
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 моторни возила за II 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:  МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 
 
3. ГОДИНА НА ИЗУЧУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ, БРОЈ НА ЧАСОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО: 
  
           Година во која се изучува наставниот предмет: втора година 
 Број на часови неделно: 2 
 Број на часови годишно: 72 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разбирање на  улогата на деловите од преносниот механизам 
Изведување на  редовни сервиси  на преносниот механизам со помош на  техничка документација  
Отстранување на  неисправности во работата на деловите од преносниот механизам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

• објаснува функционалната поврзаност на   деловите  на преносниот   механизам; 

•  опишува  начини  на   одржување   на преносниот механизам; 

• идентификува  начини на отстранување  на  неисправности на преносниот механизам; 

• чита  технички цртежи и техничка документација; 

• познава  правила за заштита  на  околната средина; 

• користи  правила за лична заштита при работа; 

• комуницира  и работи  тимски; 

• развива  работни навики и техничка  култура.  

 
5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по  Моторни возила, ученикот ќе биде способен да: 
 
• одредува положба на механизмите  и системите  на моторните возила; 

• објаснува задачи  на механизмите и системите на моторните возила; 

• разликува  решенија  на преносенни   механизми кај различни возила; 

• анализира  улога на спојката во моторното  возило; 

• разбира  функционална зависност на составни делови на механичка спојка; 

• објаснува начини на одржување и отстранување  на  неисправности на механичките спојки; 



• разликува  различни конструкции на  менувачи на брзина; 

• набројува составни делови  на  механички менувачи; 

• објаснува  начини на промена на  степените на пренос кај степенестите менувачи; 

• разбира причини за одржување на степенестите менувачи на брзина; 

• препознава  различни  примени на зглобните преносници во моторното возило; 

• објаснува начини на одржување на зглобните спојки; 

• предлага решенија за конкретни    неисправности  на зглобните преносници; 

• објаснува функционална зависност на деловите од погонскиот мост; 

• споредува конструктивни решенија на главниот преносник; 

• опишува  начини на одржување на погонскиот мост; 

• предлага постапки за отстранување на неисправности на погонскиот   мост; 

• набројува составни делови на тркало; 

• познава  различни конструкции на  пневматици; 

• толкува ознаки на пневматици; 

• опишува  начини на одржување на пневматиците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 
 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ  ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 

Механизми  и  системи 
на  
моторното  возило 

Ученикот да: 
• дефинира што е моторно 

возило; 

• набројува механизми во  
моторното возило; 

• опишува  видови системи  во 
моторното возило; 

• идентификува составни 
делови на преносен 
механизам; 

• дава примери на  задачи на 
преносниот механизам; 

• објаснува функционална 
зависност на  составните 
делови на  преносниот 
механизам. 

Ученикот ќе биде способен да: 
• одредува положба на 
механизмите  и системите  на 
моторните возила; 

• објаснува задачи  на 
механизмите и системите на 
моторните возила; 

• разликува  решенија  на 
преносенни   механизми кај 
различни возила. 

 
Практична настава 

Спојка • Објаснува начин на пренос на 
вртлив момент кај моторните 
возила; 

• класифицира  механички 
спојки; 

• Анализира  улога на спојката 
во моторното  возило; 

• разбира  функционална 
зависност на составни делови на 
механичка спојка; 

 
Практична настава 



• разликува  различни 
конструкции на механички 
спојки; 

• опишува системи за 
управување со спојките; 

• објаснува  начин на работа на 
механички спојки; 

• набројува составни делови на 
хидраулични спојки; 

• препознава  автоматски 
спојки; 

• опишува начини на 
одржување на  механичките 
спојки; 

• утврдува причини за 
неисправности на спојките; 

• познава начини на 
отстранување на 
неисправностите на 
механичките спојки. 

• објаснува начини на 
одржување и отстранување  на  
неисправности на механичките 
спојки. 

Менувач на брзини • Одредува   критериуми за 
поделба на менувачите на  
брзина; 

• набројува   делови на  
хидраулични менувачи; 

• споредува  механички и 

• Разликува  различни 
конструкции на  менувачи на 
брзина 

• набројува составни делови  на  
механички менувачи; 

• објаснува  начини на промена 
на  степените на пренос кај 

 
Практична настава 



хидраулични менувачи; 

• утврдува функционална 
зависност на склоповите во 
автомастките манувачи; 

• објаснува функционална 
зависност на  на деловите во 
различи видови менувачи; 

• илустрира начини на промена 
на степените на пренос кај  
различни конструкции на 
менувачи; 

• објаснува  причини за 
редовно одржување на 
менувачите на брзина; 

• наведува причини  за појава 
на неисправности кај 
степенести  менувачите; 

• опишува причини за 
неисправности на менувачите 
на брзина; 

• предлага  начини на 
отстранување на 
неисправностите кај 
степенестите менувачи; 

степенестите менувачи; 

• разбира причини за одржување 
на степенестите менувачи на 
брзина. 

Зглобен преносник • Идентификува системи  во 
кои се вградуваат зглобните 
преносници; 

• Препознава  различни  
примени на зглобните 
преносници во моторното 

 
Практична настава 



• одредува  задачи на 
зглобните преносници; 

• опишува составни делови на  
зглобните преносници; 

• споредува  различни видови 
зглобни спојки  (кардански, 
хомокинетички, хардиев); 

• објаснува потреба од  
одржување на зглобните 
преносници; 

• идентификува причини за 
појава на неисправности  кај 
зглобните преносници; 

• опишува   начини на 
отстранување на 
неисправностите. 

возило; 

• објаснува начини на 
одржување на зглобните спојки; 

• предлага решенија за 
конкретни    неисправности  на 
зглобните преносници. 

Погонски 
мост 

• Објаснува  задачи на 
погонските мостови; 

• препознава различни видови 
мостови; 

• разликува конструктвини 
решенија на главен 
преносник; 

• опишува функционална 
зависност на деловите кај 
диференцијалниот 
преносник; 

• Објаснува функционална 
зависност на деловите од 
погонскиот мост; 

• споредува конструктивни 
решенија на главниот преносник; 

• опишува  начини на 
одржување на погонскиот мост; 

• предлага постапки за 
отстранување на неисправности. 

 
Практична настава 



• опишува различи 
конструктивни решенија на 
диференцијални преносници; 

• разбира потреба од 
вградување на полувратила; 

• опишува начин на 
оптоварување на 
полувратила кај различни 
конструктивни решенија; 

• опишува  начини на 
одржување на погонскиот 
мост; 

• објаснува причини за 
неисправности на  погонскиот 
мост; 

• предлага решенија за 
отстранување на 
неиправностите. 

Тркала 
со 
пневматици 

• Одредува задачи на тркалата 
во моторното возило; 

• објаснува  функционална 
зависност на  елементите на 
тркалото; 

• споредува материјали за 
изработка на деловите на 
тркалото; 

• опишува карактеристики  на 

• Набројува составни делови на 
тркало; 

• познава  различни конструкции 
на  пневматици; 

• толкува ознаки на пневматици; 

• опишува  начини на 
одржување на пневматиците. 

 

 
 
Практична настава 



пневматиците; 

• споредува  ознаки на 
пневматиците; 

• објаснува потреба за 
регулирање на тркала; 

• објаснува  начини на 
одржување на тркалата; 

• опишува начини на 
одржување на тркалата и 
пневматиците; 

• утврдува неисправности на 
тркалата и пневматиците; 

• предлага решенија за  
отстранување на 
неисправности на  тркалата и   
пневматиците, 

• опишува постапка за 
репарација на пневматиците. 

 
 
 
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 (методи и форми на работа) 
 

Наставата по Моторни возила   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  
делови, механизми,  начин на работа на одделни делови), менторска  настава  (проектни задачи, 
работни  тетратки и сл.) 
 Изборот на видот на наставата се остава на самиот наставник. 
 
Наставни методи 
Во подготвувањето и  реализацијата на наставата по Моторни возила може да се користат и 
комбинираат следните методи: 
Вербални методи:  

a) Усно излагање при што се врши опишување на  делови, образложување на  начини на  работа на  
механизми, објаснување на начини на детектирање и отстранување на неисправности 

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

 
Визуелни методи 
Демострација  со помош на:  

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

 
 

Практична метода: 
Во рамките на  наставната програма по предметот Моторни возила  може да се  изработи  проектна 
задача или пополнува работна  тетратка, со зададени  конкретни задачи, кои ќе се   реализираат   на 
часовите по практична  настава во училишната работилница.  
 
 
 



Наставни форми 
 
При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по 
предметот Моторни возила  може да се реализира по пат на фронтална работа (особено кога се 
објаснува, опишува или демострира некој  механизам или систем), групна (кога се анализира  или 
истражува  начин на работа на одделни делови  или системи) и индивидуална (за време на  изработка 
на  проектната задача или   при  истражување за пополнување на работните тетратки) 
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 Моторни возила. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно излагање, писмено – 
тестови на знаења на одредени тематски целини, изработка на проектни задачи, работни тетратки).  
 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот Моторни возила   задолжително ќе се врши 
усно.  

 
 9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

 
Наставата по предметот Моторни возила  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 Моторни возила за II 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.11-5668/1 на ден 
07.10.2013 година, Скопје   
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
        
                      Спиро Ристовски 
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