
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 и бизнис за III година, струка 
земјоделско-ветеринарна, образовен профил градинар-цвеќар за учениците во средното стручно реформирано 
тригодишно  образование. 
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1. НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА    
     ГРАДИНАР-ЦВЕЌАР 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТОТ -  ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС 
 
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 
Стекнување знаење од областа на претприемништвото 
Согледување на врската помеѓу претприемништвото и менаџментот 
Толкување на влијанието на иновациите врз промените во менаџирањето и производството 
Развивање на бизнис идеја 
Изработување на маркетинг промоција 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

5.1. Цели на наставната програма за предметот 

Целите на наставната програма по претприемништво и бизнис  се да се:  

• дефинира поим претприемништво 
• носи правилни одлуки при менџирањето со ресурсите  
• идентификува иновација како движечка сила на претприемништвото 
• идентификува разлики помеѓу менаџерите и претприемачите 
• објаснува карактеристики на бизнис и сопственичка структура 
• истакнува маркетинг активности и инструменти 

 
 
5.2. Резултати од учењето  

По завршување на наставната програма по претприемништво и бизнис ученикот ќе биде способен да: 

• истакнува значење на претприемништвото за развојот на економскиот сектор 
• разликува претприемнички вештини и карактеристики  
• наведува примери за преземање ризик 
• предлага соодветна одлука за дадена ситуација 
• анализира влијание на иновации врз асортиментот на производи  
• објаснува влијание на иновации врз промени во менаџирање и производство 
• разликува односи помеѓу сопственик на претпријатие, претприемач и менаџер 
• развива и промовира бизнис идеја 
• предлага начини за заштита на интелектуална сопственост 
• предлага маркетинг истражување на пазарот 
• изработува маркетинг промоција за одреден производ 
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6. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЈЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ 

ТЕМАТСКИ  ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕЊЕ КОРЕЛАЦИЈА 
1 2 3 4 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО Ученикот да: 
 
• дефинира  поим претприемништво 
• согледува место на 

претприемништво во пазарна 
економија 

• согледува развој на 
претприемништвото во Р. Македонија 
пред  осамостојувањето и денес 

• ја сфаќа улогата на 
претприемништвото за развој на 
економскиот сектор  
 

Ученикот ќе биде 
способен да: 

• истакнува значење на 
претприемништвото 
за развојот на 
економскиот сектор 

 

ПРЕТПРИЕМАЧ И 
ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ОДЛУКИ 

• објаснува улога на претприемач  
• набројува основни претприемачки 

вештини и карактеристики 
• определува улога на лидерство во 

претприемништвото 
• објаснува  потреба од преземање 

ризик 
• согледува значење на носење 

одлуки при раководење со ресурсите 
• изведува заклучоци од донесени 

одлуки во дадена ситуација 
 
 
 

• разликува 
претприемнички 
вештини и 
карактеристики  

 
• наведува примери за 

преземање ризик 
 
• предлага соодветна 

одлука за дадена 
ситуација 

Специјално градинарство 
Теми: 
- Планирање на 

производство на 
градинарски култури  
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ИНОВАЦИИ • истакнува значење на иновации 
• идентификува иновација како 

движечка сила на 
претприемништвото   

• објаснува поврзаност меѓу иновација 
и проширување на асортиманот на 
производи 

• објаснува влијание на иновации врз 
промените во менаџирање и 
воспоставување на нови начини на 
производство 

• анализира влијание на 
иновации врз 
асортиментот на 
производи  

 
• објаснува влијание на 

иновации врз промени 
во менаџирање и 
производство  

Специјално градинарство 
3 
Теми: 
- Планирање на 

производство на 
градинарски култури  

 
Специјално цвеќарство 
Тема:  
- Изработка на 

едноставни цветни 
аранжмани и 
декорации 

МЕНАЏЕРИ И   
ПРЕТПРИЕМАЧИ 

• идентификува разлики помеѓу 
менаџери и претприемачи 

• објасни улогата на менаџерот како 
претприемач 

• толкува однос помеѓу сопственик на 
претпријатие и претприемач и     
сопственик на претпријатие и 
менаџер 

• објаснува техники за претприемачко 
размислување 
 

• разликува односи 
помеѓу сопственик на 
претпријатие, 
претприемач и 
менаџер 

 

БИЗНИС  • дефинира поим бизнис 
• објаснува карактеристики на бизнис 
• разликува мал и голем бизнис 
• истакнува подрачја на делување, 

предности и недостатоци 
• разликува сопственичка структура на 

бизнис 

• развива и промовира 
бизнис идеја 

 
• предлага начини за 

заштита на 
интелектуална 
сопственост 

Практична настава 
Тема:  
- Планирање на 

производтво на 
градинарски култури  
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• дефинира поим интелектуална 
сопственост 

• објаснува како се заштитува 
интелектуална сопственост 

• толкува поврзаност меѓу 
интелектуална сопственост и 
претприемништво 
 

МАРКЕТИНГ • дефинира поим маркетинг 
• сфаќа значење на маркетинг 

истражување 
• набројува главни маркетинг 

активности 
• објаснува инструменти на маркетинг: 

производ, цена, промоција и 
продажба 

• предлага маркетинг 
истражување на 
пазарот 
 

• изработува маркетинг 
промоција за одреден 
производ 

Специјално градинарство 
Теми: 
- Прибирање и 

подготвување за 
продажба на 
градинарски култури 

 
Специјално цвеќарство 
Тема:  
- Изработка на 

едноставни цветни 
аранжмани и 
декорации  

 

Забелешки: 

• Од 10% до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  
програмирајки 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. 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 

Наставата по претприемништво и бизнис може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско 
организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат по пат на  фронтална работа, групна работа, работа 
во парови и индивидуална работа. Фронталната работа најчесто се изведува кога се објаснува, презентира, опишува или 
демонстрира некој процес или појава во бизнисот, претприемништвото и маркетингот, групната работа кога се 
анализираат или истражуваат процесите и технологиите во градинарското и цвеќарското производство, а работата во 
парови и индивидуалната работа се применува за време на настава во училница и при работа на проекти. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 

Методи и стратегии на работа 
 

• Теоретските содржини секогаш се поврзуваат и се во корелација со содржините од практичната настава и со општо 
образовните наставни предмети 

• Во наставата се користат различни методи: насочена расправа, демонстрација, практични активности на 
учениците, извлекување на заклучоци и анализа на економските законитости 

• Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната 
самостојност, размислување, критички став, донесување одлуки, решавање проблеми  и истражување 

• Наставникот треба да укажува на практична применливост на стекнатите знаења при изработката на бизнис 
плановите, планирањето и организирањето на производниот процес 

• Наставата се остварува во училници, училишна економија и локалната средина, а учениците треба да ја користат 
современата мултимедијална и информатичка технологија 
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8. ВИДОВИ ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оченување) 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 претприемништво и бизнис. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно - излагање, писмено – тестови на 
знаења од одредени тематски целини и делови, следење на резултатите од практичните активности, и преку изработка на 
бизнис планови и проектни активности. При оценување на практичната работа, опити и вежби, неопходно е изработка на 
инструменти за аналитичко оценување со однапред изработени критериуми за вреднување на практичните знаења и 
вештини на ученикот. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот претприемништво и бизнис  задолжително ќе се врши усно и 
писмено.  
Завршните оценки на полугодие и на крајот на учебната година произлегуваат од усното и писменото оценување.  
 
 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот претприемништво и бизнис  ја реализираат: 

- Наставници по соодветни стручни предмети  

Наставниците да имаат педагошко - психолошка и методска подготовка и положен стручен испит, согласно со Законот за 
средно образование. 
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10. РАБОТНА ГРУПА 

1. Бранко Алексовски, ЦСОО - Скопје                                                         
2. Сашо Стефановски, ССОУ „Киро Бурназ“ - Куманово  
3. Газменд Саити, ССОУ „Киро Бурназ“ - Куманово   
4. Зоран Весковски, И.З. „КИТКА” - Драчево, Скопје  

 
Во работата на работната група за изработка на наставната програма учествуваше и  Хелена Жнидарич, советник во 
Центарот за стручно образование во Словенија 
 

11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 

 

 

Одобрил:  

 Зеќир Зеќири, директор 
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12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

            Наставната програма по предметот Претприемништво и бизнис за III година од земјоделско-ветеринарната 
струка,  образовен профил градинар-цвеќар  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. 11-5653/1    

на ден 07.10. 2013 година, Скопје 

 

 

                   Министер, 

              Спиро Ристовски     
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