
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 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 машинство за I година, машинска струка, образовен профил автомеханичар  за 
учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1.НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ  СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА : 
АВТОМЕХАНИЧАР 

 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  ОСНОВИ НА МАШИНСТВО 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: прва година 
 Број на часови неделно:      2 
 Број на часови годишно:   72 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА СЕ ПОСТИГНУВААТ СЛЕДНИВЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
Разликување на различни машински елементи за врска 
Опишување на  улогата на елементите за пренос на вртливо движење 
Класифицирање  различни видови лежишта   
Примена на  фрикциони, ременски, синџирести и запчести преносници 
Разликување конструктивни изведби на спојки 
Применување  мерки за лична заштита и за заштита на околината 



5. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
5.1. Цели на наставната програма за предметот 
 
Целите на наставната програма по Основи на машинство се: 

• препознава машинските склопови  и  потсклопови; 

• класифицира машинските елементи за врска; 

• препознава  различни конструктивни решенија на оски и вратила; 

• утврдува  видовите  напрегања на кои се изложени вратилата и оските; 

• разликува конструктивни изведби на лежишта со лизгање; 

• одредува  начини на примена на различни видови преносници  во машини и уреди; 

• утврдува  примена на различни видови спојки во  машини и уреди; 

• утврдувамерки за лична заштита и за заштита на околината. 
 
 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Основи на машинство, ученикот ќе биде способен да: 
 

• познава машински   склопови и потсклопови; 

• набројува   различни видови  машински елементи; 

• разликува машински елементи за врска; 

• набројува видови заковки; 

• разликува видови на заварени врски ; 

• одредува вид на завртки и навртки  во зависност од намената; 

• препознава елементи за еластична врска; 



• препознава различни видови напрегања на  елементите за врска; 

• разликува конструктивни изведби на оски и вратила; 

• опишува  улога на елементите за пренос на вртливо движење; 

• препознава различни видови напрегања на  елементите за пренос на вртливи движења; 

• разликува  лежишта со лизгање и лежишта со тркалање; 

• опишува конструктивни изведби на лежишта со  лизгање; 

• опишува  конструкции на лежишта со тркалање; 

• разликува начини на подмачкување на лежиштата; 

• одредува  задачи на фрикционите преносници; 

• опишува ременски преносник; 

• објаснува принцип на работа на синџирест преносник; 

• споредува ременест и синџирест преносник ; 

• разликува  конструктивни изведби на запчести преносници; 

• објаснува функционална зависност на   деловите од  постојано вклучените спојки; 

• опишува  исклучно - вклучни спојки; 

• утврдува делови на автоматски спојки; 

• применува мерки за лична заштита; 

• применува мерки за заштита на околината. 
 
 
 
 
 

 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
 Ученикот да: Ученикот ќе биде способен да:  
Машински елементи , 
видови и класификација  

• разликува машински 
склопови  и потсклопови; 

• дефинира машински 
елементи; 

• класифицира  машински 
елементи. 

• познава машински 
склопови и потсклопови; 

• набројува   различни 
видови  машински 
елементи. 

Моторни возила 
 
Практична настава 
 

Машински елементи за 
врска 

• Класифицира машински 
елементи за врска; 

• објаснува врска со заковки; 
• разликува напрегања кај  

врските со заковки; 
• познава конструктивни 

решенија на заковки; 
• опишува  заварени врски; 
• објаснува напрегања кај 

заварените врски; 
• познава врски со клинови; 
• разликува навојни врски; 
• препознава  конструктивни  

облици на завртки и 
навртки; 

• препознава  вид на  
напрегање  на навојната  
врска; 

• Разликува машински 
елементи за врска 

• набројува видови заковки; 
• разликува видови на 

заварени врски ; 
• одредува вид на завртки и 

навртки  во зависност од 
намената; 

• препознава елементи за 
еластична врска; 

• препознава различни 
видови напрегања на  
елементите за врска. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
 
Моторни возила 
 
Практична настава 



• познава елементи  за 
еластична врска; 

• препознава видови 
напрегања кај  елементите 
за еластична врска. 

Машински елементи за 
пренос на вртливи 
движења 

• Разликува оски и вратила; 
• објаснува задачи на оските 

и     вратилата; 
• препознава  различни 

конструктивни решенија на 
оски и вратила; 

• утврдува видови 
напрегања на кои се 
изложени вратилата и 
оските . 

• Разликува конструктивни 
изведби на оски и вратила; 

• опишува  улога на 
елементите за пренос на 
вртливо движење; 

• препознава различни 
видови напрегања на  
елементите за пренос на 
вртливи движења. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
 
Моторни возила 
 
Практична настава 

Лежишта • Класифицира  различни 
видови лежишта; 

• разликува конструктивни 
изведби на лежишта со 
лизгање; 

• опишува лежишта со 
тркалање; 

• утврдува потреба од  
подмачкување на 
лежиштата. 

• Разликува  лежишта со 
лизгање и лежишта со 
тркалање; 

• опишува конструктивни 
изведби на лежишта со  
лизгање; 

• опишува  конструкции на 
лежишта со тркалање; 

• разликува начини на 
подмачкување на 
лежиштата. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
 
Моторни возила 
 
Практична настава 



Преносници на моќ • Разликува преносници 
според констррукција; 

• објаснува начин на работа 
на преносник; 

• одредува преносен однос 
кај преносниците; 

• опишува фрикциони 
преносници; 

• опишува ременски 
преносници; 

• објаснува функционална 
зависност на составните 
елементи на синџирестиот 
преносник; 

• познава предности и  
недостатоци на  ременски 
и синџирест преносник; 

• класифицира различни 
видови  запчести 
преносници. 

• Одредува  задачи на 
фрикционите преносници; 

• опишува ременски 
преносник; 

• објаснува принцип на 
работа на синџирест 
преносник; 

• споредува ременест и 
синџирест преносник;   

• разликува  конструктивни 
изведби на запчести 
преносници. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
 
Моторни возила 
 
Практична настава 

Спојки • Препознава  конструктивни 
облици на спојки; 

• опишува  постојано 
вклучени спојки; 

• објаснува функционална 
зависност на исклучно-
вклучни спојки;  

• одредува задачи на 
автоматски спојки. 

• Објаснува функционална 
зависност на   деловите од  
постојано вклучените 
спојки; 

• опишува  исклучно - 
вклучни спојки; 

• утврдува делови на 
автоматски спојки. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
 
Моторни возила 
 
Практична настава 

Заштита на работната и 
на животната средина 

• Применува заштитни 
средства и опрема, во 

• Применува мерки за лична 
заштита; 

Практична настава 



согласност со законската 
регулатива; 

• применува правила за 
безбедност при работа; 

• применува прописи за 
заштита од пожар; 

• собира, сортира и 
отстранува отпад, во 
согласност со прописите за 
заштита на животната 
средина; 

• применува прописи за 
заштита на животната 
средина и усогласување со 
нив; 

• применува процедури за 
ракување, складирање и 
отстранување на 
загадувачите на животната 
средина; 

• презема мерки за заштита 
од влијанието на опасните 
гасови, отрови, пареи, 
високозапаливи 
супстанции; 

• применува мерки при 
хемиско пролевање или 
протекување на агресивни 
и запаливи супстанции. 

• применува мерки за 
заштита на околината. 

 
 
 
 



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 

7. ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ (облици и методи на работа): 
 

Наставата по основи на машинство 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  различни машински 
елементи), менторска (изработка на презентации по посети на претпријатие или работилниоца. Изборот на видот 
на наставата се остава на самиот наставник. 
 
Наставни методи 
 
Наставните методи како комуникативно делување и едукациско кооперирање кои може да се користат во 
наставата по основи на машинство се: 

 
Вербални методи:  

а) Усно излагање при што се врши опишување на  машиснки делови,  образложување на  начини на 
работа на  машинските делови, објаснување на начини на  заштити при работа. 

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

 
Визуелни методи 
Демострација  со помош на:  

• наставни средства  (модели, реални машинси делови, машински склопови) 
• илустрации  (технички цртежи, шеми, слики) 
• информатичко-компјутерска техника  (симулации, филм) 

 
 



Наставни форми/облик на работа 
 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
основи на машинство може да се реализира по пат на фронтална работа(особено кога се објаснува, 
опишува или демострира некој процес или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува 
појава, процес или продукт) и индивидуална. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците 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 основи на машинство . 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – 
тестови на знаења на одредени тематски целини и сегменти). 
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот основи на машинство задолжително ќе се врши 
усно. 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
Наставата по предметот Основи на машинство    ја реализираат кадри со завршени студии од: 

- Машинство  
и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. РАБОТНА ГРУПА 
 

1.  Ридван Зеќири,  раководител, Центар за стручно образование и обука – Скопје 
2.  Бојан Ефтимовски, дипл. маш. инж. директор,  „АМ Церт ДООЕЛ“ Скопје 
3.  Наташа Алексов,  дипл. маш. инж. , наставник,АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје 
4.  Енвер Бериша,   дипл. маш. инж. , наставник,АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје 

 
 
 
 
11. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
11.1. Датум на започнување: 1.09.2013 година 
 
 
Одобрил:  
  
 Зеќир Зеќири, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
12. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
            Наставната програма по предметот Основи на машинство за I година од машинска струка,  образовен 
профил автомеханичар  за учениците во средното стручно реформирано тригодишно образование, на предлог на 
Центарот за стручно образование и обука, ја донесе министерот за образование и наука, бр.11-5677/1 на ден 
07.10.2013 година, Скопје   
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
        
                      Спиро Ристовски 
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