
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Технологија на ракување и складирање на стоката 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: ТЕХНОЛОГИЈА НА РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКАТА 

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: 3  
           Број на часови годишно: 99 
           Времетраење на образованието: три години 
 

4. 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  технологија на ракување и складирање на стоката се: 

• kласифицираскладишта според локацијата, проектирањето и градењето на складот; 
• разликува опрема, уреди и средства во складиштата; 
• опишува принцип на функционирање на поедноставна опрема на современи информатички системи во функција на 

складиштата; 
• користи 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; 

ПОСТИГНАТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Споредување складишта според: начинот и природата на градење, значењето на предметите, нивната функција и 
сместување, нивото на земјиштето, геометрискиот облик, конструктивното решение 
Примена на складишна опрема 
Подредување контејнери 
Разликување опасни материи 
Следење мерки за заштита на работната и животната средина 

 
 



• препознава опасни материи; 
• почитува прописи и мерки за заштита на работната и животната средина. 

 
5.2. Резултати од учењето  

 
По завршување на наставната програма по технологија на ракување и складирање на стоката, ученикот ќе биде способен да: 

• разликува складишта според локацијата, проектирањето и градењето на складот; 
• набројува видови на складишта; 
• опишува складишна опрема (прооден орман, орман за палети и пакети, проточен орман, автоматизиран орман, полици, ваги 

итн.); 
• разликува опрема со изразена транспортна функција со континуирано дејство на работа, подвижна и помошна опрема, скали 

и алати за пакување и распакување; 
• опишува функција на  современи информативни системи во функција на складиштата; 
• разликува контејнери; 
• чита ознаки кои се користат за обележување на контејнерите; 
• набројува опасни материи; 
• разликува ознаки за означување на опасни материи; 
• одредува начин на ракување и складирање на опасните материи; 
• препознава примери  на  загадување на човековата околина; 
• сортира отпадоци и отпадна амбалажа; 
• толкува прописи и мерки за заштита на работната и животната средина. 

 

 
 



 

6.ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ 

ТЕМАТСКИ ЦЕЛИНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
(образовни излези) 

КОРЕЛАЦИЈА 

1 2 3 4 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
СКЛАДИШТАТА 

Ученикот да: 
• oбјаснува која е задачата на 

складиштата; 
• познава локации, проектирање и 

градење на складиштата; 
• класифицира складишта според начинот 

и природата на градење, според 
значењето на предметите, според 
нивната функција и сместување, според 
нивото на земјиштето, според 
геометрискиот облик, според 
конструктивното решение; 

• разликува складишта и  ладилници за 
прехранбени производи. 

Ученикот ќе биде способен 
да: 

• Разликува складишта според 
локацијата, проектирањето и 
градењето на складот; 

• набројува видови на 
складишта. 

 

ОПРЕМА, УРЕДИ И 
СРЕДСТВА ВО 
СКЛАДИШТАТА 

• Разликува видови на складишна опрема 
(прооден орман, орман за палети и 
пакети, проточен орман, автоматизиран 
орман, полици, ваги итн.); 

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

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

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

Практична 
настава 

СОВРЕМЕНИ 
ИНФОРМАТИВНИ СИСТЕМИ 

• Објаснува што се современи 
информативни системи кај складиштата; 

• Опишува функција на  
современи информативни 

Практична 
настава 

 
 



ВО ФУНКЦИЈА НА 
СКЛАДИШТАТА 

• класифицира современи информативни 
системи во функција на складиштата. 

 

системи во функција на 
складиштата. 

КОНТЕЈНЕРИЗАЦИЈА • Објаснува што е контејнерски транспорт; 
• утврдува стандардизација на 

контејнерите; 
• класифицира 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); 

• разликува ознаки кои се користат за 
обележување на контејнерите. 

• Разликува контејнери; 
• чита ознаки кои се користат 

за обележување на 
контејнерите. 

Практична 
настава 

ОПАСНИ МАТЕРИИ • Класифицира опасни материи; 
• опишува содржина на ADR спогодбата; 
• разликува ознаки за означување на 

опасни материи; 
• познава постапка како се ракува и 

складираат опасните материи. 

• Набројува опасни материи; 
• разликува ознаки за 

означување на опасни 
материи; 

• одредува начин на ракување 
и складирање на опасните 
материи. 

Практична 
настава 

ЗАШТИТА НА РАБОТНАТА 
И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

• Препознава лични заштитни средства и 
опрема;  

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

• познава постапка за преземање мерки за 
уреденост на работното место и на 
дигалката; 

• со опасните материи постапува така, 
што не ја загрозува околината; 

• Препознава примери  на  
загадување на човековата 
околина; 

• сортира отпадоци и отпадна 
амбалажа; 

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

Практична 
настава 

 
 



• објаснува како се 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. 
 

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 технологија на ракување и складирање на стоката 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 
технологија на ракување и складирање на стоката 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 технологија на 
ракување и складирање на стоката 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 континуитрано од страна на наставникот 
врз основа на изготвен стандард за постигањата по предметот технологија на ракување и складирање на стоката. 

 
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 технологија на ракување и складирање на 
стокатазадолжително ќе се врши усно. 
 

9. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Наставата по предметот технологија на ракување и складирање на стокатаја 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 Технологија на ракување и складирање на стоката 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 – 5788/1, на ден 08. 10. 2013 година. 

 
 
                  Министер 
                               __________________________ 

                        Спиро Ристовски  
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