
 

 
           

 
 
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, струка шумарско-дрвопреработувачка, 
образовен профил столар за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование 

   



МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
 
 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
III година 

 
ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА 

СТОЛАР 
 
 

 
 
 

 
 

    Скопје, 2013 год. 
 
                                   
 
 
 
 
                                                                                

 
 



 
 
1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 СТОЛАР         

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:14 

Број на часови годишно: 462 

Времетраење на образованието: три години 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

ПОСТИГНАТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 
Читање и изработување на работна документација за изработка на 
столарски производи  
Изработување на мебел и ентериер од плочи и масивно дрво на 
посложени машини и машински линии 
Изработување и монтирање на дрвени прозорци и врати 
Изработување и монтирање на прозорци и врати од ПВЦ профили 
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 практична настава се: 

 
• поврзува и употребува теоретското знаење при изведување на практични задачи и решавање на проблеми во струката; 
• развива одговорен однос за квалитетно изведување на работата; 
• користи и чита технички цртежи и друга работна документација; 
• користи посложени дрвопреработувачки машини и уреди за изработка на столарски производи; 
• избира средства и начини за површинска обработка на столарските производи; 
• избира и користи масивно дрво по вид, квалитет и својства за изработка на градежна столарија; 
• работи на автоматски форматни машини во изработката и составувањето на елементите за градежна столарија од ПВЦ и 

алуминиумски профили; 
• изработува и поставува стакла во прозорски и вратни рамки; 
• поставува оков и монтира готови столарски производи; 
• пакува, транспортира и поставува готови производи на местото на користење; 
• стекнува навики за прецизност, педантност и економичност во работењето; 
• користи средства за  лична заштита при работата; 
• развива чувство на трпеливост и педантност во извршувањето на работите во изработката на столарските производи; 
• развива интерес за понатамошен развој и усовршување 
• презема мерки за енергетска ефикасност за производот 

 
 

 
 



 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по практична настава ученикот ќе биде способен да: 
 

• чита и поплнува техничко-технолошка документација и цртежи; 
• штелува машини за точна обработка на елементите од производите; 
• применува прописи за заштита при работа и заштита на околината; 
• oдредува постапки за изработка на плочест мебел; 
• изработува елементи од плочест мебел; 
• монтира елементи од демонтажен мебел и го вградува во просторите; 
• изработува мебел и ентериер од масивно дрво; 
• површински обработува конкретен производ; 
• управува со уреди за внатрешен транспорт; 
• пакува во соодветна амбалажа, транспортира и монтира мебел во простории според изработен проект; 
• изработува, транспортира и монтира дрвени прозорци и врати; 
• презема мерки за енергетска ефикасност за производот; 
• изработува и монтира ПВЦ прозорци и врати; 
• изработува и монтира градежна столарија по различни системи од алуминиумски и дрво-алуминиумски профили. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
 
ЧИТА И ИЗРАБОТУВА 
РАБОТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
СТОЛАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Ученикот да: 
• прима инструкции за работа (план, 

нацрт, шаблони и сл.); 
• чита техничко-технолошка 

документација и цртежи; 
•  изработува скици, технички план, нацрт 

и координантни планови за користење 
на класични и ЦНЦ машини; 

• мери реални димензии во реален 
простор; 

• изработува кројна листа и кројна шема; 
• изработува спецификација на потрошени 

материјали за конкретен производ; 
• набавува основни и помошни 

материјали; 
• формира цена на готов производ 

Ученикот ќе биде способен 
да: 
 
• чита и поплнува техничко-

технолошка документаци-
ја и цртежи; 

 
 

 
• Конструирање на 

столарски 
производи: 
Технички цртежи; 

 
• Организација и 

економика на 
столарското 
производство: 
Работна 
документација 

 

 
 



УПРАВУВА СО 
ПОСЛОЖЕНИ 
ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКИ 
МАШИНИ И ПРЕЗЕМА 
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ 
РАБОТA СО НИВ 

• утврдува технолошки процес, избира 
работен алат и машини за изработка на 
деловите на производот; 

• штелува и управува со посложени 
дрвопреработувачки машини 
(четиристрани рендисалки, столни и 
надстолни глодалки, машини за 
брусење) и машински линии (линии за 
кроење, спојување, рабно кантирање и 
сл.); 

• избира потребен основен и помошен 
материјал за производот; 

• превзема мерки за заштита при работа 
со машините; 

• користи лични заштитни средства; 
• користи информатичка технологија на 

компјутерски машини во производството 
на столарски производи 

• штелува машини за точна 
обработка на елементите 
од производите; 

  
• применува прописи за 

заштита при работа и 
заштита на околината; 

 

• Технологија на 
изработка на 
столарски 
производи: 
Технолошки 
процес за 
изработка на 
столарски 
производи; 

 
• Изработка на 

мебел и 
ентериер: 
Машински линии 
за мебел и 
ентериер 

ИЗРАБОТКА НА МЕБЕЛ И 
ЕНТЕРИЕР ОД 
ОБЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ 
СО ФУРНИРИ И 
ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

• избира основен и помошен материјал за 
изработка на производ од плочест 
мебел; 

• одредува технолошки процес за 
постапките во изработката на мебелот; 

• крои плочи на автоматски циркуларни 
машини според дадена кројна листа; 

• кантира видливи рабови на автоматски 
кант машини за праволиниско и кружно 
кантирање; 

• oдредува постапки за 
изработка на плочест 
мебел; 

• изработува елементи од 
плочест мебел; 

• монтира елементи од 
демонтажен мебел и го 
вградува во просторите; 

 

• Изработка на 
мебел и ентериер: 
Технологија на 
изработка на 
плочест мебел; 

• Практична работа 
во компании за 
производство на 
плочест мебел 

 

 
 



• изработува отвори за монтажен оков; 
• чисти рабови и бруси површини на 

фурнирани елементи; 
• врши површинска обработка на 

фурнирани површини (бајцување, 
лакирање, боење и др.); 

• составува елементи и полупроизводи 
во монтажни корпусни преси; 

• монтира оков (брави, шарки, рачки, 
шини и др.); 

• монтира и вградува мебел на местото 
на неговото користење; 

• врши рекламациски работи 

ИЗРАБОТКА НА МЕБЕЛ И 
ЕНТЕРИЕР ОД МАСИВНО 
(ПОЛНО)  ДРВО 

• изработува и чита технички цртежи за 
производи од мебел изработени од 
масивно дрво; 

• избира дрво и помошни материјали 
според барањата на работната 
документација; 

• применува стандарди за квалитет за 
вид на дрво и негови својства според 
барањата на работната документација; 

• крои елементи од пилено дрво на 
еднолисни и повеќелисни циркулари 
(надолжно); 

• крати елементи според дадени 
димензии за конкретен производ на 
кратилки или автоматски форматизери; 

• изработува мебел и 
ентериер од масивно 
дрво; 

 

• Технологија на 
изработка на 
столарски 
производи: 
Технолошки процес 
на обработка на 
масивно дрво; 

•  Конструирање на 
столарски 
производи: 
Конструктивни 
состави кај 
елементи од 
масивно дрво; 

• Практична настава 

 
 



• рамни, дебла и изработува конструктив-
ни состави на елементите за нивно сос-
тавување во готов производ; 

• користи современи методи за составу-
вање на дрвени елементи со 
конструктивни окови, полиуретански и 
силиконски китови; 

• монтира столарски производи од мебел 
и ентериер; 

• површински обработува производи од 
ентериерот од масивно дрво. 

од  2-ра година: 
Демонстрација на 
специјални машини 
за обработка на 
дрво 

ПОВРШИНСКА 
ОБРАБОТКА НА 
СТОЛАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

• врши избор на најсоодветен вид, 
квалитет и нијанса на средства за 
површинска обработка (боја, лак, 
глазура, бајц, восок и сл.); 

• прави избор на фази и постапки за 
површинска обработка; 

• врши чистење на површините на 
елементите за површинска обработка; 

• бајцува дрвени елементи или 
фурнирани површини; 

• применува различни методи на 
лакирање (со компримиран воздух –
прскање, валање, налевање и 
потопување); 

• управува со машините и уредите за 
лакирање; 

• спроведува климатски услови за 

• површински обработува 
конкретен производ; 

 

 
• Технологија на 

изработка на 
столарски 
производи: 
Средства и 
технологии за 
површинска 
обработка; 

• Практична настава 
за 2-ра година: 
Површинска 
обработка на 
столарски 
производи 

 
 



површинска обработка на производите 
од масивно дрво и плочи; 

• спроведува мерки за лична и 
колективна заштита, како и заштита на 
околината; 

ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТ 
И МОНТАЖА НА ГОТОВИ 
СТОЛАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

• пакува производи од мебел рачно и 
машински, во стандардна амбалажа по 
димензии и вид; 

• управува со различни транспортери; 
•  складира и транспортира готови 

производи; 
• планира возила за надворешен 

транспорт; 
• монтира и вградува производи од 

мебел и ентериер на местото на 
користење; 

• управува со уреди за 
внатрешен транспорт; 

• пакува во соодветна 
амбалажа, транспортира 
и монтира мебел во 
простории според 
изработен проект  

 
• Изработка на 

мебел и ентериер; 
Пакување, 
транспорт и 
монтажа на готови 
производи  

 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА 
НА ДРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И 
ВРАТИ 

• врши избор на дрво за изработка на 
прозорци и врати (по одреден стандард 
за квалитет, вид, влага, термички 
својства и димензии); 

• изработува профили од дрво за 
прозорци и врати на автоматски 
форматизери; 

• изработува аголни состави на 
подсклоповите на автоматизирани 
машини; 

• изработува соодветни отвори за оков и 
монтира оков за функционирање на 

• изработува, транспортира 
и монтира дрвени 
прозорци и врати; 

• презема мерки за 
енергетска ефикасност за 
производот 

 
• Изработка на 

градежна 
столарија: 
Изработка на 
дрвени прозорци и 
врати 

 
 



прозорците и вратите; 
• пакува и транспортира готови 

производи; 
• монтира прозорци и врати со 

стандардни дихтунг материјали; 
• застаклува прозорци и врати; 
• врши мали поправки и штелувања за 

правилно функционирање на 
прозорците и вратите 

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА 
НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ И 
ВРАТИ 

• врши избор на ПВЦ профили (класично 
бели, фолирани во дрво боја и останати 
RAL-фолирани профили, ПВЦ-ALUCLIP 
и ПВЦ- ALUFUZION) според нивните 
карактеристики, функција и нивни  
термо и звучно изолаторски својства; 

• управува со машини и алати за 
изработка и монтажа на ПВЦ прозорци 
и врати; 

• крои ПВЦ профили според дадени 
мерки и шеми; 

• крои челичен профил, го вметнува и 
шрафи во ПВЦ профилот; 

• отвара отвори за вода во касата на 
прозорците; 

• селектира и соодветно одложува отпад; 
• машински лепи профили и врши 

чистење на составот; 
• гумира профили; 

• изработува и монтира 
ПВЦ прозорци и врати; 

 

 
• Конструирање на 

столарски 
производи: 
Конструкција на 
ПВЦ прозори и 
врати; 

• Изработка на 
градежна 
столарија: 
Изработка и 
монтажа на ПВЦ 
прозорци и врати 

 
 



• крои кит-лајсни за прицврстување на 
стаклото; 

• оковува шарки, рачки и друг оков; 
• обработува различни видови на 

термопан стакла; 
• поставува стакло во прозорски и вратни 

рамки; 
• пакува и транспортира ПВЦ столарија; 
• познава начини и врши вградување на 

градежната столарија од ПВЦ во 
отворите на објектите; 

• завршно обработува и доработува 
прозорци и врати (монтира парапетна 
даска, надворешни лимови, ролетни, 
комарници и сл.); 

• одржува и врши помали и поголеми 
поправки на производите; 

• применува мерки за енергетска 
ефикасност при изработка и монтажа на 
градежна столарија   

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

• врши избор на алуминиумските 
профили за ладен, термоизолационен и 
фасаден систем или дрво-алуминиум; 

• крои алуминиумски и дрвени профили 
според дадени мерки и шеми; 

• ракува со машините и алатите за 
изработка и монтажа на 
алуминиумските прозорци и врати; 

• изработува и монтира 
градежна столарија по 
различни системи од 
алуминиумски и дрво-
алуминиумски профили; 

 

 
• Изработка на 

градежна 
столарија: 
Изработка и 
монтажа на 
алуминиумски и 
дрво-алуминиумски 

 
 



• селектира и соодветно одложува отпад; 
• изработува потребни отвори во 

алуминиумските профили на ЦНЦ 
машини и со поедноставни машини; 

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

• машински ги чисти составите; 
• лепи и гумира профили; 
• оковува шарки, рачки и друг оков; 
• составува алуминиумски со дрвени 

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

• гумира и поставува ленти за дихтување 
и изолација на прозорците и вратите; 

• подготвува и поставува 
термоизолационо стакло во 
прозорските и вратните рамки; 

• пакува и транспортира алуминиумска 
столарија; 

• вградува прозорци и врати во отворите 
на зидовите на објектите; 

• завршно обработува и доработува 
алуминиумски прозорци и врати 
(монтира парапетна даска, надворешни 
лимови, ролетни, комарници и др.); 

• одржува и врши помали и поголеми 
поправки на производите; 

прозорци и врати;  
• Конструирање на 

столарски 
производи: 
Конструкција на 
градежна столарија 
од алуминиумски 
профили; 

• Практична настава 
во компанија 
специјализирана за 
производство на 
ПВЦ и 
алуминиумска 
градежна столарија 

 
 



• применува мерки за енергетска 
ефикасност при изработка и монтажа на 
градежна столарија  

 
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  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  по пат на: 
практична настава, проблемска настава и 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 
практична настава се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување на условите и постапките, образложување на појави, процеси, објаснување на 
начини и постапки за  работа.  

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

• Предмети:модели, споеви, шеми, макети, цртежи од столарски полупроизводи и производи. 
• Активности: конструирање, кроење, спојување, лепење, површинска обработка, монтирање, склопување, користење на 

алати, транспортирање, монтажа, демонтажа итн. 
 
Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот практична настава предвидена е и реализација на практични вежби и 
практична работа каде учениците ќе имаат можност практично да изработуваат столарски производи од дрво, ПВЦ и алуминиум 
врз основа на шеми,технички цртежи, техничко-технолошка докумнетација, модели на столарски производи и тн. 
 
Наставни форми 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот практична настава 
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 практична вежба 

 
 



или избирање на средства за работа, мерење, кроење, изработка, составување, лепење, површинска обработка, монтирање на 
столарски производ и транспорт ) 
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 и вештините 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, форми и инструменти (усно-излагање, 
следење на резултатите од практичните активности и залагањата на часовите. При оценување на практичната работа (училишни 
работилници и работа кај работодавач), неопходно е изработка на инструменти за аналитичко оценување  со однапред изра-
ботени 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 практична настава, задолжително ќе се врши усно и практично..  
Завршните оценки на полугодие и крај на учебна година се заеднички од усното и практичното оценување.  
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот практична настава 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.Трајче Андоновски, наставник, СУГС,,ГеоргиДимитров“, Скопје 
3. Зоран Ангеловски, наставник, СУГС,,ГеоргиДимитров“, 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 Практична настава 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. 11-5643/1  на ден 07.10. 2013 година, Скопје 
   
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
                                                      __________________________ 

                       Спиро Ристовски 
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