
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Механизација на претовар за I година, сообраќајна струка, образовен 
профил ракувач со машини за пренос на материјал за учениците во средното стручно реформирано тригодишно  образование. 
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1.  НАЗИВ НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА ВО ЧИИ РАМКИ СЕ ИЗУЧУВА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА: 
РАКУВАЧ СО МАШИНИ ЗА ПРЕНОС НА МАТЕРИЈАЛ 
 
2. НАЗИВ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ:  МЕХАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТОВАР 

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 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

 

 

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

• класифицира механизиранисредства според видот на претоварните работи, според правецот и начинот на движење на 
товарот и според местото на натоварните, истоварните  и претоварните работи; 

• препознаватипови и видови на транспортни машини; 
• препознава видови на мотори со внатрешно согорување; 
• разликува различни изведби на  лост, движечки платформи, моторни ролери, повеќе наменски магацински 

колички,комбинирани направи и гравитационски средства; 
• утврдува вид на транспортер според видот и тежината на товарот. 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Избирање соодветни работни машини и механизација  
Познавање различни видови на приклучоци за пренос  на товар 
Разликување типови и видови на транспортни машини 
Избирање рачни орудија за извршување на претоварните работи 
Утврдување вид на транспортер според видот и тежината на товарот 



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

• опишува фази на развој на ракување при натовар, истовар и претовар; 
• набројува видови на меганизирани средства според видот на претоварните работи, правецот и начинот на движење на 

товарот и местото на натоварните, истоварните  и претоварните работи; 
• именува типови и видови на транспортни машини; 
• опишува принцип на работа на двотактен и четири тактен ото и дизел мотор; 
• набројува погонски механизми; 
• препознава различни видови на погонски механизми во зависност од транспортна машина; 
• препознава  рачни орудија за извршување на претоварните работи; 
• прикажува  шематски, лост, движечки платформи, моторни ролери, повеќе наменски магацински колички,комбинирани 

направи и гравитационски средства; 
• опишува  типови и видови на транспортери; 
• именува составни делови на транспортер со лента, плочести транспортери, зглобни транспортери, пневматски транспортери, 

елеватори, лифтови; 
• избира транспортер според видот и тежината на товарот. 

 

6. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

 
ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

(образовни излези) 
КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОСНОВНИ СВОЈСТВА НА 
МАНИПУЛИРАЊЕТО ПРИ 
НАТОВАР, ИСТОВАР И 
ПРЕТОВАР НА ТОВАРОТ 

Ученикот да: 
• осознава потреба за манипулирање 

со стока; 
 ги познава фазите на развој на 
ракување при натовар, истовар и 
претовар. 

Ученикот ќе биде способен да: 
• Опишува фази на развој на 

ракување при натовар, истовар 
и претовар. 

 



КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
МЕХАНИЗИРАНИТЕ 
СРЕДСТВА И ТОВАРОТ ОД 
АСПЕКТ НА ПРЕТОВАРНИТЕ 
РАБОТИ 

• Дефинира механизирани средства; 
• класифицира механизирани 

средства според видот на 
претоварните работи; 

• класифицира механизирани 
средства според правецот и 
начинот на движење на товарот; 

• класифицира механизирани 
средства според местото на 
натоварните, истоварните  и 
претоварните работи. 

• Набројува видови на 
меганизирани средства според 
видот на претоварните работи, 
правецот и начинот на 
движење на товарот и местото 
на натоварните, истоварните  и 
претоварните работи. 

 

ПОГОНСКИ АГРЕГАТИ И 
МЕХАНИЗМИ КАЈ 
ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ 

• Препознава типови и видови на 
транспортни машини; 

• дефинира погонски механизми кај 
транспортни машини; 

• опишува различни видови на 
погонски механизми во зависност од 
транспортна машина; 

• опишува принцип на работа на 
двотактен и четири тактен ото и 
дизел мотор; 

• разликува конструктивна изведба на 
моторите; 

• именува подвижни и неподвижни 
делови кај моторите со внатрешно 
согорување; 

• препознава разни системи кај 
виљушкарите и дигалките како 
разводен механизам, систем за 
напојување, палење, ладење, 
подмачкување и систем за одвод на 

• Именува типови и видови на 
транспортни машини; 

• набројува погонски механизми; 
• препознава различни видови 

на погонски механизми во 
зависност од транспортна 
машина; 

• опишува принцип на работа на 
двотактен и четири тактен ото 
и дизел мотор. 

Практична 
настава 



издувните гасови. 
ЕДНОСТАВНИ РАЧНИ 
ОРУДИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ПРЕТОВАРНИТЕ РАБОТИ 

• Објаснува функција на рачните 
орудија за извршување на 
претоварните работи; 

• дава примери за примена на рачни 
орудија; 

• набројува рачни орудија за 
извршување на претоварните 
работи; 

• разликува различни изведби на  
лост, движечки платформи, моторни 
ролери, повеќе наменски магацински 
колички,комбинирани направи и 
гравитационски средства; 

• прикажува, шематски, лост, 
движечки платформи, моторни 
ролери, повеќе наменски магацински 
колички,комбинирани направи и 
гравитационски средства.  

• Препознава  рачни орудија за 
извршување на претоварните 
работи; 

• прикажува шематски, лост, 
движечки платформи, моторни 
ролери, повеќе наменски 
магацински 
колички,комбинирани направи 
и гравитационски средства.  

Практична 
настава 

ТРАНСПОРТЕРИ • Дефинира поим на транспортери;  
• препознава работни делови на 

транспортери во зависност од видот 
и начинот на транспортирање; 

• врши поделба на транспортери врз 
основа на конструктивна изведба, 
обемот и големина на работа и 
начин на поставување и движење; 

• утврдува вид на транспортер 
според видот и тежината на 
товарот; 

• познава предности на транспортер 

• Опишува  типови и видови на 
транспортери; 

• именува составни делови на 
транспортер со лента, 
плочести транспортери, 
зглобни транспортери, 
пневматски транспортери, 
елеватори, лифтови; 

• избира транспортер според 
видот и тежината на товарот. 

 

Практична 
настава 



со лента во однос на останатите 
средства на транспортна 
механизација;  

•  опишува конструкција на 
транспортер со лента, плочести 
транспортери, зглобни 
транспортери, пневматски 
транспортери, елеватори, лифтови; 

Забелешки: 
• Од 10%до 20% од наставната програма се остава простор на наставникот да ја дополни програма та  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 механизација на претовар 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: 
хеуристичка настава, екземпларна настава, проблемска настава. 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 
механизација на претовар се: 
Вербални методи:  

• Усно излагање при што се врши опишување, образложување објаснување на начини и постапки на и за  работа  
• Разговор каде се водат прашања и одговори кои потикнуваат на размислување, анализа, заклучување, синтеза   

Визуелни методи 
Демострирање на:  

• предмети (модели, цртежи), 
• активности (проектни задачи, извршени истражувања и анализи). 



Наставни форми 
 

При реализација на наставата важна улога има и обликот на наставната работа. Наставата по предметот механизација на 
претовар 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 презентации или друг вид истражување) 
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 механизација на претовар. 

 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на знаења на 
одредени тематски целини и сегменти, елаборирање на презентации или друг вид истражување. При сумативното оценување се 
користат соодветни инструменти за вреднување на постигањата, чии критериуми ќе им бидат познати на учениците. На учениците 
редовно ќе им се укажува на успесите и пропустите преку усна и пишана повратна информација. 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот механизација на претовар  задолжително ќе се врши усно. 
 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот механизација на претовар ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- Сообраќај 
- 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. Николче Спасовски, дипл. сооб. инж., наставник,  АСУЦ „ Боро Петрушевски“ - Скопје  
3. Агим Незири, дипл. сооб. инж., наставник, СОУ „ Моша Пијаде“ – Тетово  
4. м-р Кире Диманоски, дипл. сооб. инж., директор за маркетинг и продажба, Македонски Железници Транспорт АД 

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 Механизација на претовар за I година од сообраќајната струка, образовен 
профил ракувач со машини за пренос на материјал за учениците во средното реформирано тригодишно образование, на 
предлог на Центарот за стручно образование и обука, ја донесе министерот за образование и наука со број 11 – 5784/1, на ден 
08. 10. 2013 година. 

 
 
                  Министер 
                               __________________________ 

                        Спиро Ристовски  
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