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 I 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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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ
1. 1. Назив на наставниот предмет: ОСНОВИ НА БИЗНИСОТ
1. 2. Образовен профил и струка
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. 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. Прва година

1. 5. Број на часови на наставниот предмет
1. 5. 1. Број на часови неделно: 3 часа
1. 5. 2. Број на часови годишно: 108 часа

1. 6. Статус на наставниот предмет
1. 6. 1. Задолжителен предмет
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ
Целите на наставата по овој наставен предмет се ученикот да:
- стекне основни знаења за бизнисот;
- ги објасни основните економски категории и принципи;
- ги идентификува односите што владеат во стопанството, производтвото и јавниот сектор;
- иницира соработка;
- ги анализира разните видови бизнис;
- планира и пресудува за бизнисот врз основа на окружувањето;
- го анализира формирањето на економски субјекти;
- има чувство за економика на бизнисот;
- ги идентификува трошоците;
- соработува во група;
- ги идентификува економските принципи на работењето.

3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА
Не се потребни претходни знаења.
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
4. 1. Структуирање на содржините за учење

Тематски целини

1. КАРАКТЕР НА БИЗНИСОТ

Бр.
на
час.
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Конкретни цели
Ученикот:
-

-

Да го дефинира поимот
бизнис;
да го објасни значењето на
бизнисот;
да го објасни бизнисот во
малите, средните и големите
претпријатија;
да дискутира за условите за
создавање на бизнисот;
да ги опише разликите помеѓу
малиот и средниот бизнис;
да ги наведе причините за
неуспесите на малиот бизнис;
да ги идентификува
подрачјата на делување на
малиот бизнис.

Дидактички насоки

Корелација меѓу
тематски целини и
меѓу предмети

Потребно е
воведувањето во
предметот да
отпочне со
реализација на
една бизнис вежба.
Се препорачува
презентирањето на
содржините да се
одвива преку
практични примери
и дискусија со
учениците.
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2. БИЗНИСОТ И
ОКРУЖУВАЊЕТО

18

≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

Да го дефинира поимот
окружување;
да го објасни интерното
окружување;
да прави разлика помеѓу
видливите и невидливите
ресурси;
да го опише екстерното
окружување;
да го објасни поимот општо
окружување;
да го објасни поимот бизнис
окружување;
да ја сфати суштината на
окружувањето за бизнисот;
да го дефинира поимот
стопанство;
да ја наведе новата
номенклатура на дејности.

-

Од обемната
литература што е
на располагање
може да се одберат
погодни студии за
вежбање и
аплицирање на
теоретските
знаења.

Со предметот
организација тематска целина:
комуникациски
процеси.

6

3. ЕКОНОМСКИ СУБЈЕКТИ

14

-

-

4. ЕКОНОМИКА НА БИЗНИСОТ

25

-

-

Да го објасни поимот
економски субјекти;
да ги наведе целите на
претпријатието како
економски субјект;
да го дефинирa поимот
потреба;
да ги разликува видовите
потреби;
да ја осознае потребата од
производство;
да ги разликува елементите
на производството;
да ги нaведе и објасни
фирмите на претпријатијата.

-

Да го објасни поимот
средства;
да го осознае значењето на
средствата;
да ги идентификува видовите
на средствата;
да ги дефинира деловните
средства;
да ги покаже суштинските
разлики помеѓу постојните и
обртните средства;
да ја објасни амотизацијата

-

-

Да се користат
конкретни примери
за претпријатија од
локалната средина,
особено оние кои
се поврзани и се
занимаваат со
дејност во врска со
струката на
учениците.
Може да се
организира и
посета на
претпријатие во
поблиското
окружување.

- Со заедничко
стручните и посебно
стручните предмети

Наставникот може
д аим презентира
на учениците
вистински или
хипотетичен
пример за
средствата.

- Со посебно
стручните предмети.
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-

5. ТРОШОЦИ

10

-

на постојаните средства;
да ги класификува изворите
на средствата;
да го препознава и открива
пазарот;
да ги индентификува
видовите пазари;
да ги анализира функциите
на пазарот;
да го објасни поимот понуда;
да го објасни поимот
побарувачка;
да го опише поимот цена;
да прави разлика помеѓу
различните видови цени.

Да го дефинира поимот
трошоци;
да илустрира различни
видови трошоци;
да направи класификација на
трошоците;
да ги анализира трошоците и
нивното влијание на
резултатите од работењето.

- Наставникот треба да
користи практични
примери, вежби И
дискусии за
претпријатие од
поблиското
окружување со цел да
се согледаат
различните видови
трошоци и да се
утврдат резултатите
од работењето.

- Со сметководство тематска целина:
калкулација и
формирање на цени
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6. УПРАВУВАЊЕ СО
БИЗНИСОТ

12

-

-

7. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ
ПРИНЦИПИ НА РАБОТЕЊЕТО

21
-

Ученикот да го дефинира
поимот управување;
да ги наброи и објасни
функциите на управувањето;
да прави разлики помеѓу
управувањето во малиот и
големиот бизнис;
да ги наведе органите на
управување;
да го дефинира поимот
одлука;
да разликува повеќе видови
одлуки.

Ученикот да го дефинира
поимот продуктивност;
да ги наведе факторите кои
влијаат на продуктивноста;
да умее да мери

- Пожелно би било да
се направат
симулации со помош
на компјутер на разни
видови на
претпријатија (мали и
средни) од поблиското
окружување, каде ќе
се симулира
управувањето во овие
претпријатија.
Со помош на
симулациите ќе може
полесно да се воочат
разликите во начинот
на управување во
малите и средните
претпријатија.
Да се посети
претпријатие каде
учениците ќе може да
го осознаат начинот на
донесување на одлуки
практично и ќе ги
согледаат разните
видови одлуки.
Би било интересно
наставникот заедно со
учениците да направи
анализа на
резултатите од

- Со предметот
менаџмент - тематска
целина:
Организациски
процеси.

-

Со
посебностручните
предмети.
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-

Вкупно

продуктивност во
претпријатијата;
да го дефинира поимот
ефикасност;
да ги наведе факторите кои
влијаат на ефикасноста;
да умее да ја мери
ефикасноста во
претпријатијата;
да го дефинира поимот
ефективност (рентабилност);
да ги наведе факторите кои
влијаат на ефективноста.

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.

108
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4. 2. Наставни методи и активности на учење
Наставата ќе се изведува по пат на комбинација на повеќе методи и форми на работа, како што се: насочено водена дискусија,
писмена работа, демонстрација, работа со текст и др.
Активности н аученикот: поставува прашања, искажува свое мислење, евидентира податоци, се интересира, дискутира, нуди
решенија и сл.активности на наставникот: презентира информации, планира, прави подготовки, помага, координира, дава насоки,
поставува проблем, следи, вреднува и др.
4. 3. Организација и реализација на наставата
Процесот на учењето ќе се изведува преку стручно - теоретска настава, практични вежби во кабинет, како и преку посебни
посети на окружувањето.
4. 4. Наставни средства и помагала
Наставата ќе се реализира со помош на: табла, видеопрезентација, компјутери, графоскопи, шеми, цртежи, табели, учебници,
стручна литература, весници, списанија, прирачници и др.
5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Развојот на учениците се следи континуирано во текот на целата година, а нивните постигања се вреднуваат врз основа
на интересот што го покажуваат на часот, креативноста, изработените писмени извештаи, писмени тестови, усни интервјуа.
Доколку ученикот не ги исполни резултатите во реализирањето на наставната програма се постапува според законската
регулатива за средно образование.
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДМЕТНИОТ КУРИКУЛУМ
6. 1. Основни карактеристики на наставниците
Наставниците што го предаваат овој предмет треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за средно
образование; да поседуваат способност за држење настава; да знаат да ги планираат активностите и да ја организираат
11

наставата; да знаат да комуницираат со учениците; да соработуваат со другите наставници; стручни институции и социјални
партнери во локалната средина; со својата појава да влијаат позитивно врз учениците и сл.
6.2. Стандард за наставен кадар
Завршени студии по економија - соодветна насока и завршени студии по право - соодветна насока со педагошко - психолошка
и методолошка подготовка и положен стручен испит.
6.3. Стандард за простор
Наставните содржини по овој предмет се реализираат во посебен кабинет со поголеми димензии од стандардните училници,
опремен со наставни средства и помагала.
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА
ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
7.1. Датум на изработка: мај 1999 година
7.2. Состав на работната група:
1 М-р Ласте Спасовски - советник, раководител, Биро за развој на образованието-Скопје
2. Д-р Бобек Шуклев - професор на Економскиот Факултет - Скопје
3. Тања Јовановска - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
4. Маја Шуклева - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
5. Богданка Рилкова - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
6. Анастасија Опаровска - професор во ДСЕПУ “Васил Антевски - Дрен “ Скопје
7. Зоран Златковски - професор во ДУЕБ “Арсение Јовков “ Скопје
8. Сузана Мартиновска - професор во ДУЕБ “Арсение Јовков “ Скопје
7.3. Датум на преземање: јули, 2012
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8.

ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРЕВЗЕМЕНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА
Датум на започнување: 01.09.2012 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 I 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, на предлог на Центарот за стручно образование и обука ја донесе

Министер,

на ден, 25.02.2013 година бр. 11-884/2
Скопје

__________________________
м-р Панче Кралев

14

