
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 средното 
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, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11) и член 7 алинеја 5 од Законот за стручно 
образование и обука (“Службен весник на Република Македонија“ број 71/06, 117/08, 148/09 и 17/11), министерот за 
образование и наука донесе наставна програма по органско производство на храна за IV година од хемиско-технолошка 
струка– образовен профил техничар нутриционист за учениците во средното стручно образование 
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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 

 
1.1 Naziv na изборниот predmet:    ORGANSKO PROIZVODSTVO NA HRANA  
 
1.2.   Obrazoven profil i struka 
1.2.1.Obrazoven profil:   tehni~ar nutricionist 
1.2.2.Struka: hemisko-tehnolo{ka 
 
1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet 
1.3.1. Karakteristi~en za obrazovniot profil 
 
1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet 
1.4.1. Четврта 
 
1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet 
1.5.1. Broj na ~asovi naedelno:  2 ~asa 
1.5.2. Broj na ~asovi godi{no:   66 ~asa 
 
1.6. Status na nastavniot predmet 
1.6.1. Zadol`itelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. CELI NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet Organsko proizvodstvo na hrana u~enikot 
steknuva znaewa, ve{tini i se osposobuva:  
 

• да gi poznava osnovnite principi на органско производство на храна, 

• да ја согледува потребата за преминување од  постоечкото во органско производство на храна,  
• да развива позитивен став кон производството на здрава храна, 
• да ги познава причинско-последичните врски меѓу загадувачите на животната средина, безбедноста на храната  и 

здравјето на човекот, 

• да ја објаснува организациската поставеност и законската регулатива на органското производство на храна, 

• да развива одговорен однос за сопственото здравје и здравјето на другите, 

• да стекнува и развива навики за одржување на здрава животна средина, 
• da formira naviki  da koristi razli~ni izvori na znaewa pri u~eweto (tekstovi, tablici, {emi, tehni~ka 

dokumentacija, normativi), 

• da raboti  samostojno, pravilno da procenuva sostojbi i proceduri i  da donesuva samostojni odluki,  

• da se vklu~uva vo timska rabota.  
 
 
 
 
3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA 
 

Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na nastavnite sodr`ini i dostignuvawe na celite na nastavata po Organsko 
proizvodstvo na hrana, potrebno e u~enikot da poseduva znaewa i osposobenosti od nastavnite predmeti: Biologija, 
Hemija, Biohemija, Mikrobiologija so sanitacija, Ботаника со лековити  и  зачински растенија, Храна и исхрана,  Технологија на 
прехранбени производи, Подготовка на оброк, Правилна исхрана, Диететика, Практична настава и др. 

 
 
 
 
 



4. OBRAZOVEN PROCES 
4.1.Struktuirawe na  sodr`inite za u~ewe   

 
TEMATSKI CELINI 

 
Br. 
na 
~as  

 
KONKRETNI CELI    

 

 
DIDAKTI^KI NASOKI 

  

Korelacija  
 

 
 
1. ВОВЕД ВО  
ОРГАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА  
ХРАНА  
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- да ги дефинира поимите  органска 
храна и  органско производство на 
храна; 

- да ги познава предностите на 
органското  proizvodstvo na 
hrana; 

- да ги познава  методите за 
органското производство на храна; 

- da razlikuva organska od 
конвенционална  hrana; 

- да ги разбира  предностите на 
исхраната во која е вклучена 
органската храна 

,  
 

 
Објаснување на: 
- поимите органска храна, органско 
производство на храна, 

 
 Дискутирање за: 
- предностите на органското 
производство на храна во однос на  
конвенционалното производство,  

 
Демонстрирање  на: 
- примероци од храна произведена 
на традиционален начин и органски 
произведена храна 
 
Дебата за:  
- традиционална или органски 
произведена храна во исхраната, 
 

 
Биологија, 
Хемијата, 
Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 
Храна и исхрана 

 
2. ПРИНЦИПИ НА 
ОРГАНСКО 
ПРОИЗВОДСТВО 
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- да ги познава критериумите за развој 
на органско proizvodstvo na hrana; 

- да ги познава предностите и 
недостатоците на органското 
proizvodstvo na hrana; 

- да го познава преминот од 
конвенционално кон органско 
proizvodstvo na hrana; 

 
Дискутирање за: 
- предностите и недостатоците на 
органското производство на храна, 
- значењето на контролата врз 
органското производство на храна, 

 
Демонстрирање  на: 
-  стандарди за органско  

 
Биологија, 
Хемијата, 
Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 
Храна и исхрана  
 



- да ги познава стандардите за 
органско proizvodstvo na hrana; 

- да ја познава контролата врз 
органското proizvodstvo na hrana, 

- да ја познава процедурата за 
добивање доказ (сертификат) за 
органско proizvodstvo na hrana, 

-  да ја разбира одговорноста на 
човекот при органското 
proizvodstvo na hrana, 

-  
-  
 

 

произведство на  храна 
 
Дебата за:  
- одговорноста на човекот при  
органското proizvodstvo na  
hrana, 
 
 

 
3. ОРГАНСКО 
РАСТИТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА   
ХРАНА 
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- да ги познава условите од кои зависи 
изборот на место и локација  за 
производство на органска храна; 

- да ги познава видовите  мерки за 
подобрување на пrinosот во 
органско растително производство на  
храна (обработка на почвата, 
ѓубрење, плодоред, заштита на 
растенија, наводнување и др.), 

- da ja poznava strukturata i 
sostavot na po~vata, 

- da gi poznava na~inite i 
postapkite na obrabotka на 
почвата,  

- da gi poznava vidovite na 
organizmi {to `iveat vo po~vata 
i nivnoto zna~ewe за органското 
proizvodstvo na hrana, 

- da gi klasificira vidovite na  

 
Објаснување за:  
- изборот на место и  
локација  за производство на  
органска храна, 
- структурструктурата, составот и  
постапките на обработка на почвата,  
- својствата на ѓубривата и 
средствата за заштита, 
 
Diskutirawe za: 
- видовите  мерки за подобрување  
на пrinosот во   
органското растително  
производство (обработка на  почва, 
ѓубрење, плодоред, заштита на 
растенија, наводнување и др.), 
- значењето на организмите во 
почвата за органското производство 
на храна,  

 
Биологија, 
Хемијата, 
Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 
Храна и исхрана 
Практична 
настава 



|ubriva, 
- да ги познава karakteristiki na  

|ubrivaта, 
- да избира ѓубрива за органско 
производство на храна, 

- da го познава значењето на 
prostornata izmena na kulturite 
(plodored) во органското 
производство на храна; 

- да ги познава превентивните мерки и 
мерките за заштита на растенијата, 

- да ги познава karakteristiki na  
заштитните средства (хемиски, 
биолошки и механички); 

- да избира заштитни средства за 
органско производство на храна; 

- да ги познава начините на 
наводнување при органското 
производство на храна, 

- да ги објаснува постапките за берба 
и складирање на органска храна; 

- да ги познава карактеристиките на 
органското  растително производство 
на  храна (поледелство, 
градинарство, овоштарство, 
лозарство, ароматични, лековити и 
диворастечки растенија); 

- da izrabotuva proekti. 
 
 
 

 
Класификација на: 
-ѓубривата и средствата за  заштита, 
 
Демонстрирање  на: 
-ѓубрива и средствата за  заштита 
кои се користат во органското 
производство, 
 
Prika`uvawe  
-Берба и складирање на различни 
видови органска растителна храна  
na video i TV-filmovi, CD i 
kompjuterski simulacii, 
 
Organizirawe  poseti na: 

- терени каде се применува   
органско производство на храна.  
 
Дебата за:  
-значењето на плодоредот во  
органското производство, 
 
Izrabotuvawe na proekti 
 

 
4. ОРГАНСКО   
ЖИВОТИНСКО 
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- да ја познава поврзаноста на 
животните и растенијата во циклусот 

 
Објаснување за:  
- изборот и селекцијата на  

 
Биологија, 
Хемијата, 



ПРОИЗВОДСТВО НА  
ХРАНА 

на органско proizvodstvo na hrana, 
- да го објаснува изборот и 
селекцијата на  животините за 
органско proizvodstvo na hrana, 

- да го разбира значењето на 
локацијата и околината на фармата 
врз органското  животинско 
производство на храна, 

- да разликува начини на исхрана на 
животните за производство на 
конвенционална и органска храна, 

- да ги познава превентивните мерки и 
мерките за заштита на животни за 
производство на органска храна, 

- да ги познава карактеристиките на 
органското сточарство (говеда, овци, 
кози, свињи, живина, риби, пчели) 

 
 
 

животините за органско  
proizvodstvo na hrana, 
- значењето на локацијата и  
околината на фармата врз  
органското животинското  
производство на храна, 
- превентивните мерки и  
мерките за заштита на животни за 
производство на органска храна, 
 

Diskutirawe za: 
- поврзаноста на животните и  
растенијата во циклусот на  
органското proizvodstvo na hrana, 
- разликите во начините на исхрана  
на животните при производство на  
конвенционална и органска храна, 
 

Prika`uvawe на: 
- фарми за одгледување на животни 
за  органско производство на храна  
na video i TV-filmovi, CD i 
kompjuterski simulacii, 
 

Organizirawe  poseti na: 
- фарми  за  органско животинско 
производство на храна.  

 

Izrabotuvawe na proekti 

Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 
Храна и исхрана 

 
5. ЕКОНОМИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ПАЗАРОТ ЗА 

ОРГАНСКА ХРАНА 
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- да ја  познава стратегијата и 
неопходните мерки  за маркетинг на 
органските производи, 

- да ги познава критериумите за 
формирање  цени на органската 

 
Објаснување на: 
- критериумите за формирање на 
цени на органската храна, 
 

Дискутирање за: 
- стратегијата   и мерките и за 

 
Биологија, 
Хемијата, 
Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 



храна, 
- да ги познава условите на пazarот i 

organizacijaта na proda`bata на 
органската храна, 

 

маркетинг  на органските 
производи, 
- условите на пazarот i  

organizacijaта na proda`bata 
 на органската храна, 
 

Организирање посета на: 
- пазари  и саеми за продажба на 
органска храна во локалната 
средина и пошироко, 
 

Храна и исхрана 

 
 

6. ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА ЗА 
ОРГАНСКО 
ПРОИЗВОДСТВО 
НА ХРАНА 
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- да ги  класифицира законските 
регулативи за  органското 
производство на храна; 

- да ги разбира законите  за 
органското производство на храна:  

      • Законот за органско земјоделско  
          производство на Р. Македонија     
         (Службен весник на Р. Македонија  
           16, март 2004); 
     • Закон за органско производство во  

          Европска Унија - ЕУ 2092/91); 
- да ги познава правилниците за 
органско производство на храна  
(Правилници за растително 
производство, животинско 
производство, за преработување, за 
етикетирање и за контрола и 
сертификација на  органска храна), 

-   да ги препознава зa{titniте znaci 
na органски произведената храна. 

 
Класифицирање на: 
- законските регулативи за  
органското производство на храна, 

 
Толкување на: 
- зakoniте i pravilniciте за 
органското proizvodstvo na 
hraна  
 
 Прикажување: 
-  на зa{titni znaci na органски 
произведената храна со цел нивно 
препознавање. 
 

 
Биологија, 
Хемијата, 
Биохемија, 
Микробиологија 
со санитација, 
Храна и исхрана 

 
 



 
4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 

 
Soglasno celite na nastavnata programa po Organsko proizvodstvo na hrana, nastavnikot primenuva sovremeni 

nastavni metodi koi na u~enikot mu davaat mo`nost da bide aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie nastavni metodi 
podrazbiraat primena na nastavnite formi: frontalna i individualna, rabota vo grupi, vo parovi/tandem. 
 Vo tekot na nastavata nastavnikot gi prezema slednite aktivnosti: objasnuva, demonstrira, opi{uva, sporeduva, 
analizira, diskutira, ja sledi rabotata na u~enikot, go motivira u~enikot i dr. 
 Vo tekot na nastavata po predmetot, aktivnosta na u~enikot se sostoi во diskutirawe, pribele`uvawe, nabquduvawe, 
sporeduvawe, demonstrirawe, ~itawe i pi{uvawe, izrabotka na proektni zada~i, учество во анкети, crtawe na {emi, i sl.,  
pravewe posteri na dadena tema, izrabotuvawe doma{ni zada~i, ilustrirawe i drugo. 
  
4.3. Organizacija i realizacija na nastavata 
 
 Vospitno-obrazovnata rabota po nastavniot predmet Orgasko proizvodstvo na hrana, se realizira preku stru~no-
teoretska nastava vo specijalizirana ili kabinet-u~ilnica. Obrazovnite aktivnosti se organizirani vo dve polugodija, 
preku nedelen raspored na ~asovite. Brojot na ~asovite koj e daden za oddelnite nastavni celini vo to~ka 4.1. od ovoj 
dokument, opfa}a ~asovi za obrabotka na novi nastavni sodr`ini, povtoruvawe, utvrduvawe,  poseta na proizvodni терени,  
фарми, пазари и саеми за органска храна.  
 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 

 
Za poefikasno postignuvawe na celite se primenuvaat razni nastavni sredstva, pomagala i materijali. Vo zavisnost 

od nastavnata edinica se koristi: grafoskop, kompjuter, vizuelni uredi, CD i DVD so sodr`ini  od temite koi se 
obrabotuvaat vo nastavnata programa, {emi, sliki, katalozi i drugi nastavni sredstva predvideni spored Normativot za 
nastavni sredstva i pomagala po Organsko proizvodstvo na hrana, za obrazovniot profil Tehni~ar nutricionist od 

Hemisko-tehnolo{ka struka.  
Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot u~enikot koristi soodvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni 

pomagala, nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, Internet i dopolnitelna literatura za nastavnikot.    

 
 
 
 



 
5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE 

 
 Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata 
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa ili drugi formi. Ocenuvaweto na 
u~enicite se vr{i soglasno zakonskata regulativа. 

 
 
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

 
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 

 
 Nastavnikot po nastavniot predmet Organsko proizvodstvo na hrana, treba da gi poseduva slednite personalni, 
profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e psihofizi~ki zdrav, da gi primenuva literaturniot jazik i pismoto na 
koи se izveduva nastavata, da e otvoren i komunikativen, podgotven za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno 
obrazovanie, so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen, da ja po~ituva 
li~nosta na u~enikot, da e podgotven za primena na inovacii vo vospitno-obrazovnata rabota. 
 
6.2. Standard za nastaven kadar 
 

Nastavata po predmetot Organsko proizvodstvo na hrana, ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po: 
  - tehnologija- organska nasoka- biotehnologija; 
  - tehnologija - prehranbeno-biotehnolo{ko in`enerstvo; 
  - tehnologija-prehranbena tehnologija и биотехнологија; 
  - технологија-прехранбен технологија; 
  - tehnologija - biotehnologija; 
i so zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit. 
 
 
6.3. Standard na prostor za nastavniot predmet 
 Nastavata po nastavniot predmet Organsko proizvodstvo na hrana, se realizira vo specijalizirana ili kabinet-
u~ilnica, opremena spored  Normativot za prostor i oprema za obrazovniot profil Tehni~ar nutricionist od Hemisko-
tehnolo{ka struka. 



 
7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 

7.1. Datum na izrabotka: April  2011 

  
 
7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
 
1. Сpec. Ardijana Isahi-Palo{i,sovetnik, Centar za stru~no obrazovanie i obuka-Skopje  
2. Д-r. Mirjana Bocevska, redoven profesor na Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet - Skopje 
3. Mediana Nikoloska, profesor, SOU "Orde ^opela,, - Prilep 
4. Elizabeta Trajkovska, profesor, SOU "Orde ^opela,, - Prilep 
 
 

8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Datum na zapo~nuvawe:    01.09.2012godina 
 
 
 
 
Одобрил 
Зеќир Зеќири, директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМ 
 
Наставната програма по ортганско производство на храна IV година од хемиско-технолошка струка – образовен профил 
техничар нутриционист за учениците во средното стручно образование, на предлог на Центарот за стручно образование и 
обука ја донесе 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            Министер, 
 
 
 
 на ден, _______________________      __________________________ 
      Скопје         м-р Панче Кралев 
 
 

 


