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1.

IDENTIFIKACIONI PODATOCI

1.1. Naziv na nastavniot predmet: ORGANIZACIJA NA PREVOZ NA PATNICI I STOKA SO @ELEZNICA
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: ~etvrta
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: 66 ~asa
1.6. Status na nastavniot predmet: изборен
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2.

CELI NA NASTAVNIOT PREDMET

Po sovladuvaweto na nastavnata programa po organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica- izborna
programa u~enikot steknuva znaewa i se osposobuva:
–
–
–
–

да ја опишува организацијата на превоз на патници и стока во меѓународниот сообраќај;
да ја објаснува конвенцијата COTIF и примената на еднообразните правила CIV;
да ja познава постапката за превоз на големи контејнери во режим на друштвото INTERCONTAINER;
да ја објаснува царинската постапка во железничкиот сообраќај;
да развива чувство и да стекнува навики за уредно, брзо и точно извршување на работата.

3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA
Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na nastavata po nastavniot predmet organizacija na prevoz na patnici i
stoka so `eleznica, odnosno postignuvawe na postavenite celi, potrebni se predznaewa od nastavnite predmeti:
organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica, organizacija na `elezni~ki soobra}aj, i prakti~na nastava od
II i III godina.
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4. OBRAZOVEN PROCES
4.1. Структуирање на содржините за учење

Тематски целини
1.ПРЕВОЗ НА
ПАТНИЦИ И
СТОКА ВО
МЕЃУНАРОДНИОТ
СООБРАЌАЈ

Број
на
часови
6

Конкретни цели

Дидактички насоки

Ученикот:
- да ги опишува условите за превоз на
патници во меѓународниот сообраќај;
- да ги идентификува законските конвенции
при превоз на патници и стока во
меѓународниот сообраќај;
- да го објаснува превозот на пратки во
меѓународниот сообраќај;
- да ја објаснува примената на конвенциите
COTIF и CIM.

-Oбјаснување на превозот на
патници и стока во
меѓународниот сообраќај;
- демонстрирање услови за
превоз на патници и стока во
меѓународниот сообраќај;
- објаснување на законските
конвенции при превоз на патници
и стока во меѓународниот
сообраќај;
- објаснување на примената на
конвенциите COTIF, CIM и CIV.
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Корелација
меѓу темат.
целини и меѓу
предметите
- Организација
на превоз на
патници и стока
со железница
- Практична
настава

2. ПРИМЕНА НА
КОНВЕНЦИЈАТА
COTIF

18

3. ЕДНООБРАЗНИ
ПРАВИЛА ЗА
МЕЃУНАРОДЕН
ПАТНИЧКИ
ПРЕВОЗ CIM
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- Да ги опишува општите одредби;
- да ја идентификува целта на организацијата;
- да ги набројува посебните обврски на
државите членки на конвенцијата;
- да ги идентификува пресметковните
единици;
- да ја препознава потребата за извршување на
пресуди и забрани;
- да ја објаснува структурата и
функционирањето на конвенцијата;
- да ги набројува должностите на генералното
собрание, управниот комитет, ревизионата
комисија, комисијата на стучњаци за RID,
комисии за железнички олеснувања, комисија
на технички стручњаци и генералниот
секретар;
- да го објаснува финансирањето на
трошоците;
- да ја објаснува арбитражата и должностите
на арбитерот;
- да ја објаснува спогодбата за соопштување
на ограничувањата во меѓународниот
патнички и товарен сообраќај.
- Да го опишува склучувањето и
извршувањето на договорот за превоз;
- да го објаснува превозот на багаж, живи
животни и автомобили;
- да ја препознава одговорноста на
железницата при превоз и при неизвршување
на возниот ред;
- да ја познава одговорноста на железницата
при настанување на штета;
- да ја истакнува одговорноста на патникот и
остварувањето на неговите права;
- да ги опишува односите помеѓу
железниците.
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- Објаснување на општите
одредби;
- запознавање со целта на
организацијата;
- набројување на посебните
обврски на државите членки на
конвенцијата;
- набројување на пресметковните
единици;
- објаснување на извршувањето на
пресуди и забрани;
- опишување на структурата,
функционирањето и должностите
на COTIF и на членовите;
- опишување на финансирањето на
трошоците и арбитражата;
- демонстрирање на спогодбите за
соопштување на ограничувањата
во меѓународниот патнички и
товарен сообраќај.

- Организација
на превоз на
патници и
стока со
железница
- Практична
настава

-Објаснување на склучувањето и
извршувањето на договорот за
превоз;
- опишување на одговорноста на
железницата при превоз и
неизвршување на возниот ред;
- објаснување на одговорноста на
железницата при настанување на
штета;
- набројување на одговорностите и
правата на патникот;
- објаснување на односот помеѓу
железниците.

- Организација
на превоз на
патници и
стока со
железница
- Практична
настава

4.ПРЕВОЗ НА
ГОЛЕМИ
КОНТЕЈНЕРИ ВО
РЕЖИМ НА
ДРУШТВОТО
INTERCONTAINER
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5. ПОСЕБНИ
СЛУЧАИ НА
ПРЕВОЗ
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- Да ги наведува услугите кои ги нуди
друштвото INTERCONTAINER;
- да го препознава предајниот лист;
- да ги разликува товарните единици кои се
користат при превоз;
- да ги објаснува работите на локалниот
застапник во испраќање (прием на превоз,
склучување на договор, порачка на коли,
товарење на коли);
- да ги објаснува работите на локалниот
застапник во пристигнување (издавање на
пратки, пресметка на споредни услуги);
- да ги препознава пречките при издавањето
и превозот.
- Да го дефинира FRIGO превозот (понуда
на услуги и барања на корисниците);
- да ги познава обврските на локалниот
застапник при испраќање и пристигнување;
- да го опишува превозот до земјите членки
на ЕУ;
- да ја објаснува постапката во
пристигнување на пратки;
- да го опишува превозот со Бугарија,
Грција, Романија и Турција;
- да ја објаснува употребата на “P” вагони
во режим на друштвото
INETERCONTAINER.
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-Набројување на услугите кои ги
нуди друштвото
INTERCONTAINER;
- демонстрирање предаен лист;
- демонстрирање товарни
единици кои се користат при
превоз;
- набројување на должностите на
локалниот застапник во
испраќање и во пристигнување;
- набројување пречки при
издавање на пратка и при превоз.

- Организација
на превоз на
патници и стока
со железница
- Практична
настава

- Објаснување на FRIGO
превозот;
- набројување на обврските на
локалниот застапник при
испраќање и пристигнување;
- објаснување на превозот до
земјите членки на ЕУ;
- опишување на постапката при
пристигнување на пратки;
- објаснување на превозот со
Бугарија, Грција, Романија и
Турција;
- објаснување на постапката при
употреба на “P” вагони во режим
на друштвото
INETERCONTAINER.

- Организација
на превоз на
патници и стока
со железница
- Практична
настава

6. ЦАРИНСКА
ПОСТАПКА ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СООБРАЌАЈ
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- Да ја познава целта на царинската
постапка;
- да ги дефинира основните поими во
царинската постапка;
- да ги познава царинските исправи, жигови
и обележја;
- да ги познава местата за сместување на
царинската стока;
- да го опишува пријавувањето на пратки
при упатување и на царина;
- да ги препознава случаите при враќање на
пратки;
- да го објаснува царинењето на пратки;
- да го опишува привремениот увоз и извоз
на стока;
- да ја опишува царинската постапка за
товарен прибор;
- да го објаснува извозното царинење на
пратки;
- да ја опишува постапката при претовар на
царински пратки;
- да ја објаснува постапката при продавање
на царински пратки.
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- Објаснување на целта на
царинската постапка;
- набројување на основните
поими во царинската постапка;
- демонстрирање царински
исправи, жигови и обележја;
- објаснување на сместувањето
на царинската стока;
- објаснување на пријавувањето
на пратки при упатувањето и
пријавувањето на царина;
- набројување на случаите при
враќање на пратки;
- опишување на царинењето на
пратки;
- објаснување на привремениот
увоз и извоз на стока;
- објаснување на царинската
постапка за товарен прибор;
- опишување на извозното
царинење на пратки, постапката
при претовар на царински пратки
и при продавање на царински
пратки.

- Организација
на превоз на
патници и стока
со железница
- Практична
настава

4.2. Наставни методи и активности на учење
Целите на изборниот наставен предмет organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica - 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 учениците, учење преку сопствено откривање и др.
Активности на ученикот: црта, набљудува, 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
Процесот на учење по предметот organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica - изборен предмет треба
да се изведува преку стручно – теоретска настава, да се создадат оптимални услови за индивидуализираната настава и работата во
тимови, како и проектни задачи и индивидуални домашни. Образовните активности се организирани според неделен распоред на
часовите во четири тримесечја и во две полугодија.
4.4. Наставни средства и помагала:
-

аудио – визуелни помагала;
слајдови:
илустрации;
макети и модели;
учебници и учебни помагала;
дополнителна литература.

5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE
Оценувањето на постигањата на учениците се врши перманентно преку усно проверување на знаењата. Исто така, на крајот од
полугодието и наставната година се проверуваат постигањата на учениците преку изготвени тестови на знаења од тематски
целини реaлизирани во текот на полугодието и наставнатa година. Доколку ученикот не постигне резултати во реализирањето на
конкретните цели на наставната програма, се постапува согласно на законската регулатива за средно образование.
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6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite
Наставникот по наставниот предмет organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica- изборен предмет треба да
ги поседува следните педагошки, персонални и професионални карактеристики: да е психофизички здрав, да владее со
литературниот јазик и писмото на кои се изведува наставата, да е комуникативен и отворен за соработка, да е соодветно
професионално образован, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа и да напредува во неа, да е добар
организатор, да е креативен и способен за примена на иновации во образовната технологија.
6.2. Standard za nastaven kadar
Наставата по предметот organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica како изборен предмет ја
реализираат кадри со завршени студии по:
- железнички сообраќај и транспорт;
со здобиена педагошка, психолошка и методска подготовка и положен стручен испит.
6.3. Standard na prostor
Za uspe{no realizirawe na celite na nastavniot predmet organizacija na prevoz na patnici i stoka so
`eleznica- изборен предмет 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 pretprijatija ~ija osnovna ili
sporedna dejnost e problematikata na `elezni~kiot soobra}aj i transport.
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7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA
7.1. Datum na izrabotka: март 2008 godina
7.2. Sostav na rabotnata grupa:
1. Ридван Зекири,
2. м-р Гордан Стојиќ,
3. Азра Тутиќ,
4. Nikol~e Nikoloski,

дипл. маш. инж.,
дипл. сооб. инж.,
дипл. сооб. инж.,
дипл. сооб. инж.,

советник, Центар за стручно образование и обука - Скопје
наставник во СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје
наставник во СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје
Makedonski жeleznici

8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Datum na zapo~nuvawe: 01.09.2008 godina
9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po predmetot organizacija na prevoz na patnici i stoka so `eleznica - izborna programa ja
odobri ministerot za obrazovanie i nauka so re{enie br.11- 4721/13 od 20.06.2008 godina.
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