








































































































































































































































































ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно 
завршеном образовању за образовни профил возач моторних во-
зила, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квали-
фикације – возач моторних возила („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 8/18).

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит за ученике који су стекли средње образовање 
и васпитање по наставном плану и програму за образовни профил 
возач моторних возила реализује се кроз практични рад.

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит спроводи се у складу са овим правилником и 
Приручником о полагању завршног испита за образовни профил 
возач моторних возила (у даљем тексту: Приручник).

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и ва-
спитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
(у даљем тексту: Центар), у сарадњи са тимом наставника из шко-
ла у којима се реализује овај образовни профил.

Приручник садржи посебне предуслове за полагање завр-
шног испита, оквир са критеријумима за оцењивање компетенци-
ја, стандардизоване радне задатке за практични рад и обрасце за 
оцењивање.

Центар, за сваку школску годину, припрема Приручник и об-
јављује га на званичној интернет страници Завода за унапређива-
ње образовања и васпитања.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни 
испит може да полаже ученик који је успешно завршио три разре-
да средњег образовања и васпитања по наставном плану и програ-
му за образовни профил возач моторних возила.

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање 
завршног испита у складу са наставним планом и програмом.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит се спроводи у школи, на полигону за обуку 
вожње, саобраћајницама и просторима где се налазе услови за које 
се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за 
ученика може трајати највише два дана.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор 
је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току 
школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 
завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и 
програмом.

Директор именује стручну испитну комисију састављену од 
три члана, као и њихове заменике. Испитна комисија даје оцену о 
стечености прописаних компетенција. Комисију чине:

– два наставника стручних предмета за образовни профил, од 
којих је један председник комисије;

– представник послодаваца – стручњак у области на коју се 
односи радни задатак, а који није обучавао ученика у предузећу.

Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, 
на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно Привред-
на комора Србије у сарадњи са Центром. Базу података о члановима 
испитних комисија, представницима послодаваца, води Центар.

Ученик који је завршио трећи разред и пријавио полагање за-
вршног испита, стиче право да приступи полагању завршног ис-
пита. У оквиру периода планираног наставним планом и програ-
мом за припрему и полагање завршног испита, школа организује 
консултације и додатну припрему ученика за све радне задатке, 
обезбеђујући потребне услове у погледу простора, опреме и вре-
менског распореда.

РАДНИ ЗАДАЦИ
Завршни испит се састоји из два дела којима се проверавају 

прописане стручне компетенције. У првом делу ученик изврша-
ва један радни задатак којим се врши стандардизована провера 
компетенције Управљање теретним моторним возилом (практич-
ни део возачког испита). Други део се састоји из једног сложеног 
радног задатка којим се проверавају остале стручне компетенције 
прописане Стандардом квалификације.

Провера прописаних компетенција спроводи се на основу ли-
сте стандардизованих радних задатака, која је саставни део При-
ручника. Ученик извлачи радни задатак непосредно пред полагање 
завршног испита. Број понуђених радних задатака, за ученике јед-
ног одељења који полажу завршни испит, мора бити најмање 10% 
већи од броја ученика уз услов да ученици раде различите задатке.

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Оцењивање завршног испита се врши провером компетенци-

ја на првом и другом делу завршног испита.
Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, 

на основу критеријума дефинисаних Приручником. Ученик је по-
ложио први део завршног испита уколико је комисија његову ком-
петентност проценила оценом „положио”. Успех на другом делу 
завршног испита зависи од броја бодова које је ученик стекао из-
вршавањем радног задатка.

Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова.
Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање 

радног задатка утврђује укупан број бодова. На основу појединач-
ног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бо-
дова за задатак.

Када кандидат извршењем радног задатка оствари просечних 
50 и више бодова, сматра се да је показао компетентност. Уколико 
је просечан број бодова на радном задатку мањи од 50, сматра се 
да кандидат није показао компетентност. 

Бодови се преводе у успех према следећој скали:
УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ

до 49 недовољан (1)
50–63 довољан (2)
64–77 добар (3)
78–90 врло добар (4)
91–100 одличан (5)

Успешно положен завршни испит подразумева остварену 
компетентност на оба дела испита, а оцена се изводи на основу 
успеха на другом делу испита.

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ
Ученик који је положио завршни испит стиче право на изда-

вање Дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући 
образовни профил.

Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним ис-
питима у оквиру савладаног програма за образовни профил.




