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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Назив на наставниот предмет: БЕЗБЕДНОСТ И РЕГУЛИРАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 
 

1.2. Образовен профил и струка  
 

1.2.1. Образовен профил: техничар за патен сообраќај  
 

1.2.2. Струка: сообраќајна 
 
 

1.3. Диференцијација на наставниот предмет 
 

1.3.1. Карактеристичен за образовниот профил 
 

   1.4. Година  на изучување на наставниот предмет:  трета година 
 

1.5. Број на часови на наставниот предмет 
 

1.5.1. Број на часови неделно: 2 часа 
1.5.2. Број на часови годишно: 72  часа 

 
    1.6. Статус на наставниот предмет: изборен 
 

 
 
 



 
1. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ  
 
По совладувањето на наставната програма по безбедност и регулирање во патниот сообраќај  како изборен предмет ученикот 
стекнува знаења, вештини и се оспособува: 

– da ja tolkuva ulogata na slu`bata za bezbednost na soobra}ajot vo avtotransportnoто pretprijatie; 
– da gi опишува  metodite za кontrola na voza~ite i vozilata; 
– da gi prepoznava raskrsnicite; 
– da gi poznava i objasnuva факторите за настанување на soobra}ajnite nezgodi; 
– da gi objasnува potrebite za aktivna i pasivna bezbednost na vozilo-voza~-pat, patna okolina; 
– da go опишува  informativniot sistem za sledewe na bezbednosta vo patniot soobra}aj; 
– da go opi{ува  preventivniot sistem za podobruvawe na bezbednosta vo soobra}ajot; 

    -   da razviva ~uвstvo za po~ituvawe na soobra}ajnite pravila i propisi kako garancija za ureden i bezbeden soobrа}aj. 
 
 
2. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ  ЗНАЕЊА 
 
 За успешно следење  и совладување на наставата по  безбедност и регулирање во патниот сообраќај како изборен предмет, односно 
постигнување на поставените цели, потребни се предзнаења од: логистика, експлоатација на патните возила, основи на сообраќајот, 
сообраќајна инфраструктура и превозни средства. 
 
   
 



4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структуирање на содржините за учење 
 
 

Тематски целини Број на 
часови 

Конкретни цели Дидактички насоки Корелација меѓу 
тематските 
целини и меѓу 
предметите 

1. SLUЖBA ZA 
BEZBEDNOST  NA 
SOOBRA]AJOT VO 
AVTOTRANSPORTNI 
PRETPRIJATIJA   
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Ученикот: 
   - da gi identifikuva 
faktorite koi{to vlijaat 
vrz безбедноста  на 
сообраќајот;  
-  da gi разликува 
avtotransportnite 
pretprijatija; 
- da go објаснува  zna~eweto 
na slu`bata za bezbednost vo 
avtotransportno 
pretprijatie; 
    -  da ја identifikuva 
структурата  na vrabotenite 
vo avtotransportnite 
pretprijatija; 
     - da gi objasnuva  
kriteriumite za izbor na 
voza~ite; 
- da ja опишува  postapkata za 
kontrola na voza~ite i 
vozilata. 
 

- Оbjasnuvawe za   
  avtotransportnoto    
    pretprijatie; 
- objasnuvawe kakov vid na   
  stru~waci se vrabotuvaat vo   
  avtotransportnite   
   pretprijatija; 
- objasnuvawe kakov vid na   
   avtotransportni pretprijatija 
   postojat; 
- uka`uvawe na propisite za 
izbor na voza~i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Експлоатација на 
патните возила 
Практична 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. SISTEM NA 
KONTROLA NA 
VOZA^OT  I  
VOZILOTO VO 
JAVNIOT 
SOOBRA]AJ 
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   - Дa gi poznava 
posledicite od nesovesno i 
neodgovorno upravuvawe so 
motorno vozilo; 
-дa gi poznava metodite na 
kontrolata na voza~ite; 
- da gi objasnuva metodite od 
stimulativnata programa za 
interesot na voza~ite; 
- da ja opi{uva postapkata za 
kontrola na alkoхol i droga; 
   - da ja opi{uva  kontrolata 
na vozilata. 
 

 
- Objasnuvawe na metodite za 
kontrola na voza~ite; 
- opi{uvawe na kontrolata 

na vozilata; 
- diskusija za odgovornosta 

za ispravnosta na vozilata; 
- diskusija za stimulativna 

programa na voza~ite; 
- објаснување на методите за 

контрола на возилата. 
 

 
 
Експлоатација на 
патните возила 
Практична 
настава 
 
 

 
3.RASKRSNICI I 
REGULIRAWE NA 
SOOBRA]AJOT VO 
RASKRSNICA 
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-Da razlikuva vidovi na 
raskrsnici; 
-da skicira vidovi na 
raskrsnici. 

          
 
 
 
 
 
 

 
- Opi{uvawe razli~ni   
       vidovi na raskrsnici; 
- objasnuvawe kako se 

skiciraat raskrsnici; 
- objasnuvawe i 

demonstrirawe razli~ni 
vidovi raskrsnici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. SOOBRA]AJNI 
NEZGODI   
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-Da gi класифицира 
soobra}ajnite nezgodi; 
-da gi identifikuva 
pri~inite за soobra}ajnite 
nezgodi; 
-da gi објаснува fazite na 
soobra}ajnite nezgodi; 
-дa gi analizira 
statisti~kite podatoci za 
soobra}ajnite nezgodi; 
  - da gi opi{uva metodite za 
merewe na bezbednosta vo 
soobra}ajot; 
- da ja poznava postapkata za 
izrabotka na analiza na 
pri~inite za soobra}ajna 
nezgoda. 
 
 

 
-   Diskusija i objasnuvawe za  
soobra}ajnite nezgodi; 
- opi{uvawe na soobra}ajni 
nezgodi; 
- objasnuvawe kako se slu~ile 
soobra}ajnite nezgodi i nivna 
klasifikacija; 
  - opi{uvawe na fazite na  
soobra}ajnite nezgodi; 
- дiskusija za informativen 
sistem za sledewe na bezbednosta 
vo patniot soobra}aj; 
-objasnuvawe za zna~eweto na  
statisti~kite podatoci na 
soobra}ajnite nezgodi; 
- opi{uvawe metodi za merewe na 
bezbednosta vo soobra}ajot. 

 

 
 
Експлoатација на 
патните возила 
Практична 
настава 



 

 
 
5. AKTIVNA I 
PASIVNA 
BEZBEDNOST NA 
SISTEMOT VOZILO 
- VOZA^ - PAT, 
PATNA OKOLINA 
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-Da gi objasnuva potrebite 
za udobnost pri upravuvawe 
so motorno vozilo; 
-da ja razlikuva aktivnata od 
pasivnata bezbednost na 
vozilata; 
-da go објаснува zna~eweto na 
aktivnata  i pasivnata 
bezbednost na patot i 
patnata okolina. 
 
 

 
- Opi{uvawe na aktivnata i  
       pasivnata bezbednost na 
       vozilata; 
- opi{uvawe za opremata na 

voziloto; 
- diskusija za aktivnata i 

pasivnata bezbednost na 
voza~ot; 

- opi{uvawe na aktivnata i 
pasivnata bezbednost za 
patot i patnata okolina. 

 

 
 
Експлoатација на 
патните возила 
Практична 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.PREVENTIVEN 
SISTEM ZA 
PODOBRUVAWE NA 
BEZBEDNOSTA VO 
SOOBRA]AJOT 
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- Da gi objasnuva potrebite 
za voveduvawe na 
preventiven sistem vo 
bezbednosta na soobra}ajot; 
-da gi poznava merkite za 
zgolemuvawe na bezbednosta 
vo soobra}ajot; 
-da gi opi{uva tehni~kite 
uredi za podobruvawe na 
bezbednosta vo soobra}ajot. 

- Opi{uvawe preventiven sistem 
za bezbednost na soobra}ajot; 
- objasnuvawe на merki za 
zgolemuvawe na bezbednostа vo 
soobra}ajot; 
- opi{uvawe tehni~ki uredi za 
podobruvawe na bezbednosta vo 
soobra}ajot. 
 

 
Експлоатација на 
патните возила 
Практична 
настава  



4.2. Наставни методи и активности на учење 
  
 Целите на наставниот предмет бezbednost i regulirawe vo patniot soobra}aj како изборен предмет се реализираат со 
примена на наставните форми: фронтална, групна и индивидуална. Како наставни методи може да се користат: демонстрација, 
дискусија, решавање на проблеми, активна демонстрација на ученици, учење преку сопствено откривање и др. 
 Активности на ученикот: слуша, црта, наблудува, споредува, прибележува, чита, открива, учи независно и работи домашни задачи. 
Активностите на наставникот се: организира и раководи активна и индивидуална дејност кај учениците, објаснува, организира и води 
дискусија, дава инструкции, пишува на табла, демонстрира, ги оценува задачите, поставува прашања, регистрира, оценува и ги 
анализира резултатите. 
 
4.3. Организација и реализација на наставата  
 
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет бezbednost i regulirawe  vo patniot soobra}aj како изборен 
предмет се реализира во специјализирана училница за стручно-теоретска настава. 
   
 
4.4. Наставни средства и помагала 
 
 За ефикасно реализирање на целите на наставниот предмет бezbednost i regulirawe  vo patniot soobra}aj  како 
изборен предмет се применуваат разни средства и помагала  како: графоскоп, видеоснимки, слајдови, фотографии, компјутер, ЛЦД 
проектор и слично. 
 
 



5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 Оценувањето на постигањата на учениците се врши перманентно, преку усно и писмено проверување на знаењата по секоја 
завршена тематска целина. Исто така, на крајот од полугодието и наставната година се проверуваат постигањата на учениците преку 
изготвени тестови на знаења од тематски целини реализирани во текот на полугодието и наставната година. Доколку ученикот не 
постигне резултати во реализирањето на конкретните цели на наставната програма, се постапува согласно на законската регулатива за 
средно образование.  
 
 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
 
 Наставникот по наставниот предмет бezbednost i regulirawe  vo patniot soobra}aj како изборен предмет треба да 
поседува персонални, професионални и педагошки карактеристики за да се постигне висок квалитет и професионализам во процесот 
на работењето. Покрај  условите предвидени со Законот за средно образование  наставникот треба да е психофизички здрав, да има 
соодветно професионално образование, да го применува литературниот јазик и писмото на кои се изведува наставата, отворен за 
соработка, да ги почитува основните етички норми на однесување, да поседува комуникациски способности, да ја сака педагошката 
работа, да е со нагласени организациски способности, креативен и отворен кон промените во наставата.  
 
6.2.Стандард за наставен кадар 
 

 Наставата по предметот безбедност и регулирање во патниот сообраќај како изборен предмет  ја реализираат кадри со 
завршени студии по: 
- сообраќај – патен сообраќај; 

со здобиена  педагошка, психолошка и методска подготовка и положен стручен  испит.    
 
6.3. Стандард за простор  
 
 Воспитно-образованата работа по овој наставен предмет се реализира во специјализирана училница, опремена со соодветни 
наставни средства и материјали. 
 



 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ  НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
7.1. Датум на изработка: мај 2007 година 
 
7.2. Состав на работната група: 
      1. Ридван Зекири,                                       раководител,   советник,    Министерство за образование и наука 
      2.  Иле Цветановски,                                                           наставник, Технички Факултет - Битола 

3.  м-р Гордана Кожуваровска ,       наставник, СОУ   "Таки Даскало" - Битола 
 4.  Влатко Николоски,                                                         МВР - Скопје                                       

      
 
8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
      Датум на започнување: 01.09.2007 година 
 
 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

        Изборната наставна програма по предметот бezbednost i regulirawe  vo patniot soobra}aj ја одобри министерот 
за образование и наука  со решение бр. 11-4398/1 од 12.06.2007 година. 

 


