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1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 
 

1.1. Naziv na nastavniot predmet: EKSPLOATACIJA NA @ELEZNI^KI VOZILA 
 

1.2. Obrazoven profil i struka  
 

1.2.1. Obrazoven profil: tehni~ar za `elezni~ki soobra}aj  
 

1.2.2. Struka: soobra}ajna 
 

1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet 
 

1.3.1. Karakteristi~en za obrazovniot profil  
 

1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet: 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: zadol`itelen predmet 
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2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET  
 
Po sovladuvaweto na nastavnata programa po nastavniot predmet eksploatacija na `elezni~ki vozila u~enikot steknuva 
znaewa, ve{tini i se osposobuva: 

– da gi poznava zada~ite na kolskata slu`ba i nejzinata organizaciona postavenost; 
– da gi razlikuva vidovite na patni~kite i tovarnite koli; 
– da ja poznava namenata na `elezni~kite koli i tovarniot pribor; 
– da izbere soodvetna tovarna kola za odreden vid na stoka; 
– da ja razbira evidencijata na kolite; 
– da ja prepoznava potrebata i na~inot na vr{ewe na pregledi i odr`uvawe na `elezni~kite koli; 
– da razviva profesionalen odnos kon strukata. 
 

 
 
3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA 
  
  Za uspe{no sledewe  i sovladuvawe na sodr`inite od ovoj nastaven predmet, odnosno postignuvawe  na  postavenite 
celi, potrebni  se predznaewa od predmetite  osnovi na soobra}ajot  i transportot i prevozni sredstva od I godina   
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4. OBRAZOVEN PROCES 
 

4.1. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe 

Tematski celini 
Broj 

na 
~asovi

Konkretni celi Didakti~ki nasoki 
Korelacija me|u 
temat. celini i 
me|u predmetiте 

1 2 3 4 5 

ЗАДАЧИ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
КОЛСКАTA СЛУЖБА 

4 

Ученикот: 
- да ги poznava задачите на колскaта 
служба; 
- да ја опишува организацијата на 
колската служба; 
- да ги идентификува станиците во 
кои се извршува колска служба.  

- Oбјаснување на задачите, целите, 
потребата за постоење и организација 
на колската служба; 
- категоризирање на станиците во кои 
се извршува колска служба; 
- опишување на работните места во 
колската служба. 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Практична настава 

ПАТНИЧКИ КОЛИ 12 

- Да ја објаснува намената на 
патничките коли; 
- да ги познава видовите и типовите 
на патничките коли; 
- да го опишува обележувањето на 
патничките коли; 
- да ги споредува карактеристиките 
на патничките коли; 
- да ја познава внатрешната опрема и 
прибор на патничките коли; 
- да ги разликува колските паркови на 
патничките коли; 
- да ги препознава натписите на 
товарните коли. 

- Објаснување на намената на 
патничките коли; 
- опишување на поделбата на 
патничките коли по серии и потсерии; 
- презентирање на  начинот на 
обележување на патничките коли со 
букви и бројки и натписите; 
- дискусија за карактеристиките на 
колите со седишта од 1 и 2 класа, со 
легла, кушет-коли, багажни, 
поштенски и др.; 
- демонстрирање на цртежи, слики, 
слајдови на патнички коли; 
- опишување на опремата и приборот 
на колите; 
- презентирање на едноставни примери 
за утврдување на колски паркови на 
патнички коли. 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Практична настава 
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УПОТРЕБА И  
ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ПАТНИЧКИ КОЛИ 

16 

- Да ги познава прописите кои важат 
за употреба на патничките коли во 
внатрешниот и меѓународниот 
сообраќај; 
- да го објаснува начинот на 
составување на возови за превоз на 
патници; 
- да  наведува случаи на употреба на 
курсни и директни коли; 
- да идентификува потреба од 
зајакнување на возови; 
- да ја објаснува постапката на 
нарачување на патнички коли и 
возови; 
- да ги познава техничките и 
сообраќајните услови за меѓународен 
сообраќај; 
- да го познава водењето на 
евиденцијата на патничките коли; 
- да ги објаснува показателите од 
евиденцијата на патничките коли. 

- Презентирање на прописите за 
употреба на патнички коли; 
- објаснување на начинот на 
составување на возови за превоз на 
патници; 
- презентирање на случаи на употреба 
на курсни и директни коли; 
- укажување  на можните причини и 
начини на зајакнување на возовите; 
- објаснување на постапката за 
нарачување на патнички коли и 
возови; 
- објаснување на техничките и 
сообраќајните услови (ширина на 
колосек, товарен профил, дозволени 
оптоварувања и сл.); 
- презентирање на евиденции за работа 
на патнички коли (Кол-57, СПК, Кол-
56, Кол-41 и др.); 
- демонстрирање практични примери 
за пополнување на евиденции на 
патничките коли. 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Практична настава 
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ТОВАРНИ КОЛИ И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ТОВАРНИ КОЛИ 

24 

- Да ја опишува намената на 
товарните коли; 
- да ги познава видовите и типовите 
на товарните коли; 
- да го опишува обележувањето на 
товарните коли и натписите; 
- да ги споредува карактеристиките 
на товарните коли по серии и 
потсерии; 
- да објаснува избор на  соодветен 
вид на товарни коли во зависност од 
видот на стоката; 
- да ја познава потребата од водење 
евиденции за товарните коли; 
- да пополнува евиденции на товарни 
коли; 
- да ги анализира показателите од 
евиденцијата на товарните коли. 
 
 
 
 
 
 
 

- Објаснување на намената на 
товарните коли; 
- опишување на поделбата на 
товарните коли по групи, серии и 
потсерии; 
- презентирање на начинот на 
обележување на товарните коли со 
букви и бројки; 
- анализирање на карактеристиките на 
колите по сериии и потсерии и 
укажување кој вид на стока се товари 
во нив; 
- демонстрирање на цртежи, слики, 
слајдови на товарните коли; 
- презентирање на натписи на товарни 
коли; 
- презентирање на  евиденции за 
работа на товарните коли (Кол-1, Кол-
2, Кол-3, Кол-4, Кол-7, Кол-8, Кол-19, 
Кол-20, Кол-39, Кол-65и др.); 
- демонстрирање  практични примери 
за пополнување на евиденции на 
товарните коли; 
- упатување на поврзаноста на 
податоците во различни евиденции. 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Практична настава 
 

ПРЕГЛЕД И 
ОДРЖУВАЊЕ НА 

КОЛИ 
10 

- Да го опишува начинот на 
упатување на колите на технички 
преглед; 
- да ги идентификува колите за 
технички преглед; 
- да ја опишува постапката со 

- Објаснување за потребата од 
технички преглед на колите и 
опишување на динамиката на 
вршењето (временски и по поминати 
километри); 
- објаснување на  постапката со 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Практична настава 
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оштетени или неисправни коли; 
- да проценува потреба од чистење, 
миење, дезинфекција и дезинскеција 
на колите по нивната употреба. 

неисправните и оштетените коли; 
- објаснување на потребата од 
чистење, миење, дезинфекција и 
дезинсекција на колите. 
 

 

 ТОВАРЕН ПРИБОР 6 

- Да ги опишува видовите  товарен 
прибор; 
- да ја  познава потребата на 
товарниот прибор; 
- да анализира последици од 
неупотреба или неправилна употреба 
на товарниот прибор. 

- Објаснување на видовите на 
товарниот прибор; 
- покажување товарен прибор; 
- презнетирање цртежи, слики, скици 
од товарен прибор; 
- презентирање начини на употреба на 
товарен прибор; 
- укажување на последиците од 
неупотреба на товарниот прибор. 

Организација на 
железнички 
сообраќај 
Технологија на 
ракување и 
складирање на товар 
Практична настава 
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  4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe 
 

Vo tekot na vospitno - obrazovniot proces se primenuvaat slednite nastavni formi: frontalna, grupna  i 
individualna rabota. Kako nastavni metodi mo`e da se koristat: demonstracija, diskusija, re{avawe na problemi, 
aktivna demonstracija na u~enicite i drugo. 
Aktivnosti na u~enikot: da slu{a, nabquduva, pribele`uva, primenuva odnosi i zakonitosti vo grupi i  

nezavisno i dr.     
Aktivnostite na nastavnikot se: organizira i rakovodi aktivna i individulna dejnost kaj u~enicite, objasnuva, 
organizira i vodi diskusija, dava instrukcii, pi{uva na tabla, demonstrira na tabla, gi ocenuva zada~ite, postavuva 
pra{awa, registrira, ocenuva i gi analizira rezultatite i dr.  
   

   4.3. Organizacija i realizacija na nastavata  
 

Procesot na u~ewe po predmetot еksploatacija na `elezni~ki vozila treba da se izveduva preku stru~no - teoretska 
nastava, da se sozdadat optimalni uslovi za individualiziranata nastava i rabotata vo timovi, kako i proektni zada~i  i 
individualni doma{ni. Obrazovnite aktivnosti se organizirani spored nedelen raspored na ~asoviте vo ~etiri trиmese~ja 
i vo dve polugodija. 

 
4.4. Nastavni sredstva i pomagala 
So cel da se postignat zacrtanite celi na nastavniot predmet експлоатација на железнички возила potrebno e da se 

koristat slednive nastavni sredstva i pomagala: 
- audio - vizuelni pomagala; 
- slajdovi: 
- ilustracii; 
- maketi i modeli; 
- u~ebnici i u~ebni pomagala; 
- dopolnitelna literatura. 
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5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA UЧENICITE 
 

Ocenuvaweto na postigawata na u~enicite se vr{i preku sledewe i vrednuvawe na znaewata и umeewata 
kontinuirano vo tekot na celata u~ebna godina, usno i pismeno preku testovi na znaewa. Dokolku u~enikot ne ja sovlada 
nastavnata programa po predmetot, se postapuva spored zakonskata regulativa. 
 
6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 

6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite 
 

Nastavnikot po nastavniot predmet еksploatacija na `elezni~ki vozila treba da gi poseduva slednite pedago{ki, 
personalni i profesionalni karakteristiki: da e психофизички zdrav, da vladee so  литературниот јазик и писмото на кој се 
изведува наставата, da e komunikativen i otvoren za sorabotka, da e soodvetno profesionalno obrazovan, so ili bez rabotno 
iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota i da napreduva vo nea, da e dobar organizator, da e kreativen i sposoben za primena 
na inovacii vo obrazovnata tehnologija.   

 
 

6.2. Standard za nastaven kadar 
 
Zavr{eni studii po `elezni~ki soobra}aj i transport.  
Nastavnicite treba da poseduvaat pedago{ka, psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit.    
 
 

6.3. Standard за prostor  
 

Za uspe{no realizirawe na celite na nastavniot predmet еksploatacija na `elezni~ki vozila nastavata se 
realizira vo specijalizirani u~ilnici ili kabinet za soobra}aj, soodvetno opremen so nastavni sredstva i pomagala, 
spored normativite za prostor i oprema, vo pretpijatija ~ija osnovna ili sporedna dejnost e problematikata na  
`elezni~kiot transport i  {pedicijata. 
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7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
 

7.1. Datum na izrabotka: maј 2006 godina 
 
 

7.2. Sostav na rabotnata grupa: 
1. Ridvan Zekiri ,    дипл. маш. инж., sovetnik, Biro za рazvoj na оbrazovanieто - Скопје, раководител 
2. m-r Gordan Stoji}, dipl.soob.in`., nastavnik vo ЈСУ “Vlado Tasevski" - Skopje 
3. Blagoja Jovanov, dipl. soob. in` , nastavnik ЈСУ “Boro Petru{evski” - Skopje   
4. Претставници од социјалните партнери  

 
8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
 
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2006 godina 
 
 
9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA 
 
 
Nastavnata programa po eksploatacija na `elezni~ki vozila ja odobri ministerot za obrazovanie i nauka so re{enie br. . 
07-3851/ 22  od 29.06.2006 godina. 
 
 
 
 
 
 


