
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 III 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: трета  година 
 Број на часови неделно: 16 
           Број на часови годишно: 528 
           Времетраење на образованието: три години 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Примена на складишна опрема 
Користење поедноставна опрема на современи информатички системи во функција на складиштата 
Подредување контејнери 
Следење мерки за заштита на работната и животната средина 
Користење мостовска,  портални и полупортални, подвижна или неподвижна   конзолна , подвижни и неподвижни 
дигалки со столб или кула дигалка од тлото и од кабина 
Одржување дигалка и придружни елементи 
Чита техничка (работна) документација и водење евиденција 
Препознава опасности кои влијаат на стабилноста при манипулација со дигалка 

 
 



 
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: 

• разликува опрема, уреди и средства во складиштата; 
• опишува принцип на функционирање на поедноставна опрема на современи информатички системи во функција на 

складиштата; 
• разликува контејнери според намената, видот на стоката што се превезува, големината, видот на материјалот од кој што 

се изработени, конструкцијата, местото на користење, видот на уредите со кои се опремени контејнерите, можноста за 
претовар и прицврстување на контејнерите; 

• почитува прописи и мерки за заштита на работната и животната средина; 
• управува мостовска,  портални и полупортални, подвижна или неподвижна   конзолна , подвижни и неподвижни дигалки со 

столб или кула дигалка од тлото и од кабина; 
• почитува упатствата за работа заради влијанијата врз околината (спуштање на товарот од соодветна висина); 
• одржува дигалка и придружните елементи; 
• чита техничка документација и води соодветна евиденција; 
• идентификува опасности кои влијаат на стабилноста при манипулација со дигалка. 

 
5.2. Резултати од учењето  

 
По завршување на наставната програма по практична настава, ученикот ќе биде способен да: 
• препознава складишна опрема и опрема со изразена транспортна функција со континуирано дејство на работа, подвижна и 

помошна опрема, скали и алати за пакување и распакување; 
• користи поедноставна опрема на современи информатички системи во функција на складиштата (читач на бар кодови од 

товарните единици...); 
• подредува контејнери според намената, видот на стоката што се превезува, големината, видот на материјалот од кој што се 

изработени, конструкцијата, местото на користење, видот на уредите со кои се опремени контејнерите, можноста за претовар 
и прицврстување на контејнерите; 

• ракува со опасни материи и ги складира; 
• толкува прописи и мерки за заштита на работната и животната средина; 

 
 



• користи мостовска,  портални и полупортални, подвижна или неподвижна   конзолна , подвижни и неподвижни дигалки со 
столб или кула дигалка од тлото и од кабина; Врши полесни сервисни работи на дигалката според упатствата на 
производителот; 

• утврдува техничка состојба на работните средства и недостатоците им ги соопштува на надлежните;  
• ја известува службата за одржување и соработува при отстранување на дефекти; 
•  чита и пополнува работна документација; 
• предвидува опасности кои влијаат на стабилноста при манипулација со дигалка. 

 
6.ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОПРЕМА, УРЕДИ И 
СРЕДСТВА ВО 
СКЛАДИШТАТА 

Ученикот да: 
• разликува складишна опрема 

(прооден орман, орман за палети и 
пакети, проточен орман, 
автоматизиран орман, полици, ваги 
итн.); 

• прикажува опрема со изразена 
транспортна функција со 
континуирано дејство на работа, 
подвижна и помошна опрема, скали 
и алати за пакување и распакување. 

Ученикот ќе биде способен 
да: 
 

• препознава складишна опрема 
и опрема со изразена 
транспортна функција со 
континуирано дејство на 
работа, подвижна и помошна 
опрема, скали и алати за 
пакување и распакување. 

Технологија на 
ракување и 
складирање на 
стоката 

 

СОВРЕМЕНИ 
ИНФОРМАТИВНИ СИСТЕМИ 
ВО ФУНКЦИЈА НА 
СКЛАДИШТАТА 

• Применува поедноставна опрема на 
современи информативни системи 
во функција на складиштата(читач 
на бар кодови од товарните 
единици...). 

• Користи поедноставна опрема 
на современи информатички 
системи во функција на 
складиштата (читач на бар 
кодови од товарните 
единици...). 

Технологија на 
ракување и 
складирање на 
стоката 

 

 
 



КОНТЕЈНЕРИЗАЦИЈА • Разликува контејнери според 
намената, видот на стоката што се 
превезува, големината, видот на 
материјалот од кој што се 
изработени, конструкцијата, 
местото на користење, видот на 
уредите со кои се опремени 
контејнерите, можноста за претовар 
и прицврстување на контејнерите; 

• чита ознаки кои се користат за 
обележување на контејнерите 

 
 

• Подредува контејнери според 
намената, видот на стоката 
што се превезува, големината, 
видот на материјалот од кој 
што се изработени, 
конструкцијата, местото на 
користење, видот на уредите 
со кои се опремени 
контејнерите, можноста за 
претовар и прицврстување на 
контејнерите 

Технологија на 
ракување и 
складирање на 
стоката 

 

ОПАСНИ МАТЕРИИ • Подредува опасни материи 
• чита ознаки за означување на 

опасни материи 
 

• Ракува со опасни материи и ги 
складира Технологија на 

ракување и 
складирање на 
стоката 

ЗАШТИТА НА РАБОТНАТА И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

• Користи лични заштитни средства и 
опрема;  

• работите ги изведува согласно 
прописите за заштита и здравје при 
работа; 

• ги почитува мерките за безбедност 
и здравје  при работа, 
противпожарна заштита и заштита 
на околината; 

• презема мерки за уреденост на 
работното место и на дигалката; 

• известува за грешките односно за 
неправилностите при работата, 
поради кои би можела да настане 
материјална или друга штета; 

• Толкува прописи и мерки за 
заштита на работната и 
животната средина. 

Технологија на 
ракување и 
складирање на 
стоката 

 

 
 



• со опасните материи постапува така 
што не ја оптоварува околината; 

• сортира отпадоци и отпадна 
амбалажа; 

• ги знае важечките прописи со кои се 
уредуваат општите мерки и 
нормативи за заштита при работа 
со одделни дигалки; 

• ги разбира прописите за употреба 
на заштитни и сигурносни средства 
при работа; 

• почитува упатства за заштитната 
опрема на работните средства; 

• почитува постапки на известување 
во случај на неправилности при 
работата; 

• предлага решенија за намалување 
на загадувањето на  човековата 
околина. 
 

 УПРАВУВАЊЕ СО ДИГАЛКА • Управува мостовска,  портални и 
полупортални, подвижна или 
неподвижна   конзолна , подвижни и 
неподвижни дигалки со столб или 
кула дигалка од тлото и од кабина; 

• користи комуникациски и сигнални 
уреди (рачни сигнали, светлосни 
сигнали и звучни сигнали); 

• разликува сигнали на сигналистот 
(рачни сигнали, сигнали преку 
соодветна комуникациска опрема) 
во случаите кога нема прегледност 
над товарот; 

• чита податоци за тежината на 

• Користи мостовска,  портални 
и полупортални, подвижна или 
неподвижна   конзолна , 
подвижни и неподвижни 
дигалки со столб или кула 
дигалка од тлото и од кабина. 

Механизација на 
претовар 

 
 



товарот и   по потреба го мери 
товарот;  

• следи прикачување и затегнување 
на товарот (заради рамномерно 
оптеретување на лостовите, 
балансирање на товарот); 

• внимава на евентуално оштетување 
на товарот при прикачување, 
пренос и оставање на товарот; 

• следи активности на местото на 
работа  (безбедно оставање на 
товарот) при спуштање на товарот; 

• го крева, влече, смирува и следи 
товарот при преместувањето 
односно преносот;  

• почитува упатства за работа заради 
влијанијата врз околината 
(спуштање на товарот од соодветна 
висина); 

• ја поставува дигалката во 
првобитната положба при 
завршување со работата. 

ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДИГАЛКИТЕ 

•  Одржува  и чисти дигалка(кран); 
• врши  мали поправки и 

подмачкување на дигалката; 
• ги пријавува поголемите 

неправилности  на 
претпоставениот. 

• Врши полесни сервисни работи 
на дигалката според 
упатствата на производителот; 

• утврдува техничка состојба на 
работните средства и 
недостатоците им ги соопштува 
на надлежните;  

• ја известува службата за 
одржување и соработува при 
отстранување на дефекти. 

Механизација на 
претовар 

 
 



ТЕХНИЧКА И ДЕЛОВНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ДИГАЛКИТЕ (МАТИЧНА И 
КОНТРОЛНА КНИГА) 
 

− води документација за преземање и 
предавање на дигалката;  

− води дневник за работата на 
дигалката;  

• чита работен налог; 
• ги документира  евентуалните 

недостатоци, дефекти за време на 
работата.  

• води евиденција за превземената 
количина на стока; 

• води евиденција за местото на 
складирање на стоката; 

• ги забележува сите оштетувања на 
стоката настанати меѓутранспортот 
или при растоварувањето на 
стоката и е должен истото да го 
пријави кај одговорното лице; 

• води евиденција за количината на 
уништената стока. 

• Чита и пополнува работна 
документација. 

Механизација на 
претовар 

СТАБИЛНОСТ НА 
ДИГАЛКИТЕ 

• Определува потребен простор за 
работа дигалката; 

• пресметува дозволена маса на 
товарот за манипулирање; 

• идентификува опасности кои 
влијаат на стабилноста при 
манипулација со дигалка. 

• Предвидува опасности кои 
влијаат на стабилноста при 
манипулација со дигалка. 

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

 
 



 
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. Поради природата на работата се 
препорачува за секоја работна задача да бидат ангажирани најмалку по двајца ученици.  
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 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. 

 
 



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 перманентно преку писмено и практично проверување 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 образовани 
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. 

 
9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот практична настава ја реализираат кадри со завршени студии по: 
- Сообраќај  

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 III 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 – 5791/1, на ден 08. 
10. 2013 година. 

 
 
 
                  Министер 
                               __________________________ 

                        Спиро Ристовски  

 
 


	8. ВИДОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ (следење и оценување) НА УЧЕНИКОТ

