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Вовед 

Во рамките на проектот: Адресирање на регионалните потреби на пазарот на трудот 

(Адулт-Рег) преку развој и сертификација на нови програми за образование на возрасни, 

развиена е програмата „Управување со земјоделски кооперативи“. Проектот е 

финансиран од Еразмус + Програмата од Европска Унија. Како дел од КА2 Стратегијата 

за партнерство, програмата се спроведува преку Национална Агенција за Европски 

образовни програми и мобилност. 

Проектот е имплементиран од страна на Центарот за Доживотно Учење ЦДУ од Скопје, 

Македонија, во партнерство со: Euro Adult Association од Букурешт, Романија, DVV 

International од Бон, Германија, Институт за Развој на Заедницата ИРЗ од Тетово 

Македонија, Отворен Граѓански Универзитет Јошка Свештарот од Струмица, 

Македонија, Регионална Библиотека од Oradea Bihor Романија и Уметничко Училиште 

од Ramnicu Vulcea од Романија. 

Програмата „Управување со земјоделски кооперативи“ е една од осумте програми за 

образование на возрасни, кои беа развиени како резултат на претходно спроведена 

студија на потребите на пазарот на трудот во четири региони во Македонија и Романија, 

вклучувајќи ги Полошкиот регион, за кој и е наменета оваа програма. Студијата 

обезбеди навремени и сигурни податоци во идентификување на програми од 

образованието на возрасни, кои се релевантни и специфични за потребите на пазарот 

на трудот во Полошкиот регион. 

Програмите од образование на возрасни беа развиени од страна на експерти од три 

држави: Македонија, Романија и Германија. Нивната улога беше: креирање на 

структура, развој, преглед и финализирање на програмите. 

Програмата е во процес на подготовка за нејзино сертифицирање. Врз основа на 

Студијата за потребите на пазарот на трудот, се очекува оваа програма да понуди и 

обезбеди можност за подобрување на состојбата со пазарот на труд во Полошкиот 

Регион.   

 

 

 

 

Експертскиот придонес за програмата „Управување со земјоделски кооперативи“ дадоа: Маја 
Лазаревска, Игорќе Николов и Проф. Д-р Билјана Атанасова.  Подготовката на програмата, 
структурата,  прегледите и финализирањето беше подготвено од страна на Центарот за 
Доживотно Учење, Euro Adult Association, DVV International и локалните партнери од Институтот 

за развој на заедницата од  Тетово.



Одговор на регионалните потреби на пазарот на труд преку развој и сертификација на нови програми за возрасни 
Проект финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија. Број на проектот 2015- 1-MK01-KA204-002828 

 

4 
Центар за доживотно учење Скопје, DVV International Бон, Асоцијација EURO ADULT EDUCATION Букурешт,  ОГУ Јоска Свештарот Струмица,  Библиотека Gheorghe Sincai на областа Бихор Орадеа,  Народна 

школа за уметност и занаети Рамнику Вулчеа, Институт за Развој на Заедницата Тетово. 
 

I Име на програмата   Управување со земјоделски кооперативи 

II 

Опис на програмата 
 

Програмата е да се промовира доживотно учење во руралните средини, за развој на земјоделските задруги и општествени претпријатија, 
како и за промовирање на вмрежување на здруженија и организации во заедницата за да се изгради рурален социјален капитал кој е 
потребен да се достигнат политуките на руралниот развој за квалитетен живот. Исто така ќе придонесе за  интензивирање на процесот за 
пазарно здружување на земјоделците во земјоделски задруги.  
Програмата се применува за земјоделците кои сакаат да се зголеми ефикасноста на земјоделското производство преку оптимизација на 
трошоците за производство и заедничка набавка на материјали за производство за подобување на позицијата на фармите на пазарите со 
воведување на заеднички операции за складирање или продажба на земјоделски производи или процеси за финализација и дистрибуција 
на земјоделски производи. Програмата се однесува за воведување и примена на високи стандарди за квалитет на земјоделските 
производи и зајакнување на капацитетите на човечките ресурси во задругите на сите нивоа.  
Исто така се однесува на корист и ефективноста на постоечките национални мерки за финансиска помош за основање и работење на 
задругите и претставување на мерките од националната годишна програма за земјодеслтво и рурален развој. Програмата се однесува на 
промоција и пристап до ИПАРД средставата за кои задругите се потенцијални корисници. Планираните ИПА средства ќе допринесат за 
зголемување на капацитетите на соодветните даватели на услуги, како што се здруженијата, НВО и приватни компании кои ќе бидат 
поддржани со цел да да им се даде одржливост на земјоделските задруги. Обезбедување на советодавна помош за целите на 
идентификување на инцијативи за формирање на задруги ќе биде бенефит од програмата.  
 

III 

Резултати од учењето  
Модул  Резултати 

1 Национално и ЕУ финансирање 

 

 Зголемување на капацитетите на соодветните даватели на услуги 
како здруженија, НВО и приватните компании кои ќе бидат 
поддржани за да им се даде одржливост на развојот на 
земјоделските задруги 

 Да идентификуваат иницијативи за формирање на земјоделски 
задруги 
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 Да се промовираат најдобрите практики и пристап до ИПАРД 
фондовите, каде земјоделските задруги се потенцијални корисници 

 Да се промовираат планираните ИПА средствата и информација за 
грант апликацијата 

 Да имаат корист од ефективноста на постоечките Национални 
мерки за финансиска помош за воспоставување и работење на 
задругите 
 

2 Вовед во земјоделски задруги 

 
Учесниците ќе можат 

 Да пренесат знаења од историјатот на задругарството на членовите 
на задругата 

 да презентираат услови кои придонеле за развој на задругарството 

 ја знаат дефиницијата, значењето и улогата на земјоделските 
задруги 

 да прават поделба на задругите 

 да планираат активности и дејности на задругите 

 да ја знаат улога на членството во задругата 

 да планираат и спроведуваат чекори за формирање на задруги 
 
 

3 Придобивки од членување во земјоделски задруги 

 

 Да пренесат знаења за задружните принципи на членовите на 

задругата 

 Да знааат да идентификува потреба од почитување на принципите 

 да прават анализа на придобивките на членовите на земјоделската 

задруга  
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 да утврдуваат начини преку кои задругата може да го подобри 

бизнисот и да го зголеми профитот на членовите 

 

4 Менаџмент 

Секој учесник ќе се стекне со вештини и знаења да: 

 анализира статути на земјоделски задруги 

 утврдува постапка за усвојување на статутот и постапка за 
менување на членови на статутот 

 знае постапки за зачленување во задругата и постапки за 
излегување од членство 

 толкува права и обврски на членовите на задругата 

 истакнува улога и надлежности на управните и раководните органи 
на земјоделската задруга 

 утврди постапка за избор и разрешување на членови на управни и 
раководни органи 

 aнализира членови на законот за земјоделски задруги 

5 Основи на Агрономија  

 
Учесниците преку овој модул: 

 Изразуваат знаење и разбирање во областа на општото 
земјоделството. 

 Да бидат во можност да покажат разбирање за примена на 
знаењето стекнато во текот на теоретскиот и практичниот дел од 
обуката. 

 Способност за проширување на знаењето во  области од 
растителното производство. 

 Идентификуваат, анализираат и решаваат проблеми од заштитата, 
механизацијата, исхраната, организацијата и економиката на 
земјоделското производство. 
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 Логично расудуваат во донесувањето соодветни заклучоци од 
целокупните земјоделски процеси. 

 Производните, услужните и организационите операции ги 
проценуваат и калкулираат во процесите на земјоделската пракса, 
водејќи сметка за личните, социјалните и етичките аспекти 

6 Тимска Работа 

 
Стекнување основни знаења за групите и групната динамика, со фокус на 
земјоделските здруженија; 

 Стекнување основни знаења за суштинските аспекти на ефективните 
тимови и ефективната тимска работа; 

 Развој и/или подобрување на вештините за соработка, довербата во 
другите и помагањето; 

 Развој и/или стимулирање на способноста за емпатија; 

 Развој и/или подобрување на вештините за решавање проблеми и 
донесување одлуки, со акцент на спецификите на земјоделските 
здруженија; 

 Развој и/или подобрување на комуникациските вештини на учесниците; 

 Развој и/или подбрување на вештините на учесниците за ненасилно 
разрешување на конфликтите. 

 

7 Бизнис план 

 

 Да пренесуваат знаења за значење на бизнис планот за 
земјоделската задруга 

 знааат да направи подготовка за изработка на бизнис план 

 прават правилен распоред на елементите на бизнис планот 

 пишуваат делови од бизнис планот 

 знаат да пополнат деловен план според мерката за која се 
аплицира 
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8 Продажба 

Секој учесник ќе: 
 

 знае да врши мапирање на процесот на продажба 

 знае да подготви план за продажба 

 утврдува начини и облици на продажба 

 применува фази во процесот на лична продажба 

 може да споредува стратегии и техники на продажна промоција 

 знае да избере адекватни стратегии и техники за промоција на 
продажбата 
 

IV 

Целни Групи  
 
Програмата е наменета за сегашните и потенцијални идни членови на земјоделските задруги, но и лица кои се заинтересирани да 
работат во земјоделскиот сектор.  

 Здруженија: 
o Националната асоцијација на земјоделски задруги (МАЗЗ), и други претставници од земјоделските задруги, како НВО кои 

работат на застапување и претставување на домашните задруги. 
o Националната асоцијација на преработувачи (МАП), која веројатно најголемата асоцијација на претпријатијата во секторот 

на агро-храна, чии членови имаат постојана интеракција и деловни односи со земјоделците и задругите; 
o Федерацијата на фармери на Република Македонија (ФФРМ) е главен субјект во земјата кој ги претставува домашните 

земјоделци; 
o Стопанската комора преку Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија, која ги застапува интересите на 

домашните претпријатија за производство на храна, е отворена за членство од страна на земјоделските задруги; 

 Индивидуалните земјоделци 

 Мали фарми 

 МСП и микро претпријатија 
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V Модули 

  1 
Наслов на првиот 
модул  

Национално и ЕУ финансирање 

  

 
1.2 

  

 
Резултати од учењето  

 

 Да имаат конзистентност во решавање и формулирање на проектни идеи  

 Да знаат како да пополнат апликација за национално финансирање  

 Да знаат како да пополнат апликација за ИПАРД програмата  

 Да пренесат и примат информација 

 Да учествуваат во професионална дискусија  

 Да развијат активности за постигнување на целите 

 Да пренесат информации до другите членови на задругите 

 Да развијат апликација за грант 
 

  
 
Индикатори  

 Зголемен интерес за  воспоставување на  нови земјоделски задруги 
 Зголемен интерес за  реализирање на  проекти од програмите за финансиска поддршка на задругите 

  

 
1.3 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
 
Пракса 5 

Tеорија  18 

Оценување  1 

Вкупен број на часови  24 
 

  
 

1.4 
 
Статус (Задолжителен 
или изборен) 

да/присуство најмалку на ¾ од часовите 
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Методологија: 
 

 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практично 
решавање на 
проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на 
улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење  
 

 

 

  

Опрема и материјали  

 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  
 

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки  
 

 Брошури 
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 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и 
брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    

 
 
 

  

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  
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  1.6 Tема 1 Доброволно здружување за остварување на економски цели и интереси 

   
Опис: 
 

 Зголемување на ефикасноста на земјоделското производство преку оптимизација на  трошоците за производство и заедничка 
набавка или производство на материјали за производствоЧ 

 Подобрување на пазарната позиција на фармите со вовдеување на заеднички операции за скалдирање и продажба на 
земјоделски производи и преработки, финализација и дистрибуција на земјоделските производи; 

 Воведување и примена на високи стандарди за квалитет на земјоделски производи; 

 Поддршка и создавање на економска соработка меѓу земјоделските производители за да се промовираат маркетинг врските; 

 Скратување на синџирот на пазарите со промоција на договореното производство и здрави директни релации со 
преработувачите, трговците и извозниците. 
 

  

  

  1.7 Tема 2  Право на финансиска помош 

   
Опис: 
 

 Корисниците на поддршката на земјоделските задруги се предвидени во Законот за земјоделство и рурален развој и Законот за 
земјоделски задруги 

   Мерките за финансиска помош  се однесуваат само на земјоделските задруги кои се регистрирани во регистерот за земјоделски 
задруги согласно законите 

 

  

  

 1.8 Tема 3 Пристап до национална финансиска помош 

 

 
Опис: 

 Политика за поддршка за оснвање и функционирање на земкјоделските задруги финансирани од Националната програма за 
рурален развој  

 Опис на мерките за за финансиска поддршка за основање на земјоделски задруги 
 Мерка 131 -  Економско здружување на земјоделските стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност 
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 Поддршка за основање и функционирање на земјоделските задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при 
Министерството; 

 Помош на премии за осигурување ; 

 Инвестиции во набака на земјоделска механизација. 
 

 Планирана поддршка:  
 Националната шема за поддршка  за поставување на земјоделски задтруги за маркетинг, која вклучува пакет на 

зголемување на директна поддршка на ќленови на задругата и повисока помош за инвестициски проекти; 
 Националната поддршка ќе биде обезбедена за учество на земјоделците во шемите за квалитет на храна, што ќе 

резултира за подобрување на квалитетот, разновидноста на земјоделските производи како и додадена вреденост; 
 Заедно со мерките за промовирање и модернизација на фарми ќе се обезбеди поддршка за поттикнување на соработка на 

земјоделците преку поддршка на формирање и работење на групите на производители и индиректно преку промоција на 
проекти за соработка од страна на земјоделците 

 Соработка со преработувачи и регистрирани откупувачи. 
 

 1.9 Тема 4  Пристап до ИПАРД помошта 

 

 
Опис: 
 
Земјоделските задруги се потенцијални корисници под следниве ИПАРД мерки:   

 Мерка: Инвестиции во материјални средства во земјоделски стопанства 

 Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибини производи  

 Мерка:  диверзификација на фармите и развој на бизниси 

Критериуми: 

 Апликантот- земјоделската задруга мора да биде регистриран во Централниот регистер  

 Апликантот- земјоделската задруга  која се занимава со примарно земјоделско производство мора да бидат признати како такви 

во соглсаност со Законот за земјоделски задруги и како такви да се регистрирани во Регистерот на задриги во МЗШВ. 

Апликантот- земјоделската задруга  треба да достави бизнис план, како дел од апликацијата без оглед на износот на вкупниот буџет на 
предложениот проект. 
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  2 
Наслов на вториот 
Модул  Вовед во земјоделски задруги 

  

 
2.1 

  

 
Резултати од учењето  

 

 Да пренесува  знаења од историјатот на задругарството на членовите на задругата 

  Да презентира услови кои придонеле за развој на задругарството 

 Да ја истакнува дефиниција, значење и улога на земјоделските задруги 

 Ќе прави поделба на задругите 

 Ќе планира активности и дејности на задругите 

 Ќе ја истакнува улога на членството во задругата 

 Ќе планира и спроведува чекори за формирање на задруги 
 

  
Индикатори  Зголемен интерес за вклучување на земјоделците во земјоделски задруги 

Зголемен број на иницијативи за формирање на земјоделски задруги 

  

 
2.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
Пракса 12  

Tеорија  6 

Оценување  2 

Вкупен број на часови  20 

 
 

  
2.4 Статус (Задолжителен 

или изборен) 
Задолжителен модул 
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Методологија: 

 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

    
  

 

  

 
Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 
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 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    

 

  

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   
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  2.5 Tема 1 Потреба од здружување на земјоделците во задруги 

   
Опис: 
 
Темата обработува содржини од историјатот на земјоделските задруги и ја идентификува потребата од здружување на земјоделците. 
Започнува со почетоците на задругарството и развојот на задругарството низ историјата. Особен осврт се дава на почетоците и развојот на 
земјоделските задруги во светот и регионот. Темата ги потенцира условите кои придонеле за појава на потреба за здружување на 
замјоделците во услови на глобализација и остра конкуренција на пазарот. 
 

  

  

  2.6 Tема 2 Форми на економско здружување на земјоделци  

   
Опис: 
 
Темата дава осврт на формите на здружување на земјоделците: Задруги, Групи на производители и Организации на производители. 
Формите на здружување на земјоделците се дефинираат и се нагласува нивната улога и значење. За секоја од понудените форми на 
здружување на земјоделците е дадена објаснување што претставува, зошто се формира, како делува и кои предности ги има.  Во темата 
се дадени и видовите на земјоделски задруги, нивната улога и дејност.  Се прави поделба на задругите според обемот, активностите и 
дејностите на задругите. Се прави споредба помеѓу земјоделските задруги и трговските друштва, односно другите форми на претпријатија,  
при што се потенцираат предностите и недостастатоците кај двата типа. 
 

  

  

 2.7 Tема 3 Чекори за формирање на земјоделски задруги 

 

 
Опис: 
 
Во темата се обработуваат чекорите за формирање на задругите. На почетокот се даваат условите кои се потребни за да се формира 
земјоделска задруга. Се разгледуваат нормативните акти од кои зависи формирањето и делувањето на земјоделската задруга. Следејки 
ги чекорите за формирање на земјоделски задруги се дава целосна слика на процесот на формирање на задругите. За секој од чекороте 
за формирање на се прави цлелосна разработка со нагласување на потребата од чекорот, давање на препорака кои активности е потребно 
да се превземат во чекорот и конкретни очекувани резултати од реализација на чекорот. 
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  3 
Наслов на третиот 
модул  

Придобивки од членување во земјоделски задруги 

  

  
3.1 

 
Резултати од учењето  

 

 Да пренесе знаења за задружните принципи на членовите на задругата 

 Да знае да идентификува потреба од почитување на принципите 

 Ќе прави анализа на придобивките на членовите на земјоделската задруга  

 Ќе утврдува начини преку кои задругата може да го подобри бизнисот и да го зголеми профитот 

на членовите 

  

 
Индикатори  

 
Почитување на принципите при функционирање на земјоделските задруги 
Зголемување на профитот од членувањето во земјоделските задруги  
 

  

  
3.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
Пракса 8 

Tеорија  6 

Оценување  1 

Вкупен број на часови  15 
 

  
 

3.3 
 
Статус (Задолжителен 
или изборен) 

Задолжителен модул 
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Методологија: 

 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

    
  

 

 

 
Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 
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 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    

 

  

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   
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  3.4 Tема 1 Задружни принципи  

   
Опис: 
 
Во оваа тема се дадени принципите поради кои се организира една земјоделска задруга. Се обработуваат сите седум принципи: 
„Доброволно и отворено членство“, Демократско управување“, „Финансиско учество на членовите“ , „Автономија и независност“, 
„Образование, обука и информација“, „Соработка помеѓу членовите“ и „Грижа за заедницата“. За сите принципи се објаснување за нивното 
значење, улога и потребата од принципите за успешно организирање на работењето на земјоделската задруга. 
 
 

  

  

  3.5 Tема 2 Придобивки од членство во задруга  

   
Опис: 
 
Темата дава осврт на потребата од формирање на земјоделски задруги. Во темата се обработуваат причините поради кои земјоделците е 
неопходно да се здружуваат во земјоделски задруги, односно проблемите со кои се соочуваат земјоделците во своето работење (намалена 
финансиска моќ, нерамнотежата на пазарите, намалени и нестабилни цени на земјоделските производи и други). 
Се нагласува потребата од здружување на земјоделците во задруги, поради решавање на наведените проблеми, подобрување на 
работењето и зфолемување на нивниот профит. 
Се дава објаснување на кој начин преку земјоделската задруга може да се постигне зголемување на профитот на членовите на задругата: 
Заедничка набавка на репроматеријали; Заедничка преработка на примарните производи; Заедничка продажба на производи. 
 

  

  

  4 
Наслов на четвртиот  
модул Менаџмент 

  

 
4.1 

  

 
Резултати од учењето  

 

 Ќе анализира статути на земјоделски задруги 

 Ќе утврдува постапка за усвојување на статутот и постапка за менување на членови на статутот 

 Да знае постапки за зачленување во задругата и постапки за излегување од членство 

 Да толкува права и обврски на членовите на задругата 
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 истакнува улога и надлежности на управните и раководните органи на земјоделската задруга 

 Да утврди постапка за избор и разрешување на членови на управни и раководни органи 

 Ќе aнализира членови на законот за земјоделски задруги 

  

 
Индикатори  

 
Зголемено членство во земјоделски задруги 
Зголемен интерес за учество во работата на органите на земјоделската задруга 
 

  

 
4.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
 
Пракса 18 

Tеорија  9 

Оценување  3 

Вкупен број на часови  30 

  
 

  
4.3 Статус (Задолжителен 

или изборен) 
Задолжителен модул 

  

 

Методологија: 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  
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  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

  

 

 
Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    
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Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 

  4.4 Tема 1 Статути на земјоделските задруги 

   
Опис: 
 
 
Во оваа тема се дава осврт за статутите и нивната улога и значење во организирањето на земјоделските задруги. Се обработуваат членовите 
на статутите почнувајки од општите одредби на статутот, целите и задачите поради кои се формира земјоделската задруга, членството, 
организацијата на земјоделската задруга, улогата на управниот одбор, надзорниот одбор, претседателот, собранието, финансиските 
средства и имотот, и завршните одредби. Се дава толкување на членовите на статутите, потребата од почитување на статутите, законската 
потреба од постоење на статут и начин на усвојување и измена на статутот. 
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  4.5 Tема 2 Членство, управување и раководење со задругата 

   
Опис: 
 
Темата го обработува делот за членство, управување и раководење со земјоделските задруги. Се обработува постапката за зачленување и 
потпишување на договор за стапување во членство во задругата. Исто така се обработува и постапката за излегување од членство во 
задругата. Се нагласува улогата на органите за управување со земјоделските задруги: Генералното собрание, Управниот одбор и 
Менаџерот на задругата. Се разработува улогата на Генералното собрание како највисок орган на задругата, начинот на донесување на 
одлуки, начинот на работа на собранието и другите дејности на собранието. Исто така се разработува и улогата на Управниот одбор на 
задругата, надлежностите на управниот одбор, начинот на работа на одборот и другите дејности на одборот. 
За менаџерот како орган за раководење на задругата се дефинираат неговите надлежности, начин на избор на менаџер, одговорностите 
на менаџерот, начин на донесување на одлуки, следењето на насоките на Генералното собрание и Управниот одбор во текот на 
работењето и други дејности на менаџерот. 
 

  

  

  5 
Наслов на петтиот 
модул Основи на Агрономија 

  

 
5.1 

 
Резултати од учењето  

 
Учесниците ќе се стекнат со следните вештини и знаења: 

- Изразуваат знаење и разбирање во областа на општото земјоделството. 
- Да бидат во можност да покажат разбирање за примена на знаењето стекнато во текот на 

теоретскиот и практичниот дел од обуката. 
- Способност за проширување на знаењето во стручни области од растителното производство. 
- Идентификуваат, анализираат и решаваат проблеми од заштитата, механизацијата, исхраната, 

организацијата и економиката на земјоделското производство. 
- Логично расудуваат во донесувањето соодветни заклучоци од целокупните земјоделски процеси. 
- Производните, услужните и организационите операции ги проценуваат и калкулираат во 

процесите на земјоделската пракса, водејќи сметка за личните, социјалните и етичките аспекти. 
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Индикатори  
 

- Зголемено растително производство 
- Менаџирање со растителното производство 

 

 

 
5.2 

 
Времетраење   

Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
 
Пракса 6 

Tеорија  6 

Оценување  2 

Вкупен број на часови  14 

 
 

 
5.3 Статус (Задолжителен 

или изборен) 
Присуство на најмалку ¾ од предавањата. 

  

 

Методологија: 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  
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 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

  

 

Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    
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Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата          Електронско тестирање              Завршно тестирање 

  Решавање на проблеми     
        

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 

  5.4 Tема 1 Вовед во земјоделска пракса 

   
Опис: 
 
Првата тема е всушност вовед во биолошките законитости  за производство на културите, при што земјоделците ќе ги научат 
растителните органи и нивната функција, различните група растенија и нивната систематика. Тие, исто така, ќе бидат воведени во 
основите на физиологијата, генетиката, селекцијата, почвениот менаџмент и заштитата на растенијата. Ќе се даде краток преглед на 
важните биохемиски процеси во растенијата (фотосинтеза, дишење, транспирација). Плодоредот и основните агротехнички операции се, 
исто така, предмет во првата тема. 
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  5.5 Tема 2 Култура – Што влијае на развојот на културата 

   
Опис: 
 
Плодноста на почвата и принципите за исхрана на растенијата, како и штетниците и болести се главните теми кои ќе бидат дискутирани во 
оваа тема.Учесниците ќе се стекнат со знаења за основните реакции што се случуваат во почвата, и формите и трансформациите на 
компонентите вклучени во исхраната на растенијата и елементи во трагови. Ќе биде објаснета и улогата на одделните хранливи 
компоненти на растенија, нивниот начин на транспорт во растенијата и нивната улога во правец на добивање на повисоки приноси. 
Земјоделците ќе се стекнат со потребните знаења и за основните својства на органските и неорганските хранливи материи (ѓубрива), како 
и со нивната апликација. Тие ќе се запознаат со методите за определување на главните макронутриенти во вештачки ѓубрива за P, K, Ca, 
Mg и S и да донесуваат одлуки за правилно ѓубрење на почвата. 
Учесниците, исто така, ќе се запознаат со најважните штетници и болести и начини за нивно уништување. 
 

 
  

  

 5.6 Tема 3 Практики за одгледување на културите 

 

 
Опис: 
 
Предметот на оваа тема има за цел да ги запознае учесниците со биолошките и морфолошките својства на плевелите и детерминација на 
околу 100 видови плевели. Ќе бидат воведени во промените кои се случуваат во плевелната заедница, предлагање на мерки за спречување 
на појавата и ширењето на плевелите. Тие, исто така ќе се запознаат со природните начини на контрола на штетниците и болести, како и 
физичките мерки за контрола на културите. 
 

 5.7 Tема 4 Семе и управување со семето 

 

 

Опис: 
 
Целта на оваа тема е да се запознаат земјоделците со методите за утврдување на квалитетот на семето на земјоделски растенија, како и 
со различни начини на чување на семето. 
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 5.8  Tема 5 Поледелски култури 

 

 
Опис: 
 
Предметот на оваа тема ќе ги воведат земјоделците во основите на производство на поледелските култури. Тие ќе се здобијат со соодветни 
знаења за морфолошките, биолошките, економските и продуктивни карактеристики на растенијата, примена на соодветни агротехнички 
мерки за правилно одгледување и остварување на висок квалитет и принос. Земјоделците ќе се запознаат со поделбата на полјоделски 
култури на: житни култури, зрнесто легуминозни култури, индустриски култури - технички растенија и фуражни култури. 
 

 5.9 Tема 6 Градинарски култури 

 

 

Опис: 
 

Стекнување знаења за производство на зеленчукови култури, како и класификација на градинарските култури се главните предмети на 

оваа тема. Земјоделците ќе се запознаат со производство на зеленчукови култури на отворено поле и во пластеници, општите агротехнички 

мерки, плодоред, сеење и садење, специјални агротехнички мерки, берба, пакување и транспорт на зеленчукот и чување на зеленчукот. 

 

 5.10 Tема 7 Овоштарство 

 

 
Опис: 
 
Оваа тема ги елаборира морфолошките и биолошките карактеристики на овошните видови и нивно одгледување, со цел да се добие висок 
квалитет на производството. Предметите за кои ќе се дискутира се: економска важност на овошките, регионализација на овоштарството, 
Главни карактеристики на органите на овошките, периодот на раст на овошките, подигање на овошни насади, за избор на садници, кроење 
на овошките, овошни видови и сорти кои може да се одгледува во наши услови. 
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 5.11 Tема 8 Лозарство 

 

 
Опис: 
 
Главен предмет на оваа тема е стекнување на знаење на морфолошките и биолошките карактеристики на лозата, како и методи и системи 
на одгледување. Земјоделците ќе ги научат: Органи на виновата лоза, Репродукција на лозјето, грижа на млади лозја во првата, втората и 
третата година, системи на одгледување, кроење на лозјето, Регионализација на лозарството, биолошки циклус на винова лоза.  
 

 5.12 Tема 9 Жетва 

 

 

Опис: 
 

Оваа тема дава кус преглед на опрема за жетва на културите и начинот на берба и складирање на различни земјоделски производи 

(житарици и зеленчук). 

 

  6 
Наслов на шестиот 
модул Тимска работа 

  

 
6.1 

  

 
Резултати од учењето  

 

 Стекнување основни знаења за групите и групната динамика, со фокус на земјоделските 
здруженија; 

 Стекнување основни знаења за суштинските аспекти на ефективните тимови и ефективната 
тимска работа; 

 Развој и/или подобрување на вештините за соработка, довербата во другите и помагањето; 

 Развој и/или стимулирање на способноста за емпатија; 

 Развој и/или подобрување на вештините за решавање проблеми и донесување одлуки, со акцент 
на спецификите на земјоделските здруженија; 

 Развој и/или подобрување на комуникациските вештини на учесниците; 

 Развој и/или подбрување на вештините на учесниците за ненасилно разрешување на 
конфликтите. 
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Индикатори  

 

 Учесниците ги познаваат карактеристиките на групната динамика и ефективната тимска работа во 
земјоделските претпријатија; 

 Учесниците демонстрираат соработка со другите во групата и се подготвени да помогнат; 

 Учесниците демонстрираат доверба и емпатија во односите со другите; 

 Учесниците користат соодветни комуникациски вештини во тимската работа; 

 Учесниците имаат познавања за конструктивното решавање конфликти и користат ненасилни 
вештини за разрешување на конфликтите кога се соочени со практични задачи. 

  

 
6.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
Пракса 12 

Tеорија  6 

Оценување  2 

Вкупен број на часови  20 
 

  
 

6.3 
 
Статус (Задолжителен 
или изборен) 

 
Секој учесник е обврзан да присуствува најмалку 70% од вкупно предвиденото времетраење на модулот 
и да помине низ процесот на оценување. 

  

 
 
Методологија: 
 

Предавање Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  
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 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Играње на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување  Симулации Самонасочено учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали  

 
Проектор  Компјутер     Tаблети   Интернет конекција Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови  Пенкала  Бела табла  

 Лепило   Папки   Картички Спојувалки   Брошури 

Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

Лепенки   
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Оценување: 
 

 Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

  Играње на улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 

  6.4 Tема 1 Соработка и доверба во другите  

   
Опис: 
 
Овој дел е организиран околу стекнување и развој на вештини поврзани со соработката и довербата во другите. Најпрво, учесниците ќе 
бидат запознаени со значењето и важноста на соработката, помагањето и довербата во другите. Овие вештини ќе бидат анализирани и 
низ специфичната структура на групите и групната динамика во земјоделските здруженија. Потоа, учесниците ќе бидат вклучени во серија 
вежби и активности дизајнирани посебно за стимулирање и развој на довербата во другите, односно на соработката. Стекнување 
практично знаење и развој на вештини ќе се овозможи преку работа во парови и мали групи, како и преку дискусии во голема група. На 
крајот, соработката и довербата во другите ќе се измерат со помош на психолошки инструменти, со оглед на тоа дека и двата концепти се 
психолошки по својата суштина. 
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  6.5 Тема 2 Емпатија 

   

Опис:   
 
Емпатијата е една од најважните способности што поединецот треба да ги поседува за да може да ги разбира другите и да може да работи 
во тим. Тоа е способност да се разбере како другиот мисли или се чувствува. Во таа смисла, на учесниците накратко ќе им бидат претставени 
основните информации за овој концепт, за неговиот развој во различни возрасти и за неговата улога и значење во ефективната тимска 
работа. Потоа, со цел да се стимулира развој на емпатијата, учесниците ќе бидат вклучени во серија вежби во кои ќе работат индивидуално, 
во парови и во мали групи. На крајот, од причина што емпатијата е исклучиво психолошки феномен, истата ќе биде измерена кај секој 
учесник со користење на соодветен психолошки инструмент. 
 

  

  

 6.6 Tема 3 Решавање проблеми и донесување одлуки 

 

 
Опис:  
 
Овој дел се однесува на ефективните стратегии за решавање проблеми и донесување одлуки, кои се два значајни аспекти на тимската 
работа. Оттука, учесниците најпрво ќе се запознаат со теоретските основи на овие процеси, после што фокусот ќе биде ставен на вежбање 
на: вештини на дивергентно мислење; бура на идеи (листање на можни решенија/опции); прибирање информации; поставување на 
временска рамка (и приоритетни задачи); одмерување на можните ризици; одлучување околу вредностите; одмерување на аргументите 
„за“ и „против“; и донесување одлука. Воедно, ќе биде нагласена разликата помеѓу интуитивното и рационалното донесување одлуки или 
приод кон проблемот. Во сите вежби и активности учесниците ќе работат индивидуално, во парови или во мали групи, а ќе се анализираат 
примери специфични за земјоделските здруженија. 
 

 6.7 Tема 4 Комуникација 

 

 

Опис:   
 
Овој дел е организиран околу подобрување на комуникациските вештини (главно вербални) на секој од учесниците.  Најпрво, учесниците 
ќе бидат запознаени со вештините на вербалната комуникација и со нивната улога и значење во ефективната интерперсонална 
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комуникација. Фокусот ќе биде ставен на разгледување и вежбање на следниве аспекти на интерперсоналната комуникација: 1) “ЈАС” 
пораки и праќање јасни пораки, 2) вештини на активно слушање (пр. сумирање, појаснување, парафразирање, рефлексија итн.), 3) давање 
и примање фидбек, и 4) справување со емоционално обоени ситуации (преку играње улоги како носечка техника). 
 

 6.8 Tема 5 Разрешување на конфликти 

 

 

Опис:   
 
Овој дел е насочен кон ефективни стратегии за ненасилно разрешување на конфликти во интерперсонален и интергрупен контекст. 
Учесниците најпрво ќе бидат запозанени со преглед на поважните теории на конфликити (т.е. дефиниција и структура на конфликтите, 
карактеристики на однесувањето во конфликтни ситуации, карактеристики на насилните поединци, различните приоди во решавањето на 
конфликтите, ефективните и неефективните стратегии за решавање на конфликти итн.) Потоа, учесницните ќе бидат обучени да 
препознаваат предрасуди и стереотипи, како и да бидат сензитивни на разликите во индивидуалното перципирање. Учесниците понатаму 
ќе се вклучат во задачи и активности во кои ќе се вежбаат преговарачки вештини, вештини на посредување, како и вештини за 
трансформирање на конфликтите, како во интерперсонален, така и во интергрупен контекст, користејќи играње на улоги и решавање на 
потенцијални конфликтни сценарија во земјоделски здруженија. 
 

  7 
Наслов на седмиот  
модул Бизнис план 

 

 
7.1 

 
Резултати од учењето  

 
Учесникот со учењето на овој модул ќе се стекне со следните знаења и вештини: 
 

 Да пренесе знаења за значење на бизнис планот за земјоделската задруга 

 Ќе знае да направи подготовка за изработка на бизнис план 

 Ќе прави правилен распоред на елементите на бизнис планот 

 Ќе пишува делови од бизнис планот 

 Ќе знае што треба за да се пополни деловен план според мерката за која се аплицира 
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Индикатори  

 
 
Изработени бизнис планови за земјоделските кооперативи 
Пополнети деловни планови за аплицирање за финансиска поддршка 
 
 

 

 
7.2 

 
Времетраење  
 
 
 

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 

 
Пракса 18 

Tеорија  9 

Оценување  3 

Вкупен број на часови  30 
 

  

 
 

7.3 

 
 
Статус (Задолжителен 
или изборен) 

 
Задолжителен модул 

  

 

Методологија: 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  
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 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

  

 

  

Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    

 

  

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата          Електронско тестирање              Завршно тестирање 
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  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 

  7.4 Tема 1 Важност на бизнис планот 

   
Опис: 
 
Во темата се обработуваат содржини за значењето на бизнис планот за работењето на задругата. Се дава осврт кога е потребен бизнис 
план, што претставува бизнис планот, на кого му е потребен бизнис планот, каде се користи и за кого е наменет бизнис планот. Се нагласува 
потребата бизнис планот точно да ја опише задругата и да даде реална слика за нејзините можности, капацитети и можности за успех. 
Бизнис планот треба да се разгледа како активен и динамичен документ и како стратешко средство на земјоделската задруга. Бизнис 
планот како пишан документ се разгледувба како основен водич за членовите и менаџментот на земјоделската задруга, но и како документ 
потребен при апликација за кредит, заем, финансиска поддршка и други потреби. 
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  7.5 Tема 2 Подготовка на бизнис план 

   
Опис: 
 
Темата ја обработува подготовката на бизнис планот која се одвива во 5 фази/етапи: Прва етапа Поставување на целта; Втора етапа 
Дефинирање на рамката на Бизнис планот; Трета етапа Пополнување на рамката; Четврта етапа Пишување на планот; Петта етапа Проверка 
на планот.  
Поставувањето на целта како прва етапа се дава осврт на потребата да се препознаат луѓето кои ќе го читаат бизнис планот. Во Втората 
етапа се дава нагласок на правилниот избор на рамка прилагодена кон потребите на читачот на бизнис планот (членот на задругата, 
потенцијални финансиери, кредитореи, инвеститори). Третата етапа ја нагласува поврзаноста на целта со луѓето кои ќе го читаат бизнис 
планот. Во четвртата етапа се дава објаснување за главните сегменти при пишувањето на бизнис планот и правилното распоредување на 
сегментите (Собирање на информации; Обработка и пишување на деловите на планот; Резиме). Петтата етапа нагласува потреба од 
проверка на бизнис планот од страна на други лица. 
 

  

  

 7.6 Tема 3 Содржина на бизнис план 

 

 
Опис: 
 
Темата ја обработува содржината на бизнис планот.  Се обработува еден генерален пример на содржина на бизнис план: Вовед; Опис на 
бизнисот; Истражување на пазарот и план за продажба; Организација и развој; Технички и акционен план; Финансиски план; Опис на 
придобивките на пошироката заедница; Прилози/придружни документи. За сите делови на бизнис планот се дава детален опис за нивната 
содржина, начинот и стилот на пишување, редоследот во бизнис планот,  распоредот на пишување. Обработката на содржината на бизнис 
планот се прави со разгледување на готови бизнис планови и нивна споредба. 
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 7.7 Tема 4 Деловен план за аплицирање за финансиска поддршка 

 

 
Опис: 
 
Темата ја обработува потребата за подготовка на деловен план при апликација за поддршка за користење на финансиски средства од 
Програмата за поддршка на руралниот развој и ИПАРД Програмата. За обработка на оваа тема се користи Упатството за изготвување на 
деловен план. Се дава осврт на мерките за кои при аплицирањето е потребно да се подготви деловен план.  Се обработуваат деловите на 
деловниот план и начинот на нивно пополнување. Се прави споредба на деловни планови кои се поднесуваат за различни мерки за 
финансиска подршка. 
 

  8 
Наслов на осмиот 
модул Продажба  

  

 
8.1 

  

 
Резултати од учењето  

 
Учесникот 
 

 Ќе знае да врши мапирање на процесот на продажба 

 Ќе знае да подготви план за продажба 

 Ќе утврдува начини и облици на продажба 

 Ќе применува фази во процесот на лична продажба 

 Да споредува стратегии и техники на продажна промоција 

 Ќе знае да избере адекватни стратегии и техники за промоција на продажбата 
 

  
Индикатори  Направени планови за продажба 

Применети промотивни активности при продажба на земјодлески производи  
 

  

 
8.2 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови во овој Модул се распределни на следниот начин: 
 
Пракса 18 



Одговор на регионалните потреби на пазарот на труд преку развој и сертификација на нови програми за возрасни 
Проект финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија. Број на проектот 2015- 1-MK01-KA204-002828 

 

42 
Центар за доживотно учење Скопје, DVV International Бон, Асоцијација EURO ADULT EDUCATION Букурешт,  ОГУ Јоска Свештарот Струмица,  Библиотека Gheorghe Sincai на областа Бихор Орадеа,  Народна 

школа за уметност и занаети Рамнику Вулчеа, Институт за Развој на Заедницата Тетово. 
 

Tеорија  9 

Оценување  3 

Вкупен број на часови  30 
 

  
8.3 Статус (Задолжителен 

или изборен) Задолжителен модул 

  

 
Методологија: 

 

 Предавање  Вежби во мали групи 
и парови  

 Практични решавање 
на проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава на 
работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување на улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на примери  Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
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Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи   Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки    

 

  

 
Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање на проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање на вештините на терен   
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  
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   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа  
 

  Квизови   

 

  8.4 Tема 1 Менаџмент на продажбата  

   
Опис: 
 
Во темата се обработува  дефиницијата за продажба, обработка на планирањето и организацијата на продажбата. Се прави анализа на 
целокупниот продажен процес и се обработуваат фазите на продажба на производите. Се објаснува мапирањето на процесот на продажба. 
Осврт се дава и на факторите од кои зависи продажбата. Се нагласува улогата на дистрибуцијата и другите фактори од кои зависи 
продажбата на производите. Во темата се обаработуваат учесниците во продажбата и нивната улога во целокупниот процес. Посебен 
акцент се дава на улогата на менаџерот за продажба, неговите надлежности и одговорности и функциите кои ги има во процесот на 
продажба. Тука се обработува и асортиманот на продажба и политиката на продажен асортиман. Организацијата на продажбата ги опфаќа 
задачите на кои треба да одговори продажбата. Се прави поделба на факторите на продажба на внатрешни  фактори (обемот на продажба, 
видот на производството, намената на производите, широчината и длабочината на асортиманот, облиците и начините на продажба, 
политиката на продажба) и надворешни фактори (конјуктурата на пазарот, конкуренцијата, големината на пазарот, бројот на учесници на 
пазарот и други). За секој од факторите на продажба се дава објаснување за неговата улога и значење и нивното влијание врз продажбата.  
 

  

  

 8.5 Tема 2 Начини и облици на продажба  

 

 
Опис: 
 
Темата ги обработува облиците и начините на продажба, но и личната продажба. Се обработуваат двата основни начини на продажба: 
Директната продажба и Продажбата со помош на посредници. Во директните начини на продажба се обработуваат облиците на продажба: 
продажбата од складишта, продажбата преку трговски деловни единици, продажбата преку трговски патници, продажбата преку 
организирани пазари и продажбата преку автомати.  Продажба со помош на посредник се врши преку трговски агенции и друштва, 
посреднички агенции и друштва и комисиони агенции. За секој начин и облик на продажба се дава обајснување на значењето и улогата 



Одговор на регионалните потреби на пазарот на труд преку развој и сертификација на нови програми за возрасни 
Проект финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија. Број на проектот 2015- 1-MK01-KA204-002828 

 

45 
Центар за доживотно учење Скопје, DVV International Бон, Асоцијација EURO ADULT EDUCATION Букурешт,  ОГУ Јоска Свештарот Струмица,  Библиотека Gheorghe Sincai на областа Бихор Орадеа,  Народна 

школа за уметност и занаети Рамнику Вулчеа, Институт за Развој на Заедницата Тетово. 
 

на продавачот и на купувачот, местото каде се одвива продажбата, средствата кои се користат при продажбата. Се прави споредба помеѓу 
начините и облиците на продажба.  
Се прави разработка на процесот на лична продажба преку обаработка на фазите на процесот на лична продажба (Фаза на подготовка, 
Фаза на предпристапување, Фаза на пристапување, Фаза на идентификување на потребите, Фаза на продажна презентација, Фаза на 
преговарање, Фаза на затворање на продажбата, Фаза на постпродажба). За сите фази на лична продажба се дава објаснување за нивната 
улога и значење во процесот на продажба. 
 

  8.6 Tема 3 Продажна презентација/промоција  

 

 
Опис: 
 
Темата ги обработува стратегиите и техниките на продажна промоција. Се дава видување на суштината и значењето на продажната 
промоција. Се дава значењето и улогата на функциите на  продажната промоција. Се разработува значењето и улогата на стратегиите и 
техниките на продажба промоција: Стратегии на туркање (Push strategy techniques); Стратегии на привлекување (Pull strategy techniques); 
Политика на изложување; Други стратегии за продажна промоција (каталози,  саеми, изложби, аудиовизуелни системи, огласници, 
рекламни филмови). Се обработуваат предностите и недостатоците на продажната презентација. 
 

VI 

Методологија 
 

Начинот на реализација на програмата за обука е преку практична и теоретска обука. Теоретскиот и практичниот дел од програмата 

ќе се изведува неколку пати неделно, во период однапред договорен со учесниците во програмата.  

Во текот на обуката ќе се користат повеќе форми на работа: индивидуална работа, работа во парови, работа во групи. Тренерот ќе ги 

планира користењето на формите и методите при подготовката на наставниот час и истите ќе ги реализира преку конкретни активности за 

време на обуката. Тренерот треба да ја усогласи примената на наставните форми и методи со материјално-техничките и просторните 

услови, како и со возраста, предзнаењето и интересот на учесниците. 

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Во текот на наставата тренерот треба да ги преземе следните активности: објаснува, демонстрира, дава инструкции, дискутира, поставува 

задачи, ги вреднува задачите, презентира, води забелешки, организира проекти, изведува практична работа и активности со учениците, 

ги вреднува постигнувањата на учениците. 

Во текот на наставата учесникот во обуката треба да ги преземе следните активности: слуша, набљудува, вежба, демонстрира, проверува, 
применува, истражува, учи во парови и во групи, учи самостојно, користи различни нагледни средства и извори на информации, посетува 
различни објекти на терен.  
Поради поголема ефикасност, при изведување на практичната обука учесниците може да бидат поделени во помали групи. 
 

VII 

Опрема и материјали 
 

За реализирање на целите на обуката потребно е да се обезбедат соодветни просторни и материјално-технички услови: кабинет, 

компјутер, интернет, ЛЦД, слики, цртежи, проспекти, стручни списанија и други наставни средства.   

За успешно совладување на целите на обуката потребно е да се користи соодветна литература: наставни материјали подготвени од страна 

на обучувачот, универзитетски учебници, стручни списанија и брошури, интернет-информации и слично. 

Учесниците во обуката е неопходно да поседуваат работна тетратка/дневник во кој ќе се забележуваат активностите кои се реализирани 
во текот на обуката. 
 

VIII 

Оценување 
 
Вреднувањето на постигнувањата на учесниците во програмата ќе се спроведува по завршувањето на секој модул со примена на 
одредени начини на оценување дадени во модулите. Ќе вклучи евалуација на секој модул вклучувајќи ги тематските единици во 
согласност со методите кои се апликативни за секој модул поединечно ( дадени во делот Оценување на ниво на модул) Кога 
учесниците ќе ги совладаат сите модули кои се задолќителни ќе ја завршат програмата.  Проверката на постигнувањата и 
евалвацијата на знаењата ќе бидат континуирано надоградувани. 
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IX 

Критериуми за влез во програмата 
 
Учесниците во програмата е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област,односно од 
областа на земјоделските здруженија, да имаат завршено најмалку средно образование и да се постари од 17 години.  
 

X 

Временска рамка за спроведување на програмата 

 
 
 Модул 1 Модул 2 Модул 3 Модул 4 Модул 5  Модул 6 Модул 7 Модул 8 Вкупно   

 

Пракса 5 12 8 18 6 12 18 18 97 

Tеорија  18 6 6 9 6 6 9 9 69 

Оценување  1 2 1 3 2 2 3 3 17 

Вкупен број на часови  24 20 15 30 14 20 30 30 183 
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Рефeрентна Литература:  

Модул 1 

Law on Agriculture and Rural Development  

Law on Cooperatives 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp  

http://www.mzsv.gov.mk/?q=konsolidirani_zakoni  

Preparation for support to agricultural co-operatives in the Republic of Macedonia, STUDY 

ON AGRICULTURAL CO-OPERATIVES , EuropeAid/132633/C/SER/multi 

Модул 2 

Прва лозарска кооператива (2011): Прирачник „Неколку чекори до успешна 
кооператива, 
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/priracnikkooperativimk.pdf  

http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/priracnikkooperativimk.pdf  

Agrekon, Vol 46, No 1 (March 2007): Agricultural Cooperatives I: History, Theory and 
Problems, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/10129/1/46010040.pdf  

Dragana Gnjatović, Žaklina Stojanović (2015): Zadrugarstvo u Srbiji, Hispedia edu, Srbija 

Јован Аждерски: Задругарство, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје  

Food and agriculture organization of the united nations (2012): Agricultural cooperatives: 
paving the way for food security and rural development 
http://www.fao.org/docrep/016/ap431e/ap431e.pdf  

Федерација на фармери на Република Македонија (2007): Задруги – Модел на деловна 
соработка помеѓу земјоделците, Скопје 
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/kooperativi_sfarm_web_mala.pdf  

http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/kooperativi_sfarm_web_mala.pdf  

Michelle Bielik (1999): New Generation Cooperatives on the Northern Plains, Faculty of 
Agricultural & Food Sciences, Manitoba 
https://umanitoba.ca/faculties/afs/dept/agribusiness/media/pdf/ARDI_PDF.pdf  

МАЗЗ: Зашто задруга?,  Македонска асоцијација на земјодeлски задруги, Скопје 
http://www.mazz.mk/?page_id=43  

Per Kverneland, Мате Бригић (2010): Оснивамо задругу - Приручник о етаблирању 
задруге-норвешки модел - Примери и могућа примена у Србији, Bryne/Београд 
http://zadrugarstvo.rs/img/Osnivamo%20zadrugu%20-%20Brosura.pdf  

 

Модул 3 

http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/priracnikkooperativimk.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/priracnikkooperativimk.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/10129/1/46010040.pdf
http://www.delfi.rs/knjige/autor/59717_dragana_gnjatovic_delfi_knjizare.html
http://www.delfi.rs/knjige/autor/59718_zaklina_stojanovic_delfi_knjizare.html
http://www.fao.org/docrep/016/ap431e/ap431e.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/kooperativi_sfarm_web_mala.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/kooperativi/kooperativi_sfarm_web_mala.pdf
https://umanitoba.ca/faculties/afs/dept/agribusiness/media/pdf/ARDI_PDF.pdf
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