
Општи информации за обуката  
 „Изработувач на бели печива“ 

 
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за 

примена на основните техники при  изработка на бели печива како и правилно користење на 
опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку 
практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Изработувач на бели 
печива“. Вреднувањето на постигнувањата на учесниците се спроведува по завршувањето на 
теоретскиот дел преку проверка на знаење со цел споредба на знаењето пред и после 
теоретската обука а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе 
се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. 

 
На крајот на успешно реализираната обука кандидатите ќе се стекнат со сертификат за 

работна оспособеност за „Изработувач на бели печива“.Времетраењето на програмата е 220 
часа од кои 60 часа теоретска обука, 150 часа се практична обука во реални работни услови и 
10 часа се наменети за оценувањето. Теоретскиот дел од програмата ќе се изведува неколку 
пати неделно во договор со учесниците а практичниот дел ќе се изведува од понеделник до 
петок. Теоретската обука се одвива во специјализирани простории во рамките на Стопанската 
комора на Македонија под менторство на професор, а практичната обука во рамките на 
компанија за време на која на учесниците ќе им биде доделен ментор вработен во 
компанијата. По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да: 

 

 ја организира својата работа; 

 ги почитува мерките за рационално користење струја, материјал и време; 

 применува прописи за добра производна и добра хигиенска пракса (НАССР); 

 применува прописи за заштита при работа; 

 применува прописи за квалитет на влезните суровини и дозволено дозирање на истите 
во производот; 

 разликува технолошки постапки за приготвување на одделни видови теста; 

 замесува, дели, сука, обликува и плете тесто; 

 применува режим на печење на печивата; 
применува режим на ладење и пакување на готовите производи; 
 

Во врска со уписите и другите детали поврзани со програмата контактирајте не:  

 

Борис Тримчев  

моб: 072 207 091  

E-адреса: boris@mchamber.mk  

Симона Ристоска  

тел: 02 32 44 067  

E-адреса: simona@mchamber.mk  

 

Посетете не и на нашиот Facebook профил и бидете во тек со сите обуки кои ги нудиме! 
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