
зо ва њу и ко ри шће њу ин фор ма ци ја у ра ду и сва ко днев ном жи во ту.
– упо тре бу ин фор ма тич ке тех но ло ги је у при ку пља њу, ор га ни
– при ме ну ме ра за шти те жи вот не сре ди не у про це су ра да;
– при ме ну си гур но сних и здрав стве них ме ра у про це су ра да;

ши рем со ци јал ном окру же њу;
– пре по зна ва ње по слов них мо гућ но сти у радној  сре ди ни и 
– бла го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни;

и на пре до ва ње у по слу и ка ри је ри;
– пре у зи ма ње од го вор но сти за вла сти то кон ти ну и ра но уче ње 
– ефи ка сан рад у ти му;
– при ме ну те о риј ских зна ња у прак тич ном кон тек сту;

ра ва да учени  ци бу ду оспо со бља ва ни за: 
уса вр ша ва ња, раз вој ка ри је ре, уна пре ђи ва ње за по шљи во сти, усме
ма тр жи шта ра да, по тре бе кон ти ну и ра ног образ о ва ња, струч ног 

Нео п ход ност стал ног при ла го ђа ва ња про мен љи вим зах те ви
ских уре ђа ја и си сте ма на во зи ли ма.
про ве ру ис прав но сти, по прав ку и за ме ну елек трич них и елек трон
ТРИ ЧАР је оспо со бља ва ње уче ни ка за серви  си ра ње, одр жа ва ње, 

Циљ стручног  образ о ва ња за обра зов ни про фил АУТО Е ЛЕК

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

ВАЊА
1. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗО

Трајање образовања: три године
Образовни профил: Аутоелектричар
Област:
Подручје рада: Електротехника

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АУТОЕЛЕКТРИЧАР
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА



ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По за вр ше ном про гра му обра зо ва ња за овај про фил, уче ник ће би ти у ста њу да:

По ста вља елек трич не ин ста
ла ци је и мре жну опре му на 
во зи ли ма

•  на ве де вр сте и еле мен те елек трич них ин ста ла ци
ја и мре жне опре ме

•  раз ли ку је вр сте елек трич них сим бо ла
•  об ја сни на чин по ста вља ња елек трич не ин ста ла

ци је на во зи ла
•  раз ли ку је вр сте и об ја сни на чи не упо тре бе ала та 

и уре ђа ја за из ра ду и по ста вља ње елек трич них 
ин ста ла ци ја и мре жне опре ме

•  објасни поступке и правила повезивања елек
тричних и електронских уређаја на инсталације 

•  из ра ђу је елек трич не ин ста ла ци је на осно ву елек
трич них ше ма 

•  по ста ви и по ве же елек трич не и елек трон ске уре ђа
је на ин ста ла ци је

•  про ве ри ис прав ност по ста вље не елек трич не ин ста
ла ци је

•  употреби одговарајући алат и уређаје за израду и 
постављање електричних инсталација и мрежне 
опреме

•  са ве сно, од го вор но, уред но и 
пре ци зно оба вља по ве ре не по
сло ве

•  ис по љи љу ба зност, ко му ни ка
тив ност, пред у зи мљи вост, не на
ме тљи вост и флек си бил ност у 
од но су пре ма кли јен ти ма и са
рад ни ци ма

•  ефи ка сно ор га ни зу је вре ме
•  ис по љи по зи ти ван од нос пре ма 

зна ча ју функ ци о нал не и тех нич ке 
ис прав но сти ала та, ин стру ме на
та, при бо ра и опре ме

•  се при др жа ва упут ста ва и про це
ду ра про из во ђа ча при уград њи и 
одр жа ва њу 

испољи позитиван однос према 
професионалноетичким нормама 
и вредностима

Про на ла зи и от кла ња ква ро ве 
на ин ста ла ци ја ма и мре жној 
опре ми во зи ла

•  раз ли ку је вр сте и об ја сни ин ди ка то ре не ис прав
но сти на елек трич ној ин ста ла ци ји и мре жној 
опре ми

•  образложи могуће узроке неисправности инста
лација и мрежне опреме

•  утвр ђу је не ис прав но сти на елек трич ној ин ста ла ци
ји и мре жној опре ми ко ри шће њем спе ци ја ли зо ва
них софт ве ра

•  от кла ња не ис прав но сти на елек трич ној ин ста ла ци
ји и мре жној опре ми по про це ду ри из софт ве ра

•  при ме ни ис пит не и мер не тех ни ке
•  упо тре би од го ва ра ју ћи алат и опре му за рад на 

елек трич ној ин ста ла ци ји и мре жној опре ми 
•  рукује возилом на прописан начин у току извођења 

поправке
Одржава, испитује, поправља 
и замењује електричне и елек
тронске уређаје на возилима

•  наведе врсте и објасни начин рада електричних и 
електронских уређаја на возилима 

•  објасни поступке утврђивања неисправности и 
начине њиховог отклањања

•  објасни процедуре скидања и постављања елек
тричних и електронских уређаја на возила

•  објасни значај периодичности и захтевности 
одржавања електричних и електронских уређаја 
на возилима

•  скине и постави електричне и електронске уређаје 
на возила

•  утврди и отклони квар на електричним уређајима 
возила

•  рукује возилом на прописан начин у току извођења 
поправке

Модификује и надограђује 
електричне и електронске сис
теме на возилима

•  одреди врсте електричних и електронских сис
тема за модификацију или надоградњу на вози
лима

•  објасни начин рада и поступака уградње, повези
вања и подешавања додатне електричне опреме

•  објасни поступке утврђивања неисправности на 
додатној опреми и начини њиховог отклањања

•  одреди начин и место за модификацију/надоградњу 
електричних и електронских система на возилима 
према техничком упутству произвођача

•  угради, повеже и подеси додатну електричну и 
електронску опрему на возилима

•  утврди и отклони квар на додатној електричној и 
електронској опреми

Обави контролу квалитета из
вршених аутоелектричарских 
радова у складу са нормативи
ма и другим прописима

•  наведе стандарде квалитета који се примењују 
у аутоелектричарској пракси и објасни њихов 
значај

•  образложи значај провере квалитета урађеног 
посла

•  разликује прописе о гаранцији извршене услуге
•  објасни значај примене прописа из области заш

тите животне средине

•  испитује и калибрише уређаје и опрему према 
утврђеним прописима и динамици

•  провери функције свих уређаја након интервенције
•  обави пробну вожњу
•  води прописану документацију о извршеним радо

вима
•  сортира и одлаже отпатке на одговарајући начин у 

процесу рада
Планира и организује ауто
електричарске послове

•  објасни принципе организације рада 
•  опише организационе шеме производних пого

на, аутокућа и аутосервиса
•  наведе принципе и елементе планирање сопстве

ног рада 
•  објасни начине складиштења резервних делова, 

основне и додатне електро опреме 
•  разликује врсте техничке документације
•  наведе врсте и објасни намену и могућности 

средстава за рад (инструмената и алата)
•  наведе елементе и образложи начин обрачуна 

цена услуга
•  објасни основне принципе предузетништва
•  објасни правила пружања прве помоћи
•  објасни значај примене прописа из области без

бедности, заштите здравља на раду, противпо
жарне заштите

•  комуницира са клијентом о неисправности на во
зилу

•  отвара радни налог
•  утврди процедуру рада на основу испитног про

токола из информационог система, за конкретно 
возило

•  припреми радно место и техничку документацију
•  одреди потребан материјал, резервне делове и вре

ме израде
•  обрачуна услугу
•  примени савремена средства комуникације
•  ради у тиму
•  одржава средства за рад
•  примени заштитна средства и опрему при раду

Води документацију аутоелек
тричарских радова

•  разликује врсте радне и сервисне документације •  попуњава радни налог, извештај о кваровима, из
вештај о утрошку материјала, резервних делова

•  попуњава сервисне књиге корисника и гаранције 
•  попуњава дневник рада
•  користи информатичка средства

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:
•  флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
•  заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;
•  примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.





Б2:Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД
I II III

Стручни предмети*  ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ
1 Моторна возила 2  1  
2 Нове технологије у аутомобилској индустрији   1

Остали обавезни облици образовноваспитног рада током школске године

 
I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
УКУПНО 

часова
Час одељенског старешине 74 70 62 206
Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовноваспитног рада током школске године по разредима

 
I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Други предмети * 12 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 3060 часова годишње
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 1530 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

* Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети

Остваривање школског програма по недељама

 I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД
Разредночасовна настава 37 35 31
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит   3
Укупно радних недеља 39 39 39

Подела одељења у групе

разред предмет / модул
годишњи фонд часова број ученика у групи 

 довежбе практична настава настава у блоку

I

Техничко цртање 37   12
Основе практичних вештина  222  12
Основе електротехнике 37   12
Мотори са унутрашњим сагоревањем  37  12

II
Електрична мерења и електроника 35   12
Електрични и електронски системи на возилима  420 60 12

III
Предузетништво 62   12
Електрични и електронски системи на возилима  372 90 12



















































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шним ис пи том про ве ра ва се да ли је уче ник, по успе шно 
за вр ше ном обра зо ва њу за обра зов ни про фил ауто е лек три чар, сте
као струч не ком пе тен ци је про пи са не Стан дар дом ква ли фи ка ци је.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Ауто е лек три чар
2. Подручје рада: Елек тро тех ни ка
3. Ниво квалификације: III
4. Сврха квалификације: Сер ви си ра ње, одр жа ва ње, про ве

ра ис прав но сти, по прав ка и за ме на елек трич них и елек трон ских 
уре ђа ја и си сте ма на во зи ли ма

5. Стручне компетенције:
– По ста вља ње елек трич них ин ста ла ци ја и мре жне опре ме на 

во зи ли ма
– Про на ла же ње и от кла ња ње ква ро ва на ин ста ла ци ја ма и мре

жној опре ми во зи ла
– Одр жа ва ње, ис пи ти ва ње, по прав ка и за ме на елек трич них и 

елек трон ских уре ђа ја на во зи ли ма
– Мо ди фи ко ва ње и на до град ња елек трич них и елек трон ских 

си сте ма на во зи ли ма
– Пла ни ра ње и ор га ни зо ва ње ауто е лек три чар ских по сло ва
– Кон тро ла ква ли те та из вр ше них ауто е лек три чар ских ра до ва 

у скла ду са нор ма ти ви ма и дру гим про пи си ма
– Во ђе ње до ку мен та ци је ауто е е лек три чар ских ра до ва

6. Стручне компетенције и јединице компетенција
Стручна компетенција Јединице компетенције
По ста вља ње елек трич них 
ин ста ла ци ја и мре жне 
опре ме на возилима

– Из ра ђу је елек трич не ин ста ла ци је за мо тор на во зи ла
– По ста вља елек трич не ин ста ла ци је у во зи ла пре ма 
елек трич ним ше ма ма
– По ве зу је елек трич не и елек трон ске уре ђа је на ин ста
ла ци ју или их де мон ти ра са ин ста ла ци је
– Проверава исправност електричне инсталације

Про на ла же ње и от кла ња
ње ква ро ва на ин ста ла
ци ја ма и мре жној опре ми 
во зи ла

– Утвр ђу је и от кла ња не ис прав но сти на елек трич ној 
ин ста ла ци ји и мре жној опре ми уз ко ри шће ње ше ма 
елек трич них ин ста ла ци ја и по ло жа ја уград ње уре ђа ја, 
из ин фор ма ци о ног си сте ма раз ли чи тих произвођачa 
во зи ла
– Ис пи ту је ис прав ност ин ста ла ци је и мре жне опре ме 
ис пит ном и мер ном тех ни ком уз ко ри шће ње спе ци ја
ли зо ва них софт ве ра и чи та ње про це ду ра
– Употреби одговарајући алат и опрему за рад на елек
тричној инсталацији и мрежној опреми

Одр жа ва ње, ис пи ти ва ње, 
по прав ка и за ме на елек
трич них и елек трон ских 
уре ђа ја на во зи ли ма

– Одр жа ва елек трич не и елек трон ске уре ђа је на во
зи ли ма пре ма про пи са ним пре по ру ка ма про из во ђа ча 
во зи ла и уре ђа ја
– Утвр ђу је не ис прав но сти на елек трич ним и елек трон
ским уре ђа ји ма во зи ла
– От кла ња утвр ђе не не ис прав но сти на елек трич ним и 
елек трон ским уре ђа ји ма во зи ла
– За ме њу је не ис прав не уре ђа је ис прав ним
– Проверава функцију поправљених уређаја на 
возилима

Мо ди фи ко ва ње и на до
град ња елек трич них и 
елек трон ских си сте ма на 
во зи ли ма

– Од ре ђу је на чин и ме ста за мо ди фи ка ци ју/на до град
њу елек трич них и елек трон ских уре ђа ја и си сте ма на 
во зи лу пре ма утвр ђе ним про пи си ма про из во ђа ча
– Пу шта у рад и про ве ра ва ис прав ност и функ ци о нал
ност до дат них је ди ни ца
– Документује изведене модификације или надоградње

Кон тро ла ква ли те та из
вр ше них ауто елек три
чар ских ра до ва у скла ду 
са нор ма ти ви ма и дру гим 
про пи си ма

– Про ве ра ва пра те ћу до ку мен та ци ју де ло ва за уград њу
– Пе ри о дич но ис пи ту је и ка ли бри ше уре ђа је и опре му 
пре ма утвр ђе ним про пи си ма
– Про ве ра ва функ ци је свих уре ђа ја на кон ин тер вен ци је
– Оба вља проб ну во жњу
– Во ди про пи са ну до ку мен та ци ју
– Ове ра ва га рант не ли сто ве
– Сортира и одлаже отпатке на одговарајући начин у 
процесу рада

Пла ни ра ње и ор га ни зо
ва ње ауто е лек три чар ских 
по сло ва

– Пла ни ра рад на осно ву рас по ло жи вих ре сур са
– Вр ши днев ни пре глед и те ку ће одр жа ва ње уре ђа ја, 
опре ме, при бо ра и ала та и од ла же их на кон упо тре бе
– При пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју
– Оба вља при јем кли је на та и во зи ла
– Ко му ни ци ра са кли јен ти ма о не ис прав но сти на 
во зи лу
– Упо зна је се са рад ним на ло гом или отва ра на лог



Стручна компетенција Јединице компетенције
– Утвр ђу је про це ду ру ра да на осно ву ис пит ног про
то ко ла из ин фор ма ци о ног си сте ма, у за ви сно сти од 
вр сте во зи ла
– Кон сул ту је се са са рад ни ци ма
– При пре ма рад но ме сто, сред ства за рад, по треб ни 
ма те ри јал и де ло ве за уград њу
– Спе ци фи ку је утро шке и об ра чу на ва услу гу на осно ву 
про ра чу на по треб ног ма те ри ја ла и вре ме на из ра де/
по прав ке
– Са ве ту је кли јен те о на чи ну екс пло а та ци је и одр жа ва
ња елек трич них и елек трон ских уре ђа ја на во зи лу
– Користи заштитна средства и опрему при раду

Во ђе ње до ку мен та ци
је ауто
елек три чар ских ра до ва

– По пу ња ва рад ни на лог, из ве штај о ква ро ви ма, из ве
штај о утро шку ма те ри ја ла, ре зер вних де ло ва и др
– По пу ња ва сер ви сне књи ге ко ри сни ка и га ран ци ја
– Попуњава дневник рада

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шни ис пит за уче ни ке ко ји су се шко ло ва ли по На став
ном пла ну и про гра му за обра зов ни про фил ауто е лек три чар ре а ли
зу је се кроз прак тич ни рад.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Уче ник по ла же за вр шни ис пит у скла ду са За ко ном. За вр шни 
ис пит мо же да по ла же уче ник ко ји је успе шно за вр шио три раз
ре да сред ње шко ле по На став ном пла ну и про гра му за обра зов ни 
про фил ауто е лек три чар.

За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња – Цен тар за 
струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих (у да љем тек сту: Цен
тар) у При руч ни ку о по ла га њу за вр шног ис пи та за обра зов ни про
фил ауто е лек три чар (у да љем тек сту: При руч ник):

– од ре ђу је по себ не пред у сло ве за по ла га ње за вр шног ис пи та;
– при пре ма ли сту стан дар ди зо ва них рад них за да та ка за прак

тич ни рад и ли сте за оце њи ва ње са упут стви ма за ор га ни за ци ју и 
ре а ли за ци ју ис пи та.

Цен тар до ста вља При руч ник сва кој шко ли ко ја оства ру је На
став ни план и про грам за обра зов ни про фил ауто е лек три чар.

При руч ник се мо же до пу ња ва ти сва ке школ ске го ди не.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У окви ру за вр шног ис пи та за овај обра зов ни про фил уче ник 
из вр ша ва два рад на за дат ка ко ји ма се про ве ра ва ју про пи са не ком
пе тен ци је. 

За вр шни ис пит се спро во ди у шко ли, про из вод ним по го ни ма 
и ра ди о ни ца ма (школ ским или у скло пу за нат ских рад њи), или на 
дру гим ло ка ци ја ма где се на ла зе рад на ме ста и усло ви за ко је се 
уче ник обра зо вао у то ку свог шко ло ва ња. За вр шни ис пит за уче ни
ка мо же тра ја ти нај ви ше два да на.

Ис пит на ко ми си ја да је оце ну о сте че но сти про пи са них ком
пе тен ци ја. Ко ми си ја има три чла на и три за ме ни ка. Ко ми си ју чи не: 

– два на став ни ка струч них пред ме та за обра зов ни про фил, од 
ко јих је је дан пред сед ник ко ми си је и

– пред став ник по сло да ва ца – струч њак у да тој обла сти.
Пред став ни ка по сло да ва ца име ну је Уни ја по сло да ва ца Ср би

је од но сно При вред на ко мо ра Ср би је у са рад њи са За во дом за уна
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња  Цен тром за струч но обра зо
ва ње и обра зо ва ње од ра слих. Ба зу по да та ка о чла но ви ма ис пит них 
ко ми си ја во ди Цен тар.

За сва ког уче ни ка ди рек тор шко ле име ну је мен то ра. Мен тор је 
на став ник струч них пред ме та ко ји је об у ча вао уче ни ка у то ку шко
ло ва ња. Он по ма же уче ни ку у при пре ма ма за по ла га ње за вр шног 
ис пи та у пе ри о ду пред ви ђе ном На став ним пла ном и про гра мом.

РАДНИ ЗАДАЦИ

За про ве ру про пи са них ком пе тен ци ја утвр ђу је се ли ста стан
дар ди зо ва них рад них за да та ка, ко ја је са став ни део При руч ни ка о 
по ла га њу за вр шног ис пи та.

Уче ник ко ји је за вр шио тре ћи раз ред, и ко ји је при ја вио по
ла га ње за вр шног ис пи та, сти че пра во да из вла чи рад не за дат ке. У 
окви ру пе ри о да пла ни ра ног На став ним пла ном и про гра мом за при
пре му и по ла га ње за вр шног ис пи та, шко ла ор га ни зу је кон сул та ци је 
и до дат ну при пре му уче ни ка за све рад не за дат ке, обез бе ђу ју ћи по
треб не усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и вре мен ског рас по ре да.

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шни ис пит се оба вља кроз из ра ду два рад на за дат ка. 
Успех на за вр шном ис пи ту за ви си од укуп ног бро ја бо до ва ко је је 
уче ник сте као из вр ша ва њем два рад на за дат ка.

Сва ки рад ни за да так мо же се оце ни ти са нај ви ше 100 бо до ва.
Сва ки члан ис пит не ко ми си је утвр ђу је уку пан број бо до ва по 

за дат ку на осно ву бо до ва ња пре ма аспек ти ма и ин ди ка то ри ма ко је 
са др жи обра зац за оце њи ва ње рад ног за дат ка.

У Збир ни обра зац за оце њи ва ње рад них за да та ка на за вр шном 
ис пи ту, ко ји је са став ни део За пи сни ка о по ла га њу за вр шног ис пи
та, сва ки члан ко ми си је, на осно ву сво је ли сте за бо до ва ње, уно си 
утвр ђен број бо до ва по је ди нач но за сва ки за да так. На осно ву уне
тих бо до ва ко ми си ја из ра чу на ва про се чан број бо до ва по за дат ку. 

Уку пан број бо до ва ко ји уче ник оства ри на за вр шном ис пи ту 
јед нак је зби ру про сеч них бо до ва по стиг ну тих на рад ним за да ци ма.

Ако је про сеч ни број бо до ва на бар јед ном рад ном за дат ку, 
ко ји је кан ди дат оства рио ње го вим из вр ше њем, ма њи од 50 бо до
ва, сма тра се да кан ди дат ни је по ка зао ком пе тент ност. У овом слу
ча ју оце на успе ха је не до во љан (1).

Ка да је кан ди дат оства рио 50 и ви ше бо до ва по сва ком рад
ном за дат ку, сма тра се да је по ка зао ком пе тент ност.

Бо до ви се пре во де у успех пре ма сле де ћој ска ли:
УКУПАН ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ

100–125 довољан (2)
126–150 добар (3)
151–175 врло добар (4)
176–200 одличан (5)

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ

Уче ник ко ји је по ло жио за вр шни ис пит сти че пра во на из да
ва ње Ди пло ме о сте че ном сред њем обра зо ва њу (Ди пло ма).

Уз Ди пло му шко ла уче ни ку из да је Уве ре ње о по ло же ним ис
пи ти ма у окви ру са вла да ног про гра ма за обра зов ни про фил.

 

 




