
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 настaва 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:  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 

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: 6  
           Број на часови годишно: 216 
           Времетраење на образованието: три години 
 
1. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Разликување различни видови на машински елементи 
Избирање начин и вршење подмачкување на лежишта 
Идентификување конструктивни изведби на моторите, подвижни и неподвижни делови кај моторите со внатрешно 
согорување како и системи кај виљушкарите и дигалките 
Ракување со едноставни рачни орудија и управување со транспортери 

 
 



 
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: 

• препознава различните машински елементи; 
• чита технички цртежи; 
• препознава видови на лежишта; 
• избира начин на подмачкување на лежиштата; 
• идентификува подвижни и неподвижни делови на моторот со внатрешно согорување како и системи кај виљушкарите и 

дигалките; 
• 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. 
 
5.2. Резултати од учењето  

 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
• разликува различни машински елементи; 
• чита цртежи на  машински елементи за врска; 
•    чита технички цртежи на оски  и вратила; 
•    заварува со електролачно и гасно заварување; 
•    чита технички цртежи на лежишта; 
• монтира и демонтира лежишта; 
• врши подмачкување на лежишта; 
• чита шеми на  различни видови преносници; 
• проверува работа на погонските компоненти; 
•    набројува погонски механизми; 
• избира транспортер според видот и тежината на товарот; 
•   ракува со едноставни рачни орудија и управува со транспортери. 
 
 
 

 
 



 

2. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ , 
ВИДОВИ И 
КЛАСИФИКАЦИЈА  

Ученикот да: 
• разликува машински склопови и  

потсклопови во  различни машини; 
• препознава конструктивни решенија 

на  завртки и навртки; 
• чита цртежи на  машински елементи 

за врска; 
• одредува  примена на заковки; 
• разликува  заварени конструкции; 
• одредува  примена на  елементи за 

еластична врска  во машини и уреди; 
• избира материјал за изработка на 

вратила и осовини според зададени 
барања; 

• чита технички цртежи на оски  и 
вратила. 

Ученикот ќе биде способен 
да: 
 

• разликува различни 
машински елементи; 

• чита цртежи на  машински 
елементи за врска; 

• чита технички цртежи на 
оски  и вратила; 

• заварува со електролачно и 
гасно заварување 

Основи на 
машинство 

ЛЕЖИШТА • Чита технички цртежи на лежишта; 
• одредува место на  поставување на  

различни видови лежишта; 
• применува  начини на подмачкување 

на лежиштата. 
 

• Чита технички цртежи на 
лежишта; 

• монтира и демонтира 
лежишта; 

• врши подмачкување на 
лежишта. 

Основи на 
машинство 

ПРЕНОСНИЦИ НА МОЌ • Чита шеми на  различни видови 
преносници; 

• познава начини на примена на 
различни видови преносници  во 
машини и уреди. 

• Чита шеми на  различни 
видови преносници; 

 

Основи на 
машинство 

 
 



ПОГОНСКИ АГРЕГАТИ И 
МЕХАНИЗМИ КАЈ 
ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ 

• Препознава мотори со внатрешно 
согорување; 

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

• препознава конструктивни изведби на 
моторите, подвижни и неподвижни 
делови кај моторите со внатрешно 
согорување како и системи кај 
виљушкарите и дигалките како 
разводен механизам, систем за 
напојување, палење, ладење, 
подмачкување и систем за одвод на 
издувните гасови. 

• Проверува работата на 
погонските компоненти. 

Механизација на 
претовар 

ЕДНОСТАВНИ РАЧНИ 
ОРУДИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ПРЕТОВАРНИТЕ РАБОТИ 
И ТРАНСПОРТЕРИ 

• Ракува со рачни орудија: лост, 
движечки платформи, рачна количка, 
рачни вилушкар и гравитациони 
средства; 

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

• ракува со различни видови на 
транспортери. 

• Избира транспортер 
според видот и тежината 
на товарот 

• ракува со едноставни 
рачни орудија и управува 
со транспортери 

Механизација на 
претовар 

 
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

 
 



 
3. 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. Поради природата на работата се 
препорачува за секоја работна задача да бидат ангажирани најмалку по двајца ученици.  
 
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 презентации или друг вид истражување). 
Заради поефикасно совладување на потребните вештини и стекнување на компетенциите, воспитно - образовната работа 
по овој предмет се организира така да паралелката се дели во две групи од 15  до 17 ученици со блок часови. 
Важен момент е обликот/формата на работа да се прилагоди со бројот на учениците и целите кои треба да се постигнат. 
Изборот на обликот/формата на работа се остава на самиот наставник. 

 
 



4. 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 практична настава. 
Оценувањето на постигањата на учениците се врши перманентно по секоја завршена тематска целина, согласно 
конкретизираните цели  во рамките на тематската целина, како и залагањето и активноста на ученикот во текот на 
наставата. Изработенитеизвештаисеоценуваатвотекот нанаставатаисесобираатвопортфолиото  наученикот. 
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 постинато нивото на препознавање и репродукција на целите од 
наставната програма се постапува согласно законот за средно образование. 
Вреднувањето може да се врши со различни постапки, форми и инструменти (усно-излагање, писмено – тестови на 
знаења на одредени тематски целини и сегменти и демонстрирање на работи). 
Оценувањето на постигањата на учениците по предметот практична настава  задолжително ќе се врши преку 
практични вежби и проектни работи. 

 
5. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот практична настава 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 Практична настава 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 – 5789/1, на ден 08. 10. 2013 година. 

 
 
 
                  Министер 
                               __________________________ 

                        Спиро Ристовски  
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