
 

 
           

 
 
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
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 изработка нa градежна столарија за III година, струка шумарско-дрвопрера-
ботувачка, образовен профил столар за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
    СТОЛАР         

 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ: ИЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА 

 
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 

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 
Изработување и монтирање на дрвени прозорци и врати 
Изработување и монтирање на прозорци и врати од ПВЦ  
Изработување и монтирање на алуминиумски и дрво-алуминиумски 
прозорци и врати 

 
 
 
 



 
 
 
5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 

Целите на наставната програма по изработка на градежна столарија се: 

• чита технички цртежи и работна документација при изработка и монтажа на градежна столарија; 

• објаснува технолошките карактеристики на специјалните машини за обработка на дрво, ПВЦ и алуминиум; 

• набројува специјални машини за обработка на дрво, ПВЦ и алуминиум; 

• опишува технолошки процеси во производството на градежна столарија од различни материјали; 

• разликува начини за површинска обработка, пакување и транспорт на производите од градежната столарија; 

• анализира  начини за монтажа на прозорците и вратите во отворите на објектите; 

• проценува  начини на одржување, доработка и поправки на производите од градежната столарија; 

• применува заштитни мерки и средства за лична заштита при работата; 

• користат рационално материјалите и средствата за работа 
 
 
 
 



 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по изработка на градежна столарија ученикот ќе биде способен да: 
 

• чита технички цртежи и работна документација за изработка на одредени градежни производи; 

• одредува дрво и други потребни материјали за изработка на прозори и врати; 

• опишува постапка за репарирање на одредена грешка на дрвен прозор и врата, 

• опишува фази во процесот на изработка и монтажа на дрвени прозори и врати; 

• користи техничко-технолошка документација за изработка на ПВЦ столарија; 

• одбира ПВЦ профили, стакло и други потребни материјали за изработка на ПВЦ прозори и врати; 

• опишува технолошки операции во процесот на изработка, монтажа и одржување на ПВЦ прозори и врати; 

• применува техничко- технолошка документација за изработка на алуминиумска и дрво-алуминиумска столарија; 

• одбира  алуминиумски и дрвени профили, стакло и други потребни материјали за изработка на прозори и врати; 

• опишува технолошки процес на изработка, монтажа и одржување на алуминиумски и дрво-алуминиумски прозори и врати; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА 
НА ДРВЕНИ ПРОЗОРЦИ 
И ВРАТИ 

Ученикот да: 
• разликува видови, димензии и 

конструктивни делови на производи од 
градежната столарија; 

• опишува дрво и други материјали за 
изработка на градежна столарија; 

• објаснува намена и технолошки каракте-
ристики на машини за изработка и 
површинска обработка на градежна 
столарија од дрво; 

• опишува технолошки процес на 
изработка на дрвени прозорци и врати; 

• објаснува значење на безбедносните  
уреди на машините; 

• набројува лични заштитни средства и 
нивно користење при работа со 
автоматски машини за изработка на 
градежна столарија; 

• опишува технолошки редослед на 
составување на прозори и врати; 

• опишува начини на површинска 
обработка на производи од градежната 

Ученикот ќе биде способен 
да: 
• чита технички цртежи и 

работна документација за 
изработка на одредени 
градежни производи; 

• одредува дрво и други 
потребни материјали за 
изработка на прозори и 
врати; 

• опишува фази во процесот 
на изработка и монтажа на 
дрвени прозори и врати; 

• опишува постапка за репа-
рирање на одредена 
грешка на дрвен прозор и 
врата 

 

• Конструирање на 
столарски 
производи: 
Градежна столарија 
 

• Технологија на 
изработка на 
столарски 
производи: 
Технологија на 
обработка на 
масивно дрво 
 

• Практична настава: 
Изработка на 
прозори и врати од 
дрво 

 
 
 
 
 



столарија; 
• разликува средства за површинска 

обработка на градежна столарија; 
• разликува амбалажа, начини на пакување 

и транспорт на градежна столарија; 
• опишува начини на  вградување на про-

зорци и врати во отворите на објектите; 
• дава примери за рекламациски работи и 

нивно отстранување; 
• објаснува основни постапки за репарира-

ње и одржување на производи во градеж-
на столарија од дрво; 

• опишува технолошки процес на изработ-
ка и монтажа на ролетни и комарници на 
прозорци и балконски врати; 

• разликува начини на застаклување на 
прозорите и вратите; 

• познава мерки за енергетска ефикасност 
на производот 

 
 

 
 

 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА 
НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ И 
ВРАТИ 

• опишува техничко-технолошка 
документација за изработка на ПВЦ 
столарија; 

• опишува технолошки процес на изработ-
ка на ПВЦ прозорци и врати; 

• објаснува намена и технолошки каракте-
ристики на поедини машини и алати за 
изработка и монтажа на ПВЦ прозори и 
врати; 

• користи техничко-
технолошка 
документација за изра-
ботка на ПВЦ столарија; 

 
• одбира ПВЦ профили, 

стакло и други потребни 
материјали за изработка 
на ПВЦ прозори и врати; 

• Конструирање на 
столарски 
производи: ПВЦ 
прозорци и врати 

 
 
• Технологија на 

изработка на 
столарски 



• разликува ПВЦ профили, стакла, окови и 
други потребни материјали за изработка 
на ПВЦ столарија; 

• објаснува начини и машини за кроење на 
ПВЦ профили според дадени мерки и 
шеми; 

• објаснува начини на селектирање и 
соодветно одложување на отпад; 

• опишува начин на вметнување и 
штрафење на челичен профил во ПВЦ 
профилите; 

• опишува алати и машини за отварање на 
отвори за вода во касата на прозорците; 

• опишува машини за лепење на профили 
и чистење на составите; 

• објаснува причини и начин на гумирање 
на профили; 

• опишува кроење на кит-лајсни за приц-
врстување на стаклото, оковување на 
шарки, рачки и друг оков; 

• опишува начини на изработка на 
термопан и други видови на стакло; 

• објаснува начини на застаклување на 
прозорци и врати; 

• разликува амбалажа и начини на 
пакување и транспорт на ПВЦ столарија; 

• дава примери за рекламациски работи и 
нивно отстранување; 

 
• опишува технолошки 

операции во процесот на 
изработка, монтажа и 
одржување на ПВЦ 
прозори и врати. 

  

производи: 
Изработка на 
столарски 
производи од ПВЦ 
профили 
 

 
 
• Практична 

настава: 
Изработка и 
монтажа на ПВЦ 
столарија 



• објаснува начини на вградување на 
градежната столарија од ПВЦ во 
отворите на објектите; 

• опишува завршна обработка и доработка 
на ПВЦ прозорци и врати (монтирање на 
парапетни даски, надворешни лимови, 
ролетни, комарници и др.); 

• опишува одржување и изведување на 
помали и поголеми поправки на 
производите 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА 
НА АЛУМИНИУМСКИ И 
ДРВО-АЛУМИНИУМСКИ 
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 

• опишува техничко-технолошка докумен-
тација за изработка и монтажа на алуми-
ниумска и дрво-алуминиумска столарија 

• опишува технички карактеристики на 
материјалите кои се користат во изра-
ботката на алуминиумските и дрво-алу-
миниумските прозорци и врати; 

• објаснува кроење на алуминиумски и 
дрвени профили според дадени мерки и 
шеми; 

• опишува машини, алати и уреди за 
изработка и монтажа на алуминиумските 
прозорци и врати; 

• објаснува начини на селектирање  и 
соодветно одложување на отпад; 

• опишува начини на изработување на  
потребни отвори во алуминиумските 
профили на ЦНЦ машини и со 

• применува техничко- тех-
нолошка документација 
за изработка на 
алуминиумска и дрво-
алуминиумска столарија; 

• одбира  алуминиумски и 
дрвени профили, стакло 
и други потребни 
материјали за изработка 
на прозори и врати; 

• опишува технолошки 
процес на изработка, 
монтажа и одржување на 
алуминиумски и дрво-
алуминиумски прозори и 
врати, 

 
 

• Конструирање на 
столарски произво-
ди: Градежна 
столарија од 
алуминиумски 
профили  
 

• Практична настава: 
Изработка и монта-
жа на алуминиумска 
и дрво-алуминиумска 
столарија 



поедноставни машини; 
• опишува аголно составување на 

елементи во полупроизводи (рамки) со 
помош на лепила и спојници; 

• објаснува  начин на чистење на состави; 
• опишува лепење и гумирање на 

профили; 
• споредува оковување на шарки, рачки и 

друг оков; 
• опишува составување на алуминиумски 

со дрвени делови на производите со 
помош на леплива лента, штрафење и 
спојници; 

• разликува начини на гумирање  и 
поставување на ленти за дихтување и 
изолација на прозорците и вратите; 

• опишува подготовка на термоизолациони 
стакла; 

• објаснува застаклување на отворите во 
прозорците и вратите; 

• разликува амбалажа за пакување  и 
транспорт на алуминиумска столарија; 

• опишува начини на вградување на  
прозорците  и вратите  во отворите на 
зидовите на објектите; 

• објаснува завршна обработка  и доработ-
ка на алуминиумските прозорци и врати 
(монтирање парапетни даски, надвореш-



ни лимови, ролетни, комарници и др.), 
• опишува начини на одржување и врше-

ње на помали и поголеми поправки на 
производите. 

 
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 изработка на градежна столарија може да се реализира преку различни начини на дидактичко-методско облику-
вање на наставата. Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини може да се постигнат по 
пат на:егземпларна настава, проблемска настава (земање на мерки, подготвување на модели, макети, споредување на модели, 
монтирање, демонтирање, спојување, споредување, поправање, пакување, транспорт), менторска настава (особено при самостој-
но подготовка на модели, предмети, пакување, монтирање, поправање и тн. ). 
 
Наставни методи 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во наставата по 
изработка на градежна столарија се: 
 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на различни  видови на модели, демонстрирање на предмети, состави, 
монтирање, демонтирање, репарирање, објаснување начини, постапки, технолошки процеси  за работа и тн.   

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

• Предмети:модели, изработени предмети, цртежи, слики, столарски производи од дрво, ПВЦ и алуминиум, профили, алати и 
тн; 

• Активности: Подготовка на едноставни цртежи, модели, истражување на модели,предмети.. 
 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот изработка на градежна столарија предвидена е и реализација на посета на 
столарски работилници каде учениците ќе имаат можност да го видат целокупниот техничко-технолочки процес на изработка  на 
врати и прозорци од различни материјали. 
 



 
Наставни форми 
При реализација на наставата, важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот изработка на 
градежна столариј,а може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, опишува или демострира 
некој процес или појава), групна (кога се споредува, анализира, селектира, синтетизира или истражува појава, процес или 
продукт) и индивидуална (за време на вежби, проекти 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 континуирано од страна на наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот 
изработка на градежна столарија. 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, неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување  со 
однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и вештини на ученикот. На учениците редовно ќе им се 
укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна информација. 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот изработка на градежна столарија задолжително ќе се врши усно и 
практично (вежби). Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот изработка на градежна столарија ја реализираат кадри со завршени студии по: 

- дрвна индустрија; 
- проектирање и технологија на мебел и ентериер; 
- механичка технологија на дрво 

и со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, согласно со Законот за средно 
образование 



 
 
10. РАБОТНА ГРУПА 

1. м-р Роза Арсовска, раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје   
2. Зоран Ангеловски, наставник, СУГС „Георги Димитров“, Скопје 
3. Трајче Андоновски, наставник, СУГС „Георги Димитров“,Скопје 
4. Александар Китанов, ,,Алкопласт 03“, Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Изработка на градежна столарија за III година од шумарско-дрвопреработувачка 
струка, образовен профил столар 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. 11-5641/1  на ден 07.10. 2013 година, 
Скопје 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                   Министер, 
                                                          __________________________ 

                                         Спиро Ристовски 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


