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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИOT СООБРАЌАЈ 

Испитната програма по организација на железничкиот сообраќај за државна матура и   
за завршен испит е донесена со решение на министерот за образование и наука  
бр. 11-136/1 од  11.01.2006 година. 
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1. ВОВЕД 
 
Согласно Концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование во Република Македонија, воведени се 

матурски и завршни испити. 
 
 Според Концепцијата, основната цел на овие испити е: 
 

- подигање на квалитетот на средното образование; 
- следење и контрола на реализацијата на наставните програми (засновани на образовните стандарди на државно ниво); 
- стекнување диплома за завршено средно образование (заокружување на образованието со испит); 
- информирање на учениците, родителите и образовните институции за постигањата на учениците добиени преку  
   валидни и веродостојни мерења. 
 
За образовниот профил сообраќајно-транспортен техничар од сообраќајна струка, еден од стручните предмети кои се во 

функција на завршен испит и државна матура  е организација на железничкиот сообраќај. 
 

 Оваа програма е заснована на наставните програми по организација на железнички сообраќај од II, III и IV година за 
средното стручно образование. Матурската испитна програма не ги содржи сите елементи од наставната програма по 
организација на железничкиот сообраќај од II, III и IV година, а оние кои ги содржи се пресeк од содржините кои се изучуваат во 
предметот и за кои комисијата процени дека треба да бидат вклучени во матурскиот испит. 
 
 Во рамките на матурскиот испит нема да бидат проверувани знаењата и способностите од содржините кои не се вклучени 
во испитната програма. 
 
 Испитната програма ги содржи следните компоненти: 
 

- Општа цел на испитот 
- Содржина на испитот 
- Спецификација на подрачјата и способностите 
- Конкретизација на целите 
- Спецификациска мрежа на испитот 
- Опис на испитот 
- Начин на оценување. 
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1. ОПШТА ЦЕЛ НА ИСПИТОТ? 
 

 Матурскиот испит по организација на железнички сообраќај се спроведува на крајот од четиригодишното школување. Во 
рамките на државната матура и завршениот испит тој се полага интерно. 
 
 Целта на испитот по организација на железничкиот сообраќај е да се провери: 
 

- дали ученикот има стекнато знаење и способности кои ќе му овозможат успешно да го продолжи своето образование во 
високообразовните институции; 

- колкаво е нивото на подготвеноста на ученикот за успешно да се вклучи во процесот на работата; 
- колку е способен ученикот да го користи знаењето од предметот организација на железничкиот сообраќај во 
секојдневниот живот. 

 
За да го положи испитот по организација на железничкиот сообраќај, ученикот треба: 
 
- да е способен за логичко расудување, решавање проблеми, како и за графичка и вербална комуникација; 
- да покажува сигурност при користењето на своето знаење и способностите во различни соодветни контексти; 
- да има изградено способности за правилно проценување и одредување методи и содржини најсоодветни за 
решавање дадени проблеми и да ја разбира меѓусебната поврзаност на подрачјата во предметот организација на 
железничкиот сообраќај. 
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3. SODR@INA NA ISPITOT 
 
3.1. Specifikacija na podra~jata (sodr`inite) i sposobnostite 
 
 Ispitnata programa e orientirana kon proverka на znaewata i sposоbnostite na u~enikot od oblasta na integralniot 
transport.  
 
 Podra~jaта koi se opfateni so ovaa ispitna programa se: 
 

P1. Organizacija na soobra}ajот na vozovi vo stanici 
P2. Organizacija na soobra}ajот na vozovi na otvorena pruga 
P3. @elezni~ka signalizacija. 

 
Podolu grupirano se dadeni sposobnostite (od S1 do S4) koi u~enikot treba da gi poseduva za uspe{no re{avawe na 

ispitnite zada~i. 
 

U~enikot treba: 
 
- (S1) da znae poimi, fakti i postapki (iska`uva, prepoznava, identifikuva, rutinski presmetuva); 
 
- (S2) da koristi poimi, fakti i postapki (poznava, klasificira, pretstavuva, sporeduva, formulira, razlikuva, 

sporeduva i primenuva tehniki, tehnologii i merki); 
 
- (S3) da re{ava ednostavni problemi (izbira efikasni i racionalni merki i tehnologii, tolkuva dadeni merki i  

tehnologii, primenuva znaewe na poimi, fakti, postapki, kako i proveruva korektnost na izbrana tehnologija); 
 

- (S4) da rasuduva-razmisluva logi~ki i sistematski (pravi pretpostavki, analizira, organizira, procenuva, od-
nosno sozdava idei, pretpostavki i modeli, organizira i tolkuva informacii, genеralizira, povrzuva, sintetizira, 
re{ava nevoobi~aeni problemi i obrazlo`uva). 
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3.2. Konkretizacija na celite (znaewata i sposobnostite) po podra~ja 
 

PODRA^JE 1: ORGANIZACIJA NA SOOBRA]AJОТ NA VOZOVI VO STANICI 
Sodr`ina Znaewa i sposobnosti 

1. PODGOTOVKI ZA PRIEM, PRIEM I  
    OTPREMA NA VOZ 

- Tehnolo{ki opercii pred priem na voz 

- Tehnolo{ki operacii za vreme na priem 
na voz 

- Tehnolo{ki operacii za vreme na 
stoewe na voz vo stanica 

- Tehnolo{ki operacii pri otprema na 
voz 

U~enikot treba:  
- da go prepoznava vidot na vozot i vidot na stanicata; 
- da ja identifikuva soodvetnata tehnologija za obrabotka na vozot; 
- da go identifikuva personalot za obrabotka; 
- da gi opi{e tehnolo{kite operacii za obrabotka na vozот i nivniot redosled; 
- da gi razlikuva tehnolo{kite operacii vo zavisnost od vidot na vozot i stanicata; 
- da izbira soodvetni tehnologii za obrabotka na vozот; 
- da organizira obrabotka na voz; 
- da analizira sostav na voz; 
- da procenuva soobra}ajni situacii i eventualni mo`ni incidenti vo stanica; 
- da gi proceni merkite koi treba da se prezemat vo slu~aj na pre~ki vo stanicaта; 
- da razlikuva pati{ta na vozewe; 
- da iska`uva postapki pri obezbeduvawe na pati{ta na vozewe; 
- da prепознава mesta i na~ini na vkrstuvawe i preteknuvawe na vozovi; 
- da избира bezbednosni merki. 

2. DOKUMENTI NA VOЗ 
- Pismeni nalozi 

- Pridru`ni ispravi 

- Дa gi prepoznae dokumentite na vozot; 
- da gi opi{e vidovite na pismenite nalozi i pridru`nite ispravi; 
- da gi tolkuva informaciite vo dokumentite na vozot; 
- da procenuva informacii i naredbi koi treba da se nao|aat vo dokumentite. 

3. UTVRDUVAWE NA KO^ENOST I MASA NA  
    VOZ 
- Proverka na ispravnost na ko~nici vo voz 

(Proba na ko~nici) 
- Ispituvawe na ko~enost na voz 

- Utvrduvawe na masa na voz 

- Дa ja identifikuva planiranata i vistinskata masa na vozot; 
- da ja identifikuva vistinskata ko~na masa na vozot; 
- da ja presmeta rutinski potrebnata ko~ana masa na vozot i procentot na ko~ewe; 
- da ja presmeta rutinski masata na vozot; 
- da procenuva dali vozot e ko~en vrz osnova na presmetki; 
- da primenuva znaewe pri prezemawe merki za obezbeduvawe ko~enost na voz. 

4. MANEVRIRAWE 
- Manevrirawe vo stanicа 

- Manevrirawe na otvorena pruga 

- Manevrirawe vo ran`irni stanici 

- Da gi prepoznae potrebite od manevrirawe; 
- da gi prepoznava sodr`inite na manevarskite raboti; 
- da identifikuva manevarski dvi`ewa; 
- da gi opi{e dol`nostite na rakuva~ot na manevra; 
- da gi primenuva merkite za pravilno i bezbedno manevrirawe na otvorena pruga; 
- da ja opi{e tehnologijata na manevriraweto vo ran`irnite stanici; 
- Da procenuva merki na vnimatelnost pri izvr{uvawe na manevriraweto. 
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PODRA^JE 2: ORGANIZACIJA NA SOOBRA]AJOT NA VOZOVI NA OTVORENA PRUGA 
Sodr`ina Znaewa i sposobnosti 

1. ORGANIZACIJA NA SOOBRA]AJOT NA  
    POSLEDOVATELNI I SPROTIVNI  
    VOZOVI 

- Na~ini na regulirawe na soobra}ajot; 
- Vozni vremiwa; 
- Intervali na sledewe na vozovite; 
- Dol`nosti na vozniot personal. 

- Da gi identifikuva na~inite na regulirawe na soobra}ajot na posledovatelnite i 
    sprotivnite vozovi na otvorena pruga (stani~en, odjaven i blokoven prostoren   
    otsek, centralizirano upravuvawe); 
- da gi iska`uva prednostite i nedostatocite na oddelnite na~ini na regulirawe; 
- da gi presmetuva rutinski voznite vremiwa; 
- da gi presmetuva rutinski intervalite na otpremawe na vozovite; 
- da procenuva soobra}ajni situacii i eventualni mo`ni incideni na otvorena 

pruga; 
- da ja identifikuva postapka pri zapirawe na voz na otvorena pruga; 
- da проценува merki za za{tita na voz na otvorena pruga; 
- da gi proceni merkite koi treba da se prezemat vo slu~aj na pre~ki na prugata; 
- da gi identifikuva dol`nostite na vozniot personal za vreme na vozeweto; 

2. ORGANIZACIJA NA SOOBRA]AJOT NA  
   VOZOVI NA PRUGI OPREMENI SO  
   AVTOMATSKI PRU@EN BLOK (APB) 

- Uredi na pruga opremena so APB 
- Priem i otprema na vozovi 
- Sledewe na dvi`ewe na vozot 
- Patni premini 
- Pre~ki na uredi 

- Da ja prepoznava prugata opremena so APB; 
- da gi identifikuva uredite na prugite opremeni so APB; 
- da ja razlikuva organizacijata na soobra}ajot na vozovi na prugi opremeni so APB  
- od drugite prugi pri priem i otprema na voz; 
- da gi opi{e uslovite koi treba da bidat ispolneti za da se otpremi voz na APB  
- pruga; 
- da gi prepoznava slu~aite koga uredite na APB pruga ne rabotat ispravno; 
- da ja opi{e postapkata pri preminuvawe na patnite premini; 
- da gi proceni merkite koi treba da se prezemat vo slu~aj na pre~ki na uredi na 

APB pruga. 

3. ORGANIZACIJA NA SOOBRA]AJOT NA  
    VOZOVI NA PRUGI OPREMENI SO  
    TELEKOMANDA (TK) 

- Uredi na pruga opremena so APB 
- Priem i otprema na vozovi 
- Sledewe na dvi`ewe na vozot 
- Patni premini 
- Pre~ki na uredi 

- Da ja prepoznava prugata opremena so TK; 
- da gi identifikuva uredite na prugite opremeni so TK; 
- da ja razlikuva organizacijata na soobra}ajot na vozovi na prugi opremeni so TK 

od drugite prugi pri priem i otprema na voz; 
- da ja opi{e rabotata na TK dispe~erite; 
- da gi opi{e uslovite koi treba da bidat ispolneti za da se otpremi voz na TK 

pruga; 
- da gi prepoznava slu~aite koga uredite na TK pruga ne rabotat ispravno; 
- da ja opi{e postapkata pri preminuvawe na patnite premini; 
- da gi proceni merkite koi treba da se prezemat vo slu~aj na pre~ki na uredi na TK 

pruga. 
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PODRA^JE 3: @ELEZNI^KA SIGNALIZACIJA  
Sodr`ina Znaewa i sposobnosti 

1. GLAVNI SIGNALI I PRETSIGNALI 
- Svetlosni signali 
- Likovni signali 
- Pretsignali 
- Povtoruva~i na pretsignalizirawe 
- Grani~en kolose~en signal 
- Svrtni~ki signali 

- Da gi prepoznava signalite po vidot; 
- da gi tolkuva signalnite znaci koi gi davaat; 
- da ja opi{e ulogata na signalite po vidovi; 
- da ja iska`uva va`nosta na dale~inata na vidlivost; 
- da primenuva znaewe pri postavuvawe na signalni znaci na signalite; 
- da proveruva korektnost na postaven signalen znak; 
- da ja opi{e postapkata vo slu~aj na nepravilno poka`uvawe i davawe signalni 

znaci. 

2. MANEVARSKI SIGNALI 
- Manevarski signali za za{tita na 

kolose~en pat 
- Reonski manevarski signali 
- Manevarski signali na spu{talka 
- Granica na manevrirawe 

- Da gi prepoznava signalite po vidot; 
- da gi tolkuva signalnite znaci koi gi davaat; 
- da ja opi{e ulogata na signalite po vidovi; 
- da ja iska`uva va`nosta na dale~inata na vidlivost; 
- da primenuva znaewe pri postavuvawe na signalni znaci na signalite; 
- da proveruva korektnost na postaven signalen znak; 
- da ja opi{e postapkata vo slu~aj na nepravilno poka`uvawe i davawe signalni 

znaci. 
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4. СПЕЦИФИКАЦИСКА МРЕЖА НА ИСПИТОТ 
 
 На следната шема е дадена процентуалната застапеност на подрачјата и способностите во тестот по организација на 
железничкиот сообраќај. Бројот на испитните задачи од секое подрачје кои вклучуваат и одредена група способности, ќе биде 
соодветен на нивната процентуална застапеност во однос на вкупниот број испитни задачи кои ќе ги содржи тестот. 
 

СПОСОБНОСТИ 
 

PODRA^JA ЗАСТАПЕНОСТ 

 П1 П2 П3   (%) 

C1     40-50 

C2     20-30 

C3     5-15 

C4     15-25 

ЗАСТАПЕНОСТ  
(%) 

35-45 25-35 25-35  
 

100 

 
 

C1-знае поими, факти и постапки 
C2-користи поими, факти и постапки 
C3-решава едноставни проблеми 
C4-расудува-размислува логички и систематски 
 
П1- ОРГАНИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ НА ВОЗОВИ ВО СТАНИЦИ 
П2- ОРГАНИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ НА ВОЗОВИ НА ОТВОРЕНА ПРУГА 
П3- ЖЕЛЕЗНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
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5. ОПИС НА ИСПИТОТ 

 
 Испитот по предметот организација на железничкиот сообраќај е писмен и се состои во решавање тест. 
 
 Времетраењето на испитот по организација на железничкиот сообраќај е 120 минути и се споредува без пауза. 
 
 Тестот содржи околу 40 испитни прашања и задачи. 
 
 Во тестот се застапени испитни прашања и задачи од три вида: прашања на кои ученикот треба да избере еден точен 
одговор од понудените одговори, отворени прашања, и тоа прашања во кои треба на означеното место да зaпише краток 
одговор, и задачи во кои ученикот треба да ја покаже целата постапка на решавање. 
 
 За време на испитот дозволено е користење на калкулатор, а по процена на Државната матурска предметна комисија по 
организација на железничкиот сообраќај, за целиот тест или за дел од тестот може да бидат понудени и одредени материјали, 
слики, шеми формули,  макети и сл. 
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6. НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 
 Максималниот број бодови што може да се освојат на испитот по организација на железничкиот сообраќај е околу 80 
бода. 
 
 Точниот одговор на прашањата во кои се бара ученикот да избере еден од одговорите што се понудени се оценува со 1 
бод. Доколку точно ги реши прашањата од овој тип, ученикот може да освои околу 15 бода. 
 
 Точниот одговор на прашањата на кои се бара директен кус одговор (со еден или неколку зборови), исто така, се оценува 
со 1 или 2 бода. Со точно решавање на ваквите прашања ученикот може да освои околу 20 бода. 
 
 Задачите на кои се бара да се покаже избор на правилна, рационална и целосна постапка на нивно решавање, решавање 
на проблемска ситуација, да се дискутира, образложува и слично се оценуваат така што одделно се оценува точното решавање 
во секоја фаза (чекор) од барањата на поставената задача. Зависно од бројот на барањата овие задачи се оценуваат со повеќе 
од два (2) бода. Со точното решавање на овие задачи ученикот може да освои околу 45 бода. 
 
 Оценувањето се врши интерно, врз основа на однапред изготвено упатство и критериуми. 
 
 За да се положи испитот по организација на железничкиот сообраќај не е неопходно да се освојат сите предвидени 
бодови. Сепак, подготовката на ученикот, како и неговите амбиции треба да бидат насочени кон освојување на што е можно 
поголем број на бодови.    
 

 

 
 
 
  


