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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 1 и 2 и член 22 став 1 од Законот за средно 
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, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14,10/15 и 98/15), министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по технологија на обработка 
за III година, машинска струка, образовен профил обработувач на метал  за учениците во средното стручно реформирано 
тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 

ОБРАБОТУВАЧ НА МЕТАЛ 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ТЕХНОЛОГИЈА НА ОБРАБОТКА 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: трета година 
 Број на часови неделно:2 
 Број на часови годишно: 66 
           Времетраење на образованието: три години 
 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Познавање функционални целини CNC машина. 

Опишување процес на обработка на CNC машина. 

Познавање помошни системи кај CNC машина. 

Идентификување резни алати и држачи за CNC машина. 

Споредување, нагодување и преднагодување на алатите за CNC машина. 
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5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по технологија на обработка се: 
 

  објаснува  компјутерски управувани машини (CNC машини); 

 споредува различни видови на CNC машини; 

 познава основи на проектирање на технолошки процес кај нумеричките машини; 

 чита технички  цртежи и технолошка документација; 

 познва програмирање на компјутерски управувани машини; 

 набројува функционални целини на CNCмашина; 

 познава погонски систем кај CNC машини; 

 набројува системи за изведување на помошни функции кај CNC машините; 

 објаснува ситеми за пренос на главни и помошни движeња кај CNC машините; 

 познава системи за автоматска замена на алат и работен предмет кај CNC машини; 

 идентификува резен алат за CNC машини; 

 идентификува држачи за алат според видот на алат; 

 објаснува подготовка на алатите за CNC машини; 

 познава  правилата за заштита  на  околната средина; 

 користи  правила за лична заштита при работа; 

 комуницира  и работи тимски; 

 развива  работни навики и техничка  култура.  
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5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма поТехнологија на обработка, ученикот ќе биде способен да: 
 

 дефинира основни поими и терминологија кај компјутерски управуваните машини - CNC; 

 споредува нивоа на управување: NC, CNC, DNC, AC, FPS; 

 расчленува  технолошки процес за CNC: избор на почетно парче, број и редослед на операции, план на стегање, 
план на алат, операциска листа,  режими на обработка, проектирање на патот на алатот, програмска листа; 

 набројува и именува видови програмирање на CNC машините; 

 опишува структурата на компјутерски управувана машина; 

 разликува системи за пренос на главно и помошно движење кај компјутерски управувана машина;  

 идентификува систем за изведување на помошни функции; 

 објаснува работа на револверски глави и на магацини на алат; 

 објаснува системи за подмачкување и ладење; 

 графички ги илустрираа координатните системи кај компјутерски управуваните машини;  

 објаснува важноста на давачите (сензорите) на положба за прецизна и точна работа на компјтерски управуваните 
машини; 

 идентификува кои алати служат за определена обработка; 

 класифицира и врши поделба на алатите во групи според критериумите на поделба: форма, тип, начин на 
прицврстување, степен на универзалност; 

 споредува начини на преднагодување и нагодување на алатите кај компјутерски управуваните машини; 

 идентификува држачи на алати за CNC; 

 препознава различни видови компјутерски управувани алатни машини; струг, глодалка, центар за обработка, 
неконвенционални CNC машини. 
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6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

1. КОМПЈУТЕРСКИ 
УПРАВУВАНИ 
МАШИНИ-CNC  
 
 

Ученикот да: 
 дефинира основни поими и 

терминологија кај компјутерски 
управуваните машини - CNC; 

 препознава нивоа на управување: NC, 
CNC, DNC, AC, FPS; 

 разликува нивоа на управување: NC, 
CNC, DNC, AC, FPS; 

 набројува и именува видови 

компјутерски управувани машини CNC 
стругови, CNC глодаки, центри за 
обработка, CNC машини за обработка 
со пластична деформација и др.. 

Ученикот ќе биде 
способен да: 
 дефинира основни поими 

и терминологија кај 
компјутерски 
управуваните машини - 
CNC; 

 споредува нивоа на 

управување: NC, CNC, 
DNC, AC, FPS. 

Практична настава 
Обработка на металите 
на CNC машини 

 
2. ПРОЦЕС НА 

ОБРАБОТКА НА 
KОМПЈУТЕРСКИ 
УПРАВУВАНИ 
МАШИНИ-CNC 

 

 
 

 Опишува основи на проектирање на 
технолошки процес; 

 расчленува технолошка подготовка на 

CNC: избор на делови, анализа на 
технологичност, прилагодување на 
цртежите; 

 опишува  технолошки процес за CNC: 

избор на почетно парче, број и 

редослед на операции, план на 
стегање, план на алат, операциска 
листа,  режими на обработка, 
проектирање на патот на алатот, 

програмска листа; 

 опишува програмирање на 

 Расчленува  технолошки 

процес за CNC: избор на 

почетно парче, број и 

редослед на операции, 

план на стегање, план на 

алат, операциска листа,  

режими на обработка, 

проектирање на патот на 

алатот, програмска 

листа; 

Практична настава 
Обработка на металите 
на CNC машини 
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компјутерски управувани машини,  

 набројува видови програмирање, 

рачно, полуавтоматско, автоматско;; 

 набројува фактори кои влијаат врз 

разработката на технолошкиот процес 
на CNC; 

 толкува крутост на системот; 

 опишува температурни деформации; 

 набројува видови абење; 

 објаснува точност на обработка; 

 толкува квалитет на обработка; 

 класифицира квалитети на обработка; 

 објаснува влијание на структурата на 

компјутерски управуваните машини 
врз кваитетот на обрабокта; 

 набројува и именува 

видови програмирање на 

CNC машините. 

 

 

3. ФУНКЦИОНАЛНИ 

ЦЕЛИНИ НА 
КОМПЈУТЕРСКИ 
УПРАВУВАНА 

МАШИНА-CNC  
 
 

 Опишува структура на компјутерски 

управувана машина; 

 споредува директен и индиректен 

мерен систем; 

 анализира навојно вретено со 

рециркулациони топчиња; 

 опишува управувачка единица,  

 набројува видови управувачки 

единици 1D, 2,5D, 2D, 3D, 4D и повеќе; 

 објаснува начин на работа на 

управувачката единица; 

 опишува интерполација,  

 набројува линеарна, кружна, 

параболична, кубна интерполација; 

 опишува погонски систем на 

компјутерски управувана машина; 

 препознава регулирани 

електромотори; 

 Опишува структурата на 

компјутерски управувана 
машина; 

 разликува системи за 
пренос на главно и 
помошно движење кај 
компјутерски 
управувана машина. 

Практична настава 

Обработка на металите 
на CNC машини 
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 опишува чекорни електромотори; 

 препознава системи за пренос на 

главно и помошно движење кај 
компјутерски управувана машина; 

 споредува системи за пренос на 
главно и помошно движење кај 

различни видови CNC машини (струг, 
глодалка и сл.). 

4. СИСТЕМИ ЗА 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ПОМОШНИ 
ФУНКЦИИ КАЈ 

КОМПЈУТЕРСКИ 
УПРАВУВАНА 
МАШИНА-CNC 
 

           

 Набројува и именува системи за 

изведување на помошни функции; 

 разликува системи за автоматска 

замена на алат, револверски глави, 

магацини на алат; 

 опишува револверски глави; 

 разликува хоризонтални и вертикални 
револверски глави; 

 опишува магацини на алат; 

 споредува ротациони и лентести 

магацини на алат; 

 препознава системи за автоматска 
замена на работен предмет; 

 објаснува измена на работен предмет 
со индустриски робот; 

 набројува измена на работен предмет 
со палети: со ротација, со 

одложување, со кран; 

 објаснува систем за ладење кај CNC 

машина; 

 објаснува систем за подмачкување 

CNC машина; 

 илустрира координатни системи кај 

CNC; 

 толкува правила на поставување и 

 Идентификува системи 

за изведување на 
помошни функции; 

 објаснува работа на 

револверски глави и на 
магацини на алат; 

 објаснува системи за 

подмачкување и ладење; 

 графички ги илустрираа 

координатните системи 
кај компјутерски 

управуваните машини. 

 

Практична настава 

Обработка на металите 
на CNC машини 
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означување на оските на управување 
кај CNC. 

5. ДАВАЧИ 
 

           

 Набројува методи на мерење; 

 опишува аналоген метод на мерење; 

 опишува дигитален метод на мерење; 

 препознава давачи за мерење на 

положба; 

 споредува дигитални фотоелектрични 
давачи, апсолутни и релативни; 

 разликува давачи за линеарно и 
кружно движење; 

 набројува сензори на брзина, 
инкрементален енкодер, резолвер. 

 Објаснува важноста на 

давачите (сензорите) на 
положба за прецизна и 
точна работа на 

компјтерски 
управуваните машини. 

 

Практична настава 
Обработка на металите 

на CNC машини 

6. АЛАТИ ЗА 
КОМПЈУТЕРСКИ 
УПРАВУВАНИ 

МАШИНИ 
 
            

 
 

 Набројува и именува разен алат за 

CNC; 

 опишува резен алат за CNC според 

постапката на обработка; 

 идентификува резен алат според 

формата на алатот, според типот на 
алат, според начинот на 
прицврстување на алатот, според 

степенот на универзалност; 

 споредува резен алат според  видот 

на алатниот материјал; 

 толкува подготовка на алатот за CNC; 

 разликува преднагодување и  

нагодување на алатите; 

 објаснува начини на нагодување и 

преднагодување на алатите; 

 објаснува начини на прицврстување 

на резните плочки на држачите: со 
лемење, со завртка; 

 набројува видови држачи на алати за 

 Идентификува кои алати 

служат за определена 
обработка; 

 класифицира и врши 

поделба на алатите во 
групи според 

критериумите на 
поделба: форма, тип, 
начин на прицврстување, 
степен на универзалност; 

 споредува начини на 
преднагодување и 

нагодување на алатите 
кај компјутерски 
управуваните машини; 

 идентификува држачи на 
алати за CNC. 

 

Практична настава 
Обработка на металите 
на CNC машини 
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прицврстување во револверски глави 
и глодачки глави; 

 идентификува држачи за алат според 

видот на алат. 

7. ВИДОВИ 
КОМПЈУТЕРСКИ 

УПРАВУВАНИ 
МАШИНИ 

 

         
 
 

 Разликува видови на CNC  струг, 

(хоризонтални, вертикални); 

 препознава CNC глодалка; 

 идентификува центри за обработка; 

 споредува хоризонтални и вертикални 

центри за обработка; 

 опишува компјутерски управувани 

машини за обработка со пластична 
обработка; 

 набројува и именува 

неконвенционални компјутерски 
управувани машини; 

 објаснува обработка со 
електроерозија; 

 објаснува обработка со воден млаз, 

абразивен воден млаз; 

 препознава компјутерски управувани 

мерни машини;  

 набројува и именува типови мерни 

машини. 

 Препознава различни 

видови компјутерски 
управувани алатни 

машини; струг, глодалка, 
центар за обработка, 
неконвенционални CNC 
машини. 

 

Практична настава 
Обработка на металите 

на CNC машини 

 

Забелешки: 

 Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програмата  програмирајќи 
тематски целини според  потребите на околината 

 Екстерното проверување ги вклучува само горенаведените тематски целини  програмирани во наставната програма, а  не и  
тематските целини програмирани од страна на наставникот 
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7.  ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (методи и форми на работа) 
 

Наставата по Технологија на обработка    може да се реализира преку различни начини на дидактичко методско 
обликување на наставата . Согласно конкретните цели од наставната програма, целите на сите тематски целини 
може да се постигнат  по пат на:  решавање на проблеми, демонстрација  (прикажување на материјали, алат, 
мерни и контролни инструменти, уреди , машини), менторска (изработка на презентации по посети на 
претпријатие или работилница). Изборот на видот на наставата се остава на самиот наставник. 
 
Наставни методи 
Во подготвувањето и  реализацијата на наставата по Технологија на обработка   може да се користат и 
комбинираат следните методи: 
Вербални методи:  

a) Усно излагање при што се врши опишување на  машини и уреди,  образложување на  постапки 
наобработка на метали, објаснување на начини на  заварување. 

б) Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, 
синтеза   

 
Визуелни методи 
Демонстрација  со помош на:  

 наставни средства  (уреди, алати, машини, мерни и  контролни инструменти) 

 илустрации  (технички цртежи, шеми, слики) 

 информатичко-компјутерска техника  (симулации, филм) 
 

Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот  Технологија на обработка    предвидена  е  посета на 
претпријатие кое се занимава со содветна  машинска  дејност или на училишна работилница..  

 
Наставни форми 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
Технологија на обработка   може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се објаснува, 
опишува или демострира некој  алат, уред, машина), групна (кога се анализира  или истражува  постапки на  
обработка на метали) и индивидуална (за време на  изработка на  презентации). 
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Наставните   форми треба да се прилагодат на   бројот на учениците, материјално-техничките  услови  во 
училиштето и  и целите кои треба да се постигнат. 

8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ  

Следењето и проверувањето на учениците се врши интерно и екстерно.  
Интерното проверување на постигањата  и оценувањето на знаењата се врши континуирано од страна на 
наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот Технологија на обработка. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно излагање, писмено – тестови 
на знаења на одредени тематски целини, изработка на  презентации, активностана часовите).  
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Технологија на обработка задолжително ќе се врши 
усно.  

 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот Технологија на обработка   ја реализираат кадри со завршени студии од: 

- Машинство  
со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка во акредитирани установи  

 
10. РАБОТНА ГРУПА 
 
1. м-р Ридван Зеќири,  раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 

2. Злате Петрушевски,   дипл. маш. инж., Раде Кончар -ТЕП – Скопје 

3. Драган Стојановиќ,  дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

4. Петар Бошковски,   дипл. маш. инж., наставник, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 

5. д-р Симеон Симеонов, професор, Универзитет„Гоце Делчев“ - Штип 
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11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2015 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрил:  

 Директор 

 Ajshe Selmani 
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12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Технологија на обработка за III година од машинска струка,  образовен 
профил обработувач на метал  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, изготвена од 
Центарот за стручно образование и обука, на предлог на Бирото за развој на образованието ја донесе министерот за 
образование и наука, бр.12 -13758 /1 на ден 19.08.2015 година, Скопје  
 
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
 
 
                                                             __________________________ 
                                             Mr. Abdilaqim Ademi 

 
 


