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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, 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 основи на бизнисот за II година економско –
правна и трговска струка – образовен профил правен техничар, економски техничар,  деловен секретар, техничар за
трговија и маркетинг, банкарски техничар за учениците во средното стручно образование.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

НАСТАВНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ НА БИЗНИСОТ
II година

ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА
економски техничар

правен техничар
деловен секретар

техничар за трговија и маркетинг
банкарски техничар

Скопје, 2013 година
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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Назив на наставниот предмет: ОСНОВИ НА БИЗНИСОТ

1.2. Образовен профил, струка и времетраење на образованието
1.2.1. Образовен профил: правен техничар, економски техничар,  деловен секретар, техничар за трговија и маркетинг,
банкарски техничар
1.2.2. Струка: економско - правна и трговска

1.2.3. Времетраење на образованието: Четири години

1.3. Диференцијација на наставниот предмет
1.3.1. Стручно образование: заеднички предмет за струката

1.4. Година на изучување на наставниот предмет
1.4.1. Втора година

1.5. Број на часови на наставниот предмет
1.5.1. Број на часови неделно: 2  часа
1.5.2. Број на часови годишно: 72  часа

1.6. Статус на наставниот предмет
1.6.1. Задолжителен предмет
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ

По совладувањето на наставната програма по предметот основи на бизнисот, ученикот стекнува знаења и се
оспособува:

- да ги познава карактеристиките на малиот бизнис во Р. Македонија;
- да ги разликува начините на започнување на малиот бизнис;
- да ја сфаќа потребата од планирање во малите претпријатија;
- да го сфаќа значењето на управувањето со производството;
- да ги разбира начините на финансирање на малиот бизнис;
- да утврдува трошоци и формира цена на производите;
- да ги сфаќа основните правила и видови на бизнис комуникација и водење на преговори со клиентите;
- да ги споредува различните концепти за водење на малиот бизнис;
- да ги идентификува основните економски принципи на работењето;
- да има развиено навика за тимска работа;
- да ја почитува законската регулатива.

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА

За успешно следење и совладување на програмските содржини од наставниот предмет основи на бизнисот,
односно за постигнување на поставените цели, потребни се основни знаења стекнати од наставните предмети основи на
бизнисот, основи на правото и конституционо уредување од I година.
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

4.1. Структурирање на содржините за учење

Тематски целини
Бр.
на
час
ови

Конкретни  цели Дидактички  насоки
Корелација меѓу
тематските целини
и меѓу предметите

1. УЛОГА И   ЗНАЧЕЊЕ
НА МАЛИОТ БИЗНИС
ВО ЕКОНОМИЈАТА

8 Ученикот:
- да ја сфаќа суштината на

пазарното стопанство;
- да го разбира карактерот

на малиот бизнис;
- да го објаснува значењето

на малиот бизнис;
- да ги објаснува

карактеристиките на
малиот бизнис во Р.
Македонија.

Презентирање и дискутирање по
примери за малиот бизнис
посебно во Р. Македонија.

Објаснување на карактеристиките
на малиот бизнис.

Деловно работење
II год.
Тематска целина:
- Основни поими за
стопанството

2. ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
СОПСТВЕН БИЗНИС

8 - Да ги познава причините
за започнување  сопствен
бизнис;

- да ги објаснува начините
на започнување  сопствен
бизнис;

- да ги разликува
предностите и
недостатоците при

Дискутирање за причините за
започнување со сопствен бизнис.
Презентирање примери за  начини
на започнување со сопствен
бизнис.

Основи на бизнисот
за II год.
Тематска целина:
- Улога и значење
на малиот бизнис.
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купување на постојно или
основање на сопствено
претпријатие;

- да ја разбира постапката
на започнување со нов
бизнис.

3. ПЛАНИРАЊЕ ВО
МАЛИОТ БИЗНИС

8 - Да ја сфаќа потребата од
планирање во малите
претпријатија;

- да ја познава постапката
на планирање на нов
бизнис;

- да ги објаснува
карактеристиките на
планирањето во малите
претпријатија;

- да ја разбира потребата
од стратегиско планирање
во малите претпријатија.

Поттикнување дискусија за
сопствени судови за потребата од
планирање.

Организирање групна работа за
утврдување на карактеристиките
и постапката на планирањето.

4. УПРАВУВАЊЕ
СО ПРОИЗВОДСТВОТО

16 - Да ја сфаќа потребата од
правилен избор на
производ или услуга;

- да го објаснува значењето
на правилниот избор на
локација, машините и
опремата;

- да го сфаќа значењето на
квалитетот и стандардите

Презентирање на фазите на
производството со користење на
примери и шематски приказ.

Користење шематски приказ за
распоредот на работните места со
разработени  оперативни задачи.

Организирање посета на мали

Основи на бизнисот
за II год.
Тематска целина:
- Улога и значење
на малиот бизнис.

Деловно работење
II год.
Тематска целина:
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и потребата од
стандардизација;

- да ги идентификува
фазите на
производството;

- да ја објаснува улогата на
суровините во
производството и на
залихите на суровини;

- да ја сфаќа улогата на
трудот во процесот на
производството, од аспект
на неговото
економизирање;

- да го опишува начинот на
организација на работното
место;

- да го објаснува значењето
на пакувањето и
складирањето на готовите
производи;

- да разбира улогата на
машините и опремата;

- да го споредува
значењето на транспортот
со значењето на
дистрибуцијата.

трговски друштва кои вршат
производство, услуги и трговија.
Изведување мини студии со
дискутирање и давање сопствени
мислења за организацијата на
производството, работните места,
техничко-технолошките
особености и  др.
Соработување со стручни лица од
соодветни институции во врска со
критериумите за добивање
заштитен знак за квалитет на
производот, како и за начините на
определување стандарди за
производство на производите и
услугите.

Истражување на пазарот преку
анкетирање.

- Контрола на
квалитетот

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА
МАЛИОТ БИЗНИС

10 - Да го разбира поимот и
суштината на

Користење на шематски приказ за
изворите на финасисрање на

Сметководтво II
година
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финансирањето на
малиот бизнис;

- да ги класифицира
изворите на финансирање
(сопствени извори; туѓи
извори и други извори);

- да го разбира
кредитирањето на малиот
бизнис;

- да ги класифицира
начините на кредитирање;

- да го објаснува значењето
на отплатата на
кредитите.

малиот бизнис.
Објаснување за предностите и
недостатоците на пооделни
извори на финасирање;
утврдување кои извори на
финасирање се најповолни за
одредени видови бизниси.
Презентирање актуелни обрасци
со кои се поднесува барање на
кредит од локалните банки и
останатите институции кои го
финансираат бизнисот.

Тематска целина:
Средства, обврски
и капитал

6. ФОРМИРАЊЕ НА
ЦЕНА НА ПРОИЗВОДОТ

12 - Да го сфаќа начинот на
утврдување на
трошоците;

- да изврши пресметка на
директните, индиректните
и вкупните трошоци;

- да го објаснува начинот на
формирање на цените на
производите;

- да го споредува начинот
на формирање на цената
на производите и на
услугите.

Водење дебата за формирање на
цените, врз основа на практични
примери кај одредени деловни
субјекти, подготвени и
презентирани од учениците.

Симулирање работа на мали
бизниси од страна на учениците
организирани во групи  и
хипотетичко утврдување на
трошоците од работењето, со цел
самостојно да формираат цена на
производот или услугата.

Деловно работење
II година
Тематска целина:
Набавно и
продажно
работење

Практична настава
II година

7. ПРИНЦИПИ НА 10 - Да го дефинира поимот Анализирање на резултатите од Основи на бизнисот
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РАБОТЕЊЕТО продуктивност;
- да ги познава факторите

кои влијаат на
продуктивноста;

- да ја мери
продуктивноста;

- да го дефинира поимот
економичност;

- да ги познава факторите
кои влијаат на
економичноста;

- да ја мери економичноста;
- да го дефинира поимот

рентабилност;
- - да ги познава факторите

кои влијаат на
рентабилноста.

работењето на успешни и
неуспешни претпријатија од
блиската околина.
(содржините може да се
разработуваат преку тимска
работа на студии за претпријатија
по избор на тимовите).

за II година
Тематска  целина:
- Со претходните
тематски целини.

4.2. Наставни методи и активности на учење
За реализација на наставата по наставниот предмет основи на бизнисот, согласно поставените цели на наставниот

предмет, како основни наставни методи се користат: насочено водење дискусија, демонстрација, играње на улоги,
решавање на проблеми и симулација на реални ситуации, учење преку сопствено откривање, независни задачи, тимска
настава и сл.

Активности на ученикот: дискутира, применува правила и законитости, набљудува, слуша, прибележува,
повторува, објаснува, чита, презентира, открива во група и независно, размислува критички, дава свој суд, работи домашни
задачи.

Активности на наставникот: организира, планира, подготвува настава, дава инструкции за работа, поттикнува на
дискусии, објаснува, поставува прашања, оценува и поттикнува самооценување од страна на учениците, симулира процеси
и реални ситуации, презентира.
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4.3. Организација и реализација на наставата по предметот
Процесот на учење во наставата по наставниот предмет основи на бизнисот, се изведува преку стручно-теоретска

настава во училница каде што учениците се стекнуваат со когнитивни и афективни компетенции, преку организирани
посети на трговски друштва, организирани информативни средби, разговори и дискусии со претставници - стручни лица од
практиката, во училиштето или во институциите и трговските друштва, со цел да се интегрираат знаењата и ставовите со
практичните умеења на учениците. Наставата по овој наставен предмет се реализира и преку индивидуални домашни
задачи, кои може да се изведуваат дома и во училиштето.

Образовните активности по предметот основи на бизнисот, се организирани во две полугодија, четири тримесечија и
неделен распоред на часовите.

4.4. Наставни средства и помагала
За поуспешна реализација на целите на наставниот предмет основи на бизнисот, потребно е да се користи:

компјутерска опрема, ЛЦД проектор, публикации, шеми и др.
Литература потребна за реализација на наставата, како за наставниците така и за учениците е учебник за овој

наставен предмет, наставни помошни материјали, стручни списанија, публикации и сл.

5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку континуирано следење во текот на учебната година, усно и

писмено - преку тестови на знаења, писмени извештаи за реализирани активности на учениците, креативност, постигања и
резултати од тимската работа, индивидуални домашни задачи, покажан интерес и активно учество на учениците на
часовите.

Во текот на учебната година, учениците се оценуваат со најмалку две оценки за секое полугодие, а се утврдуваат
полугодишни и годишни оценки. Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на конкретните цели на
наставната програма, се постапува според законската регулатива.
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6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
6.1. Основни карактеристики на наставниците

Покрај условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот треба да ги поседува следниве
индивидуални, професионални и педагошки карактеристики: да поседува способност за професионално и педагошко
самообразување; да го мотивира и да влијае позитивно на ученикот со својот начин на изразување, углед, појава,
подготвеност за дополнителна работа, образование, систем на вредности и идеали, да соработува со другите наставници,
стручни работници, социјални партнери, стручни институции, да поседува способност за изведување на настава и
комуникација со учениците, да поседува способност за примена на современа образовна технологија, да поседува
способност за планирање, организирање, воведување новини во наставниот процес, да е комуникативен и креативен.

6.2. Стандард за наставен кадар
Завршени студии по економија, со здобиена педагошко - психолошка и методска подготовка и положен стручен

испит.

6.3. Стандард на простор
За реализација на наставната програма по основи на бизнисот, се користи училница опремена со наставни

средства, помагала и опрема согласно нормативот.

7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА  НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
7.1. Датум на изработка: април, 2000
7.2. Состав на работната група:

- Снежана Димовска, педагошки советник, Педагошки завод на Македонија, Скопје
- Д-р Љубомир Дракуловски, доцент „Економски Факултет” , Скопје
- Маја Шуклева, наставник, ДСЕПУ „Васил Антевски - Дрен”, Скопје



12

- Зоран Златковски, наставник, ДСУЕБ „Арсени Јовков”, Скопје
- Љупчо Величковски, директор, МЗТ Комерц, Скопје

7.3. Датум на ревидирање: мај, 2006 година

7.4. Состав на работната група за ревидирање на програмата:
- Елизабета Јовановска - Радановиќ, советник, Биро за развој на обазованието - Скопје
- Д-р Бобек Шуклев, професор, Економскиот Факултет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје
- Маја Шуклева, наставник, ДСЕПУ „Васил Антевски - Дрен” - Скопје
- претставници од социјалните партнери
- претставници од училиштата

7.5. Датум на преземање: јули, 2013
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8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Датум на започнување:  01.09.2013 година

Одобрил:
Зеќир Зеќири, директор
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9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА

Превземената наставна програма по основи на бизнисот за II година во економско – правна и трговска струка, образовен
профил - правен техничар, економски техничар,  деловен секретар, техничар за трговија и маркетинг, банкарски техничар
за учениците во средното стручно образование, на предлог на Центарот за стручно образование и обука и обезбедено
позитивно мислење од Бирото за развој на образованието ја донесе

Министер,

на ден, 16.09.2013 година, бр.11-4916/1 __________________________
Скопје Спиро Ристовски
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