образование и обука, на предлог на Бирото за развој на образованието ја 
донесе министерот за образование и наука, бр.12 -13760 /1 на ден 19.08.2015 година, Скопје  
 
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 
 
                                                             __________________________ 
                                             Mr. Abdilaqim Ademi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


