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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 
 
1.1.  Naziv na nastavniot predmet:  TEHNOLOGIJA NA @ELEZNI^KI TRANSPORT 

1.2.  Obrazoven profil i struka na koi im pripa|a nastavniot predmet  

1.2.1. Obrazoven profil: tehni~ar za transport i {pedicija 

1.2.2. Struka: soobra}ajna 

1.3.    Diferencijacija na nastavniot predmet 

1.3.1. Stru~no obrazovanie:  predmet karakteristi~en za obrazovniot profil 

1.4.    Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet  

1.4.1. Vtora godina 

1.5.    Broj na ~asovi na nastavniot predmet 

1.5.1. Broj na ~asovi nedelno:  2  ~asa 

1.5.2. Broj na ~asovi godi{no:  72  ~asa 

1.6.    Status na nastavniot predmet :  

1.6.1.  Zadol`itelen predmet  
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2. ЦELI NA NASTAVNIOT PREDMET  
 

Цели на наставниот предмет се ученикот: 
– да го razbira значењето на железничкиот транспорт; 
– да ги poznava предностите и недостатоците на железничкиот транспорт; 
– да ги опишува видовите на превоз со железница; 
– да ги пoznava прописите кои важат во железничкиот транспорт; 
– да ги идентификува сериите и подсериите на железничките коли и нивното значење 
– да ги применува правилно железничките коли и товарниот прибор во зависност од видот на стоката која се превезува; 
– да ги разликува видовите на возови во железнички транспорт; 
– да ја опишува употребата на железничките коли во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; 
– да го применува правилното товарење на железничките коли. 

 
 
3. ПOTREBNI PRETHODNI PREDZNAEWA 

 Za uspe{no sovladuvawe na nastavnite sodr`ini i za postignuvawe na zacrtanite celi po predmetot tehnologija na 
`elezni~ki transport, potrebno e u~enikot da poseduva znaewa od nastavnite predmeti: soobra}aj i transport i 
soobra}ajna geografija 
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4. Образовен процес 
4.1. Структуирање на содржините за учење 

Тематски целини 

Број 
на 

часов
и 

Конкретни цели Дидактички насоки 

Корелација 
меѓу темат. 
целини и 
меѓу 

предмети 
1 2 3 4 5 

@ELEZNI^KI 
TRANSPORT 12 

Ученикот: 
- да ги познава karakteristikite на  
  железничкиот транспорт; 
-да ги разликува предностите и  
 недостатоците на железничкиот  
 транспорт; 
-да го poznava местото на железничкиот  
 транспорт во транспортниот синџир; 
- Da ги познава учесниците во  
  железничкиот транспорт; 
- да ги познава прописите кои се  
  применуваат при превоз на пратки; 
- да ги идентификува тарифите i  
  tarifite превоз со железница; 
- да ја познава organizacijata на   
  транспортно-комерцијалната служба; 
- да ги опишува постројките и уредите za    
  превоз; 

Objasnuvawe na карактеристиките на 
видовите транспорт сo akcent на 
позитивните и негативните 
karakteristiki на видовите на 
транспорт; defiфинираwe na местото на 
железничкиот транспорт во 
транспортниот систем; objasnuvawe na  
значењеto na `elezni~kiot transport 
i транспортниот систем на 
Р.Мakedonija. 
Dефинираwe na пратка, видови пратки , 
редовен, орочен i договорен превоз; 
објаснуваwe na poimite испраќач, 
примач, превозник, шпедитер во 
железничиот транспорт; презентираwe 
na прописи koi се користат при превоз 
на пратки со железница (ЦИМ, ПИМ, 
РИД, РИВ, Тарифа дел 1-5, Пр.160, 
Уп.162 и др.); објаснуваwe na  работните 
места во транспортно-комерцијалната и 
колската служба; nabrojuvawe na 
службени места, постројки, уреди и 
опрема во железничкиот транспорт. 
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@ELEZNI^KI KOLI 12 

-Dа ја познава поделбата на  
  желezni~kite коли по вид на превоз и  
  po групи; 
- да ја разликува намената на  
  желezni~kite коли по серии, подсерии  
  и вид на товар; 
- да го објаснува облежувањето на  
  желezni~kite коли со букви; 
- да ги идентификува желezni~kite коли  
  по индивидулниот број; 
- да ги познава натписите на  
  желezni~kite коли; 
- да проценува потреба од чистење,  
  миење, дезинфекција и дезинскеција на  
  коли по нивната употреба; 
-да ги познава видовите на влечни возила; 

Oбјаснуваwe na видовиte желezni~ki 
коли за превоз на патници i желezni~ki 
коли za превоз на стока; дефинираwe na 
основните карактеристики на 
желezni~kite коли; објаснуваwe na 
облежувањето на желezni~kite коли 
(серии, подсерии, индивидуален број); 
презентираwe na  натписи на 
желezni~ki коли; презентираwe na 
цртежи и слики на желezni~kite коли и 
локомотиви; објаснуваwe na primenata 
na razli~ni serii на желezni~ki коли; 
objanuvawe na potrebata od чистење, 
миење, дезинфекција и дезинскеција на 
коли. 
 

 

TOVAREN PRIBOR 4 

- Dа gi razlikuva видовиte на товарен  
  прибор; 
- да ја poznava потребата од употреба на  
  товарниот прибор; 
- да ја опишува постапката пред и по  
  употребата на товарниот прибор; 
- да gi poznava последициte во случај  
  неправилна употреба на товарен прибор  
  i koga ne se uпотребuva товарен прибор; 

Objasnuvawe na видовите на товарниот 
прибор; презнетираwe na цртежи, слики, 
скици од товарен прибор; покажуваwe 
na товарен прибор; презентираwe na 
начини на употреба на товарен прибор; 
укажуваwe на последициte во случај na 
неправилна употреба на товарен прибор 
ili koga ne se uпотребuva товарен 
прибор. 

 

VOZOVI 4 

-Da ја poznava поделбата на возовиte i  
 nivnatanamena  
-да ја poznava funkcijata на возниот  
 ред; 

Objasnuvawe na поделбата на возовите 
според намена и вид на превоз; 
objanuvawe na карактеристиката на 
секој вид воз; дефинираwe na возен ред; 
objasnuvawe na негово значењe i 
основиte за неговаta изработка. 
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УPOTREBA NA 
PATNI^KI KOLI 12 

-Dа ги познава важечките прописи за  
 употреба на патничките коли во  
 внатрешен и меѓународен сообраќај; 
-да го објаснува начинот на составување  
 на возови за превоз на патници; 
-да  ја разликува употребатa и намената  
 на курсните и директните коли; 
-да проценува случаи кога е потребно да  
 се изврши зајакнување на возови; 
-да ја опишува постапката на нарачување  
 на патнички коли и возови; 
-да ги познава техничките и  
 сообраќајните услови за меѓународен  
 сообраќај; 
-да ја познава евиденцијата за употреба на   
 патничките коли; 

Pрезентираwe na прописите кои важат 
за употребата на патничките коли; 
објаснуваwe na начинот на составување 
на возови за превоз на патници, на 
употреба на курсни и директни коли, на 
potreba за зајакнување на возови i 
постапка за нарачување на патнички 
коли и возови; презентираwe na na~in 
na евиденциja на патнички коли (Кол-57, 
СПК, Кол-41 и др.) и начини на 
пресметување на работа на коли. 

 

УPOTREBA NA 
TOVARNI KOLI 14 

-Dа ги познава важечките прописи за  
 употреба на товарните коли во внатрешен  
 и меѓународен сообраќај; 
-да ги објаснува начините на составување  
 на возови за превоз на товар; 
-да го опишува начинот на порачување на  
 колите и товарниот прибор; 
-да го познава начинот на утврдување на  
 потребен број на коли и тов. прибор;    
-да ги толкува техничките и  
 сообраќајните услови за меѓународен  
 сообраќај; 
-да го познава начинот на превезувањето  
 на колите во празна и товарена состојба; 
-да пресметува надоместоци за работана  
 колите според важечки прописи; 

Pрезентираwe na  va`e~ki за употреба 
на товарните коли; објаснуваwe na 
начинот на составување на возови за 
превоз на стока; презентираwe na начини 
на порачување; продолжување и отказ на 
коли (Кол-23, усно, писмено); 
објаснуваwe na евиденцијаta и начинite 
на утврдување на потребен број на коли 
и товaren прибор; презентираwe na 
условите за меѓународен сообраќај на 
коли (општи услови, при превоз на 
денковна, колска, особена пратка, празна 
кола и сл.); опишуваwe na начините на 
пресметување на надоместоци за 
користење и превоз на натоварена, 
празна i оштетена кола; ослободување 

 



 

 8
 
 

од надомест и сл. 

ТOVAREWE NA 
@ELEZNI^KI KOLI 14 

-Dа ги познава карактеристикиte на  
 стокаta и товариte кои се превезуаат со  
 железница; 
-да ги познава начините на окрупнување  
 на товарот; 
-да го пресметува оптоварувањето и  
 границата на товарење на колите при  
 превоз; 
-да poznava начиниte на распоредување  
 на товарот во колите; 
-да ги познава дозволените димензии на  
 товарот; 
-да го опишува правилното  
 распоредување на специфичните товари    
 (вонгабаритни, долги товари, опасни  
 материи, растресита стока и  
 стока во течна и гасовита агрегатна  
 состојба); 
-да ги poznava начините на  
 манипулирање  
 со специфичните товари; 
-да ги познава начините на обезбедување  
 на товарот; 

Opi{uvawe na видовите товар; 
objasnuvawe na начините на 
окрупнување, пакување, отпреме, 
складирање на товарот; definirawe na 
единица на ракување; решаваwe примери 
за утврдување на граници на товарење на 
коли i правилно распоредување на 
товар; oбјаснуваwe na дозволените 
димензии на товарот; презентираwe na 
примери за правилно распоредување на 
поединечни, вонгабаритни, долги товари 
и др.објаснуваwe na начините на 
манипулирање со растресита стока, 
опасни материи; објаснуваwe na 
начините на товарење на цистерни. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 

Soglasno celite na nastavniot predmet tehnologija na paten transport, nastavnikot primenuva sovremeni 
nastavni metodi so koi na u~enikot mu se dava mo`nost da stane aktiven u~esnik vo nastavata. Ovie metodi podrazbiraat 
primena na nastavni formi za rabota kako {to se: rabota vo grupi, vo parovi/tandem i individualno koristewe na 
sovremeni nastavni sretstva i pomagala. Vo tekot na nastavniot proces nastavnikot gi prezema slednite aktivnosti: 
planira, se podgotvuva za ~asot, objasnuva, demonstrira, dava upatstva za skicirawe, bele`ewe, opi{uva, postavuva 
pra{awa, sporeduva, gi koristi prethodno steknatite znaewa na u~enikot, ja sledi i kontrolira rabotata na u~enikot, gi 
ocenuva postigawata na u~enikot i dr. 
 Vo tekot na nastavata aktivnostite na u~enikot se sostoi vo slu{awe, diskutirawe, pribele`uvawe, koristewe na 
sopstvenite prethodno steknati znaewa, nabquduvawe, bele`ewe, demonstrirawe postapki, sporeduvawe, izrabotuvawe 
doma{ni zada~i, ~itawe dijagrami, skici, {emi, eksperimentirawe i dr. 
 
 
4.3. Организација и реализација на наставата по предметот 
 

Vospitno-obrazovniot proces po  predmetot tehnologija na `elezni~ki transport se realizira preku stru~no-
teoretska nastava vo specijalizirana u~ilnica, odnosno kabinet - u~ilnica, opremena so nastavni sretstva i pomagala. 
Obrazovnite aktivnosti se organizirani vo dve polugodija, spored nedelen raspored na ~asovi. Brojot na ~asovite koj e 
daden za oddelnite nastavni celini vo 4.1. od ovoj dokument opfa}a ~asovi za obrabotka na novi nastavni sodr`ini, ve`bi, 
povtoruvawe i utvrduvawe. 

 
 

4.4. Наставни средства и помагала 
 

Za poefikasno postigawe na celite se primenuvaat razni nastavni sretstva, pomagala i materijali. Vo zavisnost od 
nastavnata sodr`ina se koristat: audio-vizuelni pomagala (grafoskop, televizor, videoproektor, dijaproektor, 
kompjuterska oprema), {emi, sliki, maketi, katalozi. 
Za pouspe{no sovladuvawe na celite na predmetot se koristi soodvetna literatura i toa: u~ebnici i u~ebni pomagala, 
nastavni materijali podgotveni od strana na nastavnikot, Internet i dopolnitelna literatura 

 
 



 

 10
 
 

5. ОCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE 
 

Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata i umeewata kontinuirano 
vo tekot na celata u~ebna godina, usno, kako i pismeno preku testovi na znaewa po obrabotkata na sekoja nastavna celina, 
doma{ni zada~i i izve{tai za izvedenite proektni zada~i. Sekoj u~enik vo tekot na edno polugodie treba da dobie najmalku 
dve ocenki. Dokolku u~enikot ne ja sovlada nastavnata programa po predmetot, se postapuva spored zakonskata regulativa. 

 
 

6. КADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 

 
Pokraj uslovite propi{ani so Zakonot za sredno obrazovanie, nastavnikot po nastavniot predmet tehnologija na 

`elezni~ki transport treba da gi poseduva slednite individualni, profesionalni i pedago{ki karakteristiki: da e 
psihofizi~ki zdrav, da go primenuva literaturniot jazik i pismoto na koj se izveduva nastavata, da e komunikativen, 
otvoren za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno obrazovanie, so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata 
rabota, da e dobar organizator, kreativen, da ja po~ituva li~nosta na u~enikot, da e podgotven za primena na inovacii vo 
vospitno-obrazovnata rabota. 
 
6.2. Стандард за наставен кадар 

 
Nastavata po predmetot tehnologija na paten transport, ja realiziraat kadri so zavr{eni studii po  

soobra}aj, nasoka `elezni~ki soobra}a i transportj, so zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i 
polo`en stru~en ispit 

 
6.3. Стандард на простор за наставниот предмет 

 
Nastavata po nastavniot predmet tehnologija na `elezni~ki  transport se realizira vo specijalizirana u~ilnica, 

odnosno kabinet-u~ilnica, opremena spored Normativot za prostor i oprema za obrazovniot profil tehni~ar za transport 
i {pedicija i во претпијатија чија основна или споредна дејност е проблематиката на  железничкиот транспорт и  шпедицијата. 
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7. ДATUM NA IZRABOTKA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
7.1.  Датум на изработка: маj, 2006 година 

 
7.2.  Состав на работната група: 

 
1. Sowa \o{evska Ivanovi},  rakovoditel na rabotna grupa -Biro za razvoj na obrazovanieto 
2. м-р Гордан Стојиќ, dipl. soobra}aen in`ener, nastavnik vo “Владо Тасевски" - Скопје 

      3. Николче Николоски, dipl. soobra}aen in`ener, Македонски железници – Скопје 
 

 
8. ПO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

Датум на започнување: 01.09.2006 година 
 
 
9.  ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
 Nastavnata programa po predmetot tehnologija na `elezni~ki transport ja donese ministerot za obrazovanie i nauka 
so re{enie br. . 07 – 3851 / 22 od 29.06.2006 godina. 
 
 
 
 
 


