
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 практична настава за III 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:  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 
 
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:  16 
 Број на часови годишно: 528 
           Времетраење на образованието: три години 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Одржување  и  сервисирање  на истемот за напојување со гориво и системот за палење . 
Подесување на составот на издувните гасови со цел намалување на загадувањето на животната средина 
Одржување и поправка на  системот за сопирање 
Одржување и поправка на системот за  управување и системот за  потпирање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

• познава постапките за одржување и поправка на системот за напојување и палење; 

• демонтира и монтира  составни делови на  мотор; 

• мери  и подесува  вредностите на составните компоненти во издувните гасови; 

• одржува, сервисира и поправа систем за подмачување и ладење; 

• тестира исправност на системите со помош на современа опрема за тестирање; 

• контролира и одржува   систем за сопирање; 

• одржува и  отстранува неиправности на систем за управување; 

• контролира и одржува систем за потпирање; 

• контролира грешки и оштетувања на каросерија и рамка; 

• одржува возило, чисти  и мие  возило  внатре и надвор  и правилно го подготвува за безбедна употреба; 

• одржува алат, уреди, инструменти и опрема; 

• чита технички цртежи и друга техничка документација; 

• комуницира  и работи  тимски; 

• развива работни навики и техничка  култура; 

• идентификува  опасности на работа, почитуваат  инструкциите  за безбедно ракување и употребуваат  

заштитни средства и  опрема. 

 

 



5.2. Резултати од учењето  
 
По завршување на наставната програма по Практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
 

• контролира и поправа систем за  напојување со  гориво кај  Ото и Дизел  моторите; 

• отстранува неисправности на системот за палење; 

• утврдува оштетувања и поправа делови на   системот за создавање на горивна смеса кај Дизел мотори; 

• подесува состав на издувните гасови, со цел  намалување на загадувањето на животната средина.одржува 

и отстранува неисправности на системот за подмачкување; 

• одржува и отстранува неисправности на системот за  ладење; 

• контролира и одржува систем за сопирање; 

• утврдува   и отстранува неисправности на  системот за сопирање; 

• контролира и одржува систем за управување; 

• утврдува   и отстранува неисправности на  системот за  управување; 

• контролира и одржува систем за потпирање; 

• утврдува   и отстранува неисправности на  системот за потпирање; 

• утврдува  грешки и оштетувања  и препорачува корекции  на  рамката и каросеријата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

 

Мотори со внатрешно 
согорување 

• применува прописи за заштита при 
работа и заштита на животната средина; 

• избира соодветен алат, инструменти, 
потрошен материја,  делови; 

• контролира состојба на системот за 
напојување со гориво кај Ото мотори; 

• демонтира резервоар за гориво, 
цевковод и пумпа; 

• заменува  филтер за воздух и  гориво; 
• демонтира и монтира карбуратор; 
• утврдува  и отстранува  неисправности 

на карбуратор и подесува  делови; 
• открива причини за зголемена 

потрошувачка на гориво; 
• демонтира и монтира пумпа за гориво кај 

Ото моторите; 
• контролира и подесува статичко 

предвбризгување во пумпата за висок 
притисок; 

• контролира  притисок и  облик на млазот 
на брзигалката; 

•  демонтира и монтира бризгалки;  

• контролира и поправа систем 
за  напојување со  гориво кај  
Ото и Дизел  моторите; 

• отстранува неисправности на 
системот за палење; 

• утврдува оштетувања и 
поправа делови на   системот 
за создавање на горивна 
смеса кај Дизел мотори; 

•    подесува состав на 
издувните гасови, со цел  
намалување на 
загадувањето на животната 
средина. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
• Систем за напојување 

со  гориво кај  Ото 
моторите 

• Систем за  палење на 
горивната смеса кај 
Ото моторите 

• Четиритактен Дизел 
мотор 

• Систем за  напојување 
на Дизел моторот со 
гориво 

• Создавање на  горивна 
смеса во Дизел 
моторите 
 



• контролира работа на системот за 
олеснето ладно стартување; 

• одредува неисправности и менува 
делови на системот за олеснето ладно 
стартување; 

• обезвоздушува  систем за напојување со 
гориво, кај Дизел мотори; 

• утврдува  неисправности во системот за 
напојување со гориво кај Дизел мотори; 

• менува  оштетени делови во системот за 
напојување со гориво кај Дизел мотори; 

• контролира исправност на поправените 
делови; 

• проверува состојба и  исправност  на  
системот за палење; 

• утврдува  неисправности и менува  
оштетени делови (свеќици, кабли, 
индуктивен калем); 

• подесува палење  и предпалење; 
• со помош на соодветни инструменти 

прегледува прицврстеност на деловите 
во системите за одведување и 
прочистување на издувните гасови; 

• идентификува дозволена волуменска  
концентрација на HC,CO и СО2; 

• мери вредности на составните 
компоненти во издувните гасови; 

• контролира работа на системот за 
рециркулација на издувните гасови; 

• применува правила  за контрола  на 
фунционалноста на деловите на систем 
за секундарен воздух; 



• контролира фунционалност на  систем за 
вентилација на резервоар за гориво; 

• подесува состав на издувните гасови; 
• склопува мотор  по одреден редослед на 

извршување на  работите; 
• подесува и  тестира работа на склопен 

мотор; 
• контролира квалитет на извршената  

работа; 
• одржува  лична и  хигиена  на   работно 

место. 
Систем за ладење и 
подмачкување 

• Применува прописи за заштита при 
работа и заштита на животната средина; 

• избира соодветен алат, инструменти, 
потрошен материја,  делови; 

• контролира состојба на системот за 
подмачкување на моторот; 

• менува масло за подмачкување и 
филтер за масло; 

• утврдува неисправности и заменува  
пумпа за подмачкување; 

• мери  притисокот на маслото во 
моторот; 

• менува  неисправни делови во системот 
за подмачкување; 

• испитува  исправност на системот за 
ладење со соодветен алат и 
инструменти; 

• контролира и менува  термостат, ремен 
на вентилатор  и водена пумпа; 

• демонтира и монтира  ладилник ; 

• Одржува и отстранува 
неисправности на системот 
за подмачкување; 

• одржува и отстранува 
неисправности на системот 
за  ладење. 

Мотори со внатрешно 
согорување 
• Систем за 

подмачкување на  
моторот 

• Систем  за ладење на 
моторот 

 



• контролира и менува    делови од 
инсталацијата во системот за ладење; 

• контролира исправност на поправените 
делови; 

• одржува  лична и  хигиена  на   работно 
место. 

Систем за  сопирање • Применува прописи за заштита при 
работа и заштита на животната средина; 

• избира соодветен алат, инструменти, 
потрошен материја,  делови; 

• контролира состојба на системот за 
сопирање визуелно и со помош на 
опрема и уреди; 

• демонтира  на сопирачка со диск или со 
папучи; 

• утврдување на оштетувања  и  замена на 
оштетени делови (диск, барабан, облоги, 
плочки); 

• демонтира   главен цилиндар за 
сопирање и  негова замена; 

•  контролира  исправност на  серво 
засилувач, одредува неисправности и го 
заменува; 

• контролира и менува црева во 
инсталацијата на системот за сопирање; 

• контролира  исправност на АВЅ; 
• испушта  воздух од инсталацијата за 

сопирање ; 
• подесува  рачна сопирачка; 
• тестира  исправност на поправените 

делови   и на инсталацијата  со 

• Контролира и одржува 
систем за сопирање; 

• утврдува   и отстранува 
неисправности на  системот 
за сопирање. 

Моторни возила 
• Систем за сопирање 

 
Опрема возила: 
• Современи системи  за 

активна и пасивна  
безбедност  
 



соодветни уреди и инструменти; 
• одржува  лична и  хигиена  на   работно 

место. 
Систем за управување • Применува прописи за заштита при 

работа и заштита на животната средина; 

• избира соодветен алат, инструменти, 
потрошен материја,  делови; 

• контролира  слободен  од   во системот 
за управување  и на  преносникот на 
управувачот; 

• менува  зглобовите и лостовите 
(јаболчици и спони); 

• проверува  состојба на серво 
засилувачот; 

• демонтира и  заменува  оштетени 
делови; 

• проверува и менува   црева за висок 
притисок и хидраулична пумпа; 

• заменува  хидраулична течност; 
•  менува  преносник на управувачот; 
• контролира геометрија на тркалата; 
• контролира исправност на поправените 

делови; 
• одржува  лична и  хигиена  на   работно 

место. 

• Контролира и одржува 
систем за  управување; 

• утврдува   и отстранува 
неисправности на  системот 
за  управување. 

Опрема возила: 
• Современи системи  за 

активна и пасивна  
безбедност  

Моторни возила 
• Систем за  управување 
 

Систем за  потпирање • Применува прописи за заштита при 
работа и заштита на животната средина; 

• избира соодветен алат, инструменти, 
потрошен материја,  делови; 

• контролира  исправност на деловите; 

• Контролира и одржува 
систем за  потпирање; 

• утврдува   и отстранува 
неисправности на  системот 
за  потпирање. 

Опрема возила: 
• Современи системи  за 

активна и пасивна  
безбедност  

Моторни возила 



• утврдува  неисправности  и замена на 
оштетени делови:  пружини, лежишта, 
гумени подлошки; 

• заменува   стабилизатори; 
• мери  истрошеност на амортизерите  и по 

потреба ги менува; 
• контролира геометрија на тркалата; 
• контролира исправност на поправените 

делови; 
• одржува  лична и  хигиена  на   работно 

место. 

• Систем за  потпирање 
 

Рамка и  каросерија • Применува прописи за заштита при 
работа и заштита на животната средина; 

• врши визуелна контрола на состојбата на 
рамката и каросеријата на возилото; 

• утврдува грешки и оштетувања и  
препорачува  корекции; 

• инсталира дополнителна опрема  и уреди 
на рамката според упатства на 
производителот; 

• менува пластични делови  на 
каросеријата; 

• одржува  лична и  хигиена  на   работно 
место. 

• Утврдува  грешки и 
оштетувања  и препорачува 
корекции  на  рамката и 
каросеријата. 
 
 

Моторни возила 
• Рамка и каросерија 

 
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 вклушува 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 практична настава може да се реализира преку различни облици на дидактичко-методско 
организирање. Целите на тематските целини можат да се постигнат со повеќе форми на работа, но најмогу се 
работа во парови и индивидуално. Може да се користи и групната работа при изведување на определени 
активности. Индивидуалната работа и работата во парови се изведува при реализирање на конкретна работна 
задача, најчесто во специјализирана работилница, но и при реализирање на практичната настава кај 
работодавач.  
 
Важен момент е обликот/формата на работа да се приспособи со бројот на учениците и целите кои треба да се 
постигнат. Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 
 
Методи и стратегии на работа 
 

• Во практичната настава се користат различни методи: демонстрација, практични активности на учениците, 
учење преку обиди, извлекување на заклучоци, читање на технички цртеж, пресметување и др. 

• Наставата треба да биде насочена кон активно учество на учениците, да се потикнува и развива нивната 
самостојност, размислување, критички став, донесување одлуки и решавање проблеми 

• Наставникот треба да укажува на важноста од користењето на средствата за лична заштита, правилно 
ракување со алатот и машините, оддржувањето на работното место, правилен однос кон заштитата на 
животната средина и правилното складирање на отпаднот материјал.  

 
Наставни форми 
 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот 
практична настава може да се реализира по пат на фронтална работа(особено кога се објаснува, опишува или 
демострира некоја постапка или појава), групна (кога се анализира, синтетизира или истражува појава, процес или 
последица) и индивидуална (за време на изработка на конкретна работна задача). 
Заради поефикасно совладување на потребните вештини и стекнување на компетенциите, воспитно - 
образовната работа по овој предмет се организира така да паралелката се дели најмногу во   3 (три) групи  од 8-
12 ученици. 



 

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 континуитрано од страна на 
наставникот врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците се врши континуирано со водење на работна тетратка и практично 
проверување по секоја завршена работна задача, согласно конкретизираните цели  во рамките на тематската 
целина, како и залагањето и активноста на ученикот во текот на наставата. Изработените работни тетратки се 
оценуваат во текот на наставата и се собираат во портфолиото  на ученикот. Вреднувањето ќе се врши со 
различни постапки, форми и инструменти, врз основа на изработените индивидуални вежби. Доколку  ученикот 
не ја совладал наставната програма, ќе се организира дополнителна настава. Ако по завршената дополнителна 
настава ученикот ги нема постигнато нивото на препознавање и репродукција на целите од наставната програма 
се постапува согласно законот за средно образовани 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – работни 
тетратки, демонстрирање на работи). 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава задолжително ќе се врши преку 
практични вежби. 

 
 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот Практична настава    ја реализираат кадри со завршени студии од: 
- Машинство  

и со здобиена педагошко-психолошка  и методска подготовка и положен стручен испит 
По исклучок: 

-    Више образование по машинство 
- Специјалистичко образование  од областа на машинството 

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 Практична настава за III 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.11-5678/1 на ден 
07.10.2013 година, Скопје   
  
 
 
 
 
 
 
                   Министер, 
        
                      Спиро Ристовски 
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