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УВОД  

Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју 
подразумевају иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног образовања. У 
том смислу стручно образовање у Србији се, пре свега, мора усмеравати ка стицању стручних 
знања и развоју кључних компетенција неопходних за успешан рад, даље учење и постизање 
веће флексибилности у савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини и 
већу мобилност радне снаге.  

Да би се обезбедило побољшање квалитета, укључиле интересне групе и социјални 
партнери, обезбедио ефикасан трансфер знања и стицање вештина код свих учесника у 
образовном процесу уз пуно уважавање етничких, културолошких и лингвистичких 
различитости, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије започело 
је припреме за реорганизацију и реформу система стручног образовања, доношењем 
Стратегије развоја стручног образовања у Србији1 коју је усвојила Влада Републике Србије 
децембра 2006. године, акционог плана2 за њено спровођење, усвојеног марта 2009.године и 
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године3 усвојене новембра 2012. године.  

На тим основама је након фазе реализације и евалуације огледа, у подручју рада 
електротехника од школске 2010/11. године, уведен нови наставни програм4: аутоелектричар. 
Овај програм развијен је на основу стандарда квалификације. Примена стандардизације у 
систему стручног образовања подразумева увођење и новог концепта завршног испита, чиме 
се обезбеђује провера стечености стручних компетенција прописаних стандардом 
квалификације.  

Прва генерација ученика образовног профила аутоелектричар завршава своје 
школовање полагањем завршног испита школске 2012/13. године.  

Програм завршног испита припремљен је уз консултације и према захтевима 
социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, одговарајућих пословних 
удружења и уз активно учешће наставника средњих стручних школа у којима се програм 
спроводи. Овај програм настао је на основу свеобухватног истраживања различитих 
међународних концепата завршног испита, уз уважавање постојећих искустава у овој области у 
Републици Србији.  

Приручник за полагање завршног испита који је пред Вама је јавни документ намењен 
ученицима и наставницима средњих стручних школа у којима се спроводи наставни програм 
аутоелектричар, социјалним партнерима и свим другим институцијама и појединцима 
заинтересованим за ову област. 

Будући да успешно спровођење завршног испита претпоставља припрему свих 
учесника и примену прописаних процедура, упутства из овог приручника су важна како би се 
осигурало да се испит на исти начин спроводи у свакој школи и да га сви ученици полажу под 
једнаким условима. 

Овај документ ће у наредном периоду бити унапређиван и прошириван у складу са 
захтевима и потребама трогодишњих образовних профила, школа и социјалних партнера.  

 

                                                           
1
 "Службени гласник РС" бр. 1/2007   

2
 "Службени гласник РС" бр. 21/2009   

3
 "Службени гласник РС" бр. 107/2012 

4
 "Службени гласник РС  – Просветни гласник "бр.0 7/2012 
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НОВИ КОНЦЕПТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Завршни испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног 
образовања. Полагањем завршног испита у средњем стручном образовању, појединац стиче 
квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. 

Завршним испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно 
завршеном трогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације и програмом 
прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. главне стручне компетенције за 
занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Поред дипломе, сваки 
појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним 
испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на транспарентан 
начин послодавцима представљају стечене компетенције.  

Нови концепт завршног испита који се примењује у свим одељењима истог образовног 
профила заснован је на принципима: 
 

 уједначавање квалитета завршног испита на националном нивоу,  

 унапређивање квалитета процеса оцењивања.  
 

Уједначавање квалитета завршног испита на националном нивоу подразумева 
спровођење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. Увођење 
механизама осигурања квалитета дефинисаних кроз процедуре и упутства за реализацију, 
важан су аспект квалитетног спровођења испита на националном нивоу. На тај начин се 
доприноси уједначавању квалитета образовања на националном нивоу за сваки образовни 
профил. 

Унапређивање квалитета процеса оцењивања постиже се применом методологије 
оцењивања заснованог на компетенцијама, као валидног и објективног приступа вредновању 
компетенција. Развој објективних критеријума процене и одговарајућих метода и 
инструмената омогућен је успоставом система стандарда квалификације. 

У складу са тим, оцењивање засновано на компетенцијама почива на 
операционализацији радних задатака проистеклих из реалних захтева посла односно процеса 
рада.  

Још једна новина директно доприноси унапређивању квалитета процеса оцењивања, а 
односи се на увођење делимично екстерног оцењивања. Представници послодаваца,  
стручњаци у одређеној области, обучавају се и учествују као екстерни чланови комисија у 
оцењивању на завршном испиту.  

Резултати завршног испита могу се користити у процесу самовредновања квалитета 
рада школе, али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на 
националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на 
оба нивоа.  

За сваки образовни профил припрема се Приручник за полагање завршног испита (у 
даљем тексту: Приручник), којим се детаљно уређује припрема, организација и реализација 
завршног испита.  
Приручник садржи:  
 Програм завршног испита 

 Листу радних задатака и листу комбинација - Анекс 1  

 Радне задатке и обрасце за оцењивање радних задатака – Анекс 2  

 Збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту  – Анекс 3  
 

Приручнике припрема, у сарадњи са тимовима наставника сваког профила, Завод за 
унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање 
одраслих (у даљем тексту: Центар). 
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1. ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 
образовни профил аутелектричар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом 
квалификације. 
 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 

1. Назив квалификације: Аутоелектричар 

2. Подручје рада: Електротехника 

3. Ниво квалификације: III 

4. Сврха квалификације: Сервисирање, одржавање, провера исправности, поправка и 

замена електричних и електронских уређаја и система на возилима 

5. Стручне компетенције и јединице компетенција 

- Постављање електричних инсталација и мрежне опреме на возилима 
- Проналажење и отклањање кварова на инсталацијама у мрежној опреми возила 
- Одржавање, испитивање, поправка и замена електричних и електронских 

уређаја на возилима 
- Модификовање и надоградња електричних и електронских система на 

возилима 
- Планирање и организовање аутоелектричарских послова 
- Контрола квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са 

нормативима и другим прописима 
- Вођење документације аутоелектричарских радова 

 

6. Стручне компетенције и јединице компетенција 

Стручна компетенција Јединице компетенције 

Постављање електричних 
инсталација и мрежне 
опреме на возилима 

- Израђује електричне инсталације за моторна возила 
- Поставља електричне инсталације у возила према 

електричним шемама 
- Повезује електричне и електронске уређаје на инсталацију 

или их демонтира са инсталације 
- Проверава исправност електричне инсталације 

Проналажење и отклањање 
кварова на инсталацијама у 
мрежној опреми возила 

- Утврђује и отклања неисправности на електричној 
инсталацији и мрежној опреми уз коришћење шема 
електричних инсталација и положаја уградње уређаја, из 
информационог система различитих произвођача 

- Испитује исправност инсталације и мрежне опреме испитном 
и мерном техником уз коришћење специјализованих 
софтвера и читање процедура 

- Употреби одговарајући алат и опрему за рад на електричној 
инсталацији и мрежној опреми 

Одржавање, испитивање, 
поправка и замена 
електричних и 
електронских уређаја на 
возилима 

- Одржава електричне и електронске уређаје на возилима 
према прописаним препорукама произвођача возила и 
уређаја 

- Утврђује неисправности на електричним и електронским 
уређајима возила 

- Отклања утврђене неисправности на електричним и 
електронским уређајима возила 

- Замењује неисправне уређаје исправним  
- Проверава функцију поправљених уређаја на возилима 



Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу Аутоелектричар 
 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

4 

 

Модификовање и 
надоградња електричних и 
електронских система на 
возилима 

- Одређује начин и места за модификацију/надоградњу 
електричних и електронских уређаја и система на возилу 
према утврђеним прописима произвођача 

- Пушта у рад и проверава исправност и функционалност 
додатних јединица 

- Документује изведене модификације или надоградње 

Планирање и 
организовање 
аутоелектричарских 
послова 

- Планира рад на основу расположивих ресурса 
- Врши дневни преглед и текуће одржавање уређаја, опреме, 

прибора и алата и одлаже их након употребе 
- Припрема техничку документацију 
- Обавља пријем клијената и возила 
- Комуницира с клијентима о неисправности на возилу 
- Упознаје се са радним налогом или отвара налог 
- Утврђује процедуру рада на основу испитаног протокола из 

инфорамционог система, у зависности од врсте возила 
- Консултује се са сарадницима 
- Припрема радно место, средства за рад, потребни материјал 

и делове за уградњу 
- Спецификује утрошке и обрачунава услугу на основу 

прорачуна потребног материјала и времена израде/поправке 
- Саветује клијенте о начину експлоатације и одржавања 

електричних и електронских уређаја на возилу 
- Користи заштитна средства и опрему при раду 

Контрола квалитета 
извршених 
аутоелектричарских радова 
у складу са нормативима и 
другим прописима 

- Проверава пратећу документацију и делова за уградњу 
- Периодично испитује и калибрише уређаје и опрему према 

утврђеним прописима 
- Проверава функције свих уређаја након интервенције 
- Обавља пробну вожњу 
- Води прописану документацију 
- Оверава гарантне листове 
- Сортитра и одлаже отпатке на одговарајући начину процесу 

рада 

Вођење документације 
аутоелектричарских радова 

- Попуњава радни налог, извештај о кадровима, извештај о 
утрошку материјала, резервних делова идр. 

- Попуњава сервисне књиге корисника и гаранција 
- Попуњава дневник рада 

2. СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатка којима се проверава 
стеченост стручних компетенција. 

У складу са методологијом оцењивања заснованог на компетенцијама, за компетенције 
и јединице компетенција, утврђене Стадардом квалификације, дефинисан је Оквир за 
оцењивање. Оквир чине критеријуми процене, дати у две категорије: аспекти и индикатори 
процене. 

На основу аспеката и индикатора формирани су инструменти (обрасци за оцењивање) 
компетенција. Аспекти и индикатори се могу користити и за процес праћења и оцењивања 
постигнућа ученика током школовања.  

За потребе реализације завршног испита и процену компетентности ученика кроз 
одговарајуће радне задатаке, извршено је груписање компетенција и дефинисање 
одговарајућих аспеката и индикатора у Оквир за оцењивање. 
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Оквир за оцењивање компетенција Аутоелектричар 
 

Компетенција Постављање електричних инсталација и мрежне опреме на возилима 

Аспекти 
индикатори 

1 2 3 4 5 

Израда електричне инсталације 
на возилу 

Проналази потребне 
податке о инсталацији 

у разним изворима 

На основу шема, према 
радном налогу 

припрема материјал и 
уређаје 

Формира снопове 
проводника и израђује 

заштиту инсталације 
поштујући техничке 

нормативе 

Монтира завршнице, 
уграђује и повезује 

делове инсталација, 
поштујући техничке 

нормативе 

 

Демонтажа, монтажа и 
повезивање електричних и 
електронских уређаја на 
инсталацију 

Проналази потребне 
податке о демонтажи, 

монтажи и повезивању 
електричних и 

електронских уређаја у 
разним изворима 

Проверава електричну 
исправност и друге 

карактеристике 
инсталације  

Прописаним или 
стандардним 

процедурама врши 
демонтажу, монтажу и 

повезивање 
електричних и 

електронских уређаја 

Примењује стандардне 
процедуре за пуштање 

система у рад 

Поставља инсталације, 
електричних и 

електронских уређаја 
према документацији и 

техничким нормама 

 

Компетенција 
Одржавање, проналажење и отклањање кварова на инсталацијама, мрежној опреми,  електричним и електронским уређајима на 
возилима 

Аспекти 
индикатори 

1 2 3 4 

Контрола уређаја или система и 
проналажење кварова 

Проналази изворе и групе 
података за одговарајући 

систем, инсталацију, 
процедуру 

Проналази потребне податке 
у разним изворима  

Примењује стандардне и 
дијагностичке процедуре за 

контролу уређаја или система, 
анализу рада, за утврђивање 

неисправности 

Утврђује место-а и узрок-е 
неисправности 

Сервисирање уређаја или 
система, отклањање 
неисправности 

Примењује стандардну, 
прописану процедуру за 

сервисирање, отклањање 
неисправности 

Уграђује материјале и делове 
поштујући техничке 

нормативе код уградње 

Проверава функционисање 
система   

Успоставља 
функционалност система 
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Компетенција  Модификовање и надоградња електричних и електронских система на возилима 

Аспекти 
индикатори 

1 2 3 4 

Припремни радови за уградњу 
и  доградњу 

Проверaва техничку 
могућност за извођење 

захтеваних радова  

Проналази потребне шеме, 
процедуре и друге податке за 

доградњу на возило  

Уз помоћ пратеће 
документације проверава 

комплетност  додатног 
уређаја – система за 
доградњу на возило 

Одређује место и начин 
уградње нових компоненти 

уређаја – система  

Уградња, доградња, 
испитивање и пуштање система 
у рад 

Уграђује нове компоненте и 
повезује у систем поштујући 

процедуре техничке 
нормативе уградње  

Ставља у погон додатне 
уређаје или модификацију 

Користи дијагностички уређај 
за подешавање параметара и 

прилагођавање система 

Успоставља функционалност 
система 

 

Компетенција  Контрола квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са нормативима и другим прописима 

Аспекти 
индикатори 

1 2 3 4 

Заштита при раду и заштита 
животне средине 

Користи лична заштитна 
средства 

Спроводи мере заштите на 
раду прописане кроз правила 

и процедуре за одређене 
послове 

Одлаже секундарне 
сировине, електронски и 

хемијски отпад и збрињава 
испарења 

 

Употреба мерних уређаја, алата 
и опреме 

Бира и подешава опрему, 
мерне и дијагностичке уређаје 

у складу са радном 
операцијом 

Употребљава опрему, мерне 
и дијагностичке уређаје у 
складу са упутствима за 
безбедно руковање и 

одржавање 

Извршава дијагностику рада, 
мерења и подешавања 

дијагностичким уређајем 
 

Контроле извршених радова 

Проверава адекватност и 
исправност материјала, 

делова или заменског дела за 
уградњу 

Извршава визуелну контролу 
на крају изведених радова 

Извршава контролу 
дијагностичким уређајем,  

мерном техником и 
проверава функционисање 

система 

 
Води рачуна о стању возила – 

без оштећења 
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Компетенција Планирање, организовање аутоелектричарских послова и вођење документације  

Аспекти 
индикатори 

1 2 3 4 

Планирање, припрема и 
организовање радова 

Наводи најчешће ситуације, 
типове уређаја, типичне и 
могуће кварове, њихове 

узроке и начин отклањања 

Oписује поступак израде 
задатка и наводи потребна 

средства за рад, могуће 
делове и материјал 

Припрема и врши заштиту 
возила 

Извршава радове у 
предвиђеном времену 

Пријем и предаја (издавање) 
возила 

Упознаје се са захтевима 
клијента и извршава потребне 

провере на возилу 

Прима возило по стандардној 
процедури и отвара радни 

налог 

Предаје возило са 
одговарајућом 

документацијом по детаљима 
из радног налога 

Даје смернице о даљем 
кориштењу возила или 

уређаја и могућим накнадно 
уоченим, неисправностима  

Одржавање радног простора 

Правовремено припрема 
радно место, средства за рад, 
материјал, делове и заштитна 

средства 

Одлаже демонтиране – 
растављене компоненте 

возила 

Одлаже алат и прибор након 
употребе, води рачуна о 

хигијени радног простора 
 

Радни налог 
Попуњава податке о возилу и 
почетку рада у радном налогу 

Уноси потребне податке 
мерења, запажања, анализе, 
закључке, препоруке у радни 

налог 

Предаје радни налог са 
спецификацијом утрошеног 

времена, делова и материјала 
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За проверу прописаних компетенција, на основу оквира за процену компетенција 
утврђује се листа радних задатака. 

Листу радних задатака за проверу компетенција, радне задатке, базу прилога (радних 
налога) и инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи са 
тимовима наставника. Базу радних налога Центар доставља школама.  

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација 
радних задатака за завршни испит. Листа радних задатака и листа комбинација дате су у Анексу 
1 овог Приручника.  

3. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Ученик може да полаже завршни испит у складу са Законом.  
Услови за полагање и спровођење завршног испита дати су у следећој табели. 

 
Услови за полагање и спровођење завршног испита  

за ученика:  

општи услов:  успешно завршен трећи разред образовног профила 
аутоелектричар 

посебни услови:  - заштитна одећа и обућа  

за школу:  

за припрему и спровођење завршног испита неопходно је да школа самостално или у 
договору са социјалним партнерима обезбеди потребне услове:  
- време (термине за извођење радних задатака);  
- простор за реализацију радних задатака; 
- возило, инструменте, уређаје; 
- алат; 
- потребан материјал и делови за израду одговарајућих радних задатака; 
- комбинације радних задатака за дати испитни рок; 
- описе радних задатака за сваког ученика и члана испитне комисије; 
- радне налоге за сваког ученика и члана испитне комисије; 
- одговарајући број примерака образаца за оцењивање радних задатака на завршном 

испиту;  
- чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама. 

 
Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању испита. 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан 
програм завршног испита за образовни профил аутоелектричар. Завршни испит спроводи се у 
школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови 
занимања за које се ученик образовао. Школа благовремено планира и припрема људске и 
техничке ресурсе за реализацију испита и израђује распоред полагања завршног испита.  

4.1. Припрема ученика за полагање  

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручног 
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за 
завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за припрему и 
полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о 
критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика 
за све задатке предвиђене за завршни испит.  
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4.2. Испитна комисија 

По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове испитне комисије за 
оцењивање на завршном испиту и њихове заменике. Имена екстерних чланова комисије 
достављају се Центру. Комисију чине најмање три члана (и три заменика), које именује 
директор школе, према прописаној структури:  

 два наставника стручних предмета за дати образовни профил, од којих је један 
председник комисије и  

 представник послодаваца – стручњак у датој области, компетентни извршилац 
истих послова у аутоелектрици5.  

По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да обезбеди обуку чланова 
комисије. 

4.3. Испитни задаци - комбинације 

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака 
на основу листе комбинација из овог Приручника, и формира школску листу која ће се 
користити у том испитном року. 

Број комбинација мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу завршни испит у 
школи у конкретном испитном року. Сваки ученик једног одељења мора имати различиту 
комбинацију задатака. 

Кандидат извлачи комбинацију радних задатака најкасније два дана пре почетка 
испита, без права замене. Прилог (радни налог) ученик добија непосредно пре реализације 
испита.  

4.4. Припрема услова за реализацију испита 

Лице задужено за техничку подршку реализацији завршног испита припрема за сваког 
члана испитне комисије по један образац за оцењивање за сваки радни задатак у оквиру свих 
извучених комбинација задатака, збирне обрасце, као и одговарајуће прилоге за ученике и за 
чланове испитне комисије. У обрасце за оцењивање и збирне обрасце за оцењивање, пре 
штампања могу се унети подаци о школи, ученику и називима задатака.  

Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за обављањe радног задатка.  
Организатор практичне наставе или помоћни наставник у сарадњи са ментором има 

задатак да припрема услове и кварове ради провере компетенције. Уколико се испит реализује 
у сервису исти субјекти у сарадњи са социјалним партнером постављају одговарајуће услове и 
кварове. 

4.5. Извештавње о резултатима испита 

Након реализације испита, у сваком испитном року, школа је у обавези да резултате 
испита достави Центру, ради праћења и анализе завршног испита по новом концепту. У ту сврху 
Центар благовремено прослеђује школама образац извештаја. 

5. ОЦЕЊИВАЊЕ  

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на завршном испиту даје испитна 
комисија.  

Завршни испит се обавља кроз израду два радна задатка. Успех на завршном испиту 
зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем два радна задатка. 
 Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. 

                                                           
5
 Екстерне чланове испитних комисија потврђују Унија послодаваца Србије, односно Привредна комора 

Србије.Базу података о екстерним члановима испитних комисија води Центар. 
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Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање радних задатака 
у оквиру одабране комбинације, а председник комисије и збирни образац за оцењивање6. По 
извлачењу прилога евидентира се његов број на обрасцу за оцењивање.  

Писану припрему, у три примерка, ученик доноси на дан полагања испита и она се 
оцењује пред реализацију испита.  

Сваки члан комисије техником посматрања индивидуално оцењује рад ученика, 
користећи одговарајући образац за оцењивање радног задатка. 

Време израде радног задатка је дефинисано у сваком задатку појединачно и 
контролишу га сви чланови комисије.  

Сваки члан испитне комисије утврђује укупан број бодова по задатку на основу 
бодовања према аспектима и индикаторима које садржи образац за оцењивање радног 
задатка. 

У Збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту, који је саставни 
део Записника о полагању завршног испита, сваки члан комисије, на основу своје листе за 
бодовање, уноси утврђен број бодова појединачно за сваки задатак. На основу унетих бодова 
комисија израчунава просечан број бодова по задатку (на две децимале).  

Укупан број бодова који ученик оствари на завршном испиту једнак је збиру просечних 
бодова постигнутих на радним задацима, заокружен на цео број. 

Ако је просечни број бодова на бар једном радном задатку, који је кандидат остварио 
његовим извршењем, мањи од 50 бодова, сматра се да кандидат није показао компетентност. 
У овом случају оцена успеха је недовољан (1). 

Када је кандидат остварио 50 и више бодова по сваком радном задатку, сматра се да је 
показао компетентност. 

Бодови се преводе у успех према следећој скали: 
 

УКУПАН ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

100 – 125 довољан (2) 

126 – 150 добар (3) 

151 – 175 врло добар (4) 

176 – 200 одличан (5) 

6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ  

Током завршног испита за сваког ученика појединачно, води се записник о полагању 
завршног испита. У оквиру записника прилажу се:  

 писана припрема кандидата за све радне задатке које је ученик израдио и пратећи 
радни налози; 

 стандардизовани обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатака свих 
чланова комисије;  

 збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту.  

7. ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом 
средњем образовању. 

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

 

                                                           
6
 У оквиру Анекса 2 овог Приручника налазе се радни задаци и обрасци за оцењивање радних задатака, 

а у Анексу 3 збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту   
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА  

ЛИСТА КОМБИНАЦИЈА  
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА 

 
По завршеном образовању за образовни профил аутоелектричар ученик стиче стручне 
компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у 
следећој табели. 
 

стручна 
компетенција 

шифра радног 
задатка 

радни задаци 
Редни број 
обрасца за 

оцењивање  
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АЕ-А1 
Отклањање неисправности на осветљењу са 
релејима 

 2 

АЕ-А2 
Сервисирање, подешавање фарова и 
светлосних група 

2 

АЕ-А3 Сервисирање система паљења SZ или TZ 2 

АЕ-А4 Испитивање исправности алтернатора 2 

АЕ-А5 Сервисирање алтернатора 2 

АЕ-А6 Испитивање исправности електропокретача 2 

АЕ-А7 Сервисирање електропокретача 2 

АЕ-А8 Рад са акумулаторима 2 

АЕ-А9 
Отклањање неисправности на уређајима за 
прање и брисање 

2 

АЕ-А10 Мултифункционални реле 2 

АЕ-А11 
Отклањање неисправности на показивачима 
правца и упозорења 

2 

АЕ-А12 Повезивање инсталација прикључног возила 1 

АЕ-А13 Израда инсталација осветљења са релејима 1 
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АЕ-Б1 
Контрола система за снабдевање мотора 
горивом 

2 

АЕ-Б2 
Испитивање и прање бризгаљки бензинског 
мотора 

2 

АЕ-Б3 
Сервисирање компоненти паљења у Моtronic 
системима 

2 

АЕ-Б4 Испитивање сензора оптерећења мотора 2 

АЕ-Б5 Сервисирање система пред-грејања мотора 2 

АЕ-Б6 Испитивање извршних елемената 2 

АЕ-Б7 Испитивање сензора издувног система 2 

АЕ-Б8 Дијагноза и брисање грешака на возилу са ЕУЈ 2 

АЕ-Б9 
Мерење и анализа издувних гасова бензинског 
мотора 

2 

АЕ-Б10 
Сервисирање – испитивање и пуњење клима 
уређаја 

2 

АЕ-Б11 Уградња аудио уређаја 3 

АЕ-Б12 Уградња - доградња паркинг сензора 3 
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ЛИСТА КОМБИНАЦИЈА  

На завршном испиту ученик израђује два радна задатка у оквиру одговарајуће комбинације 
задатака како је то наведено у следећој табели. 
 

Комбинација 
број 

радни 
задаци 

комбинација 
број 

радни задаци 
комбинација 

број 
радни задаци 

1 
АЕ-А1 
АЕ-Б2 

2 
АЕ-А1 
АЕ-Б3 

3 
АЕ-А1 
АЕ-Б4 

4 
АЕ-А1 
АЕ-Б6 

5 
АЕ-А1 
АЕ-Б7 

6 
АЕ-А1 
АЕ-Б8 

7 
АЕ-А1 
АЕ-Б9 

8 
АЕ-А1 

АЕ-Б11 
9 

АЕ-А1 
АЕ-Б12 

10 
АЕ-А2 
АЕ-Б1 

11 
АЕ-А2 
АЕ-Б2 

12 
АЕ-А2 
АЕ-Б3 

13 
АЕ-А2 
АЕ-Б5 

14 
АЕ-А2 
АЕ-Б6 

15 
АЕ-А2 
АЕ-Б7 

16 
АЕ-А2 
АЕ-Б8 

17 
АЕ-А2 
АЕ-Б9 

18 
АЕ-А2 

АЕ-Б11 

19 
АЕ-А3 
АЕ-Б2 

20 
АЕ-А3 
АЕ-Б5 

21 
АЕ-А3 
АЕ-Б6 

22 
АЕ-А3 
АЕ-Б8 

23 
АЕ-А3 
АЕ-Б9 

24 
АЕ-А4 
АЕ-Б1 

25 
АЕ-А4 
АЕ-Б2 

26 
АЕ-А4 
АЕ-Б3 

27 
АЕ-А4 
АЕ-Б6 

28 
АЕ-А4 
АЕ-Б7 

29 
АЕ-А4 
АЕ-Б8 

30 
АЕ-А4 

АЕ-Б11 

31 
АЕ-А5 
АЕ-Б1 

32 
АЕ-А5 
АЕ-Б2 

33 
АЕ-А5 
АЕ-Б3 

34 
АЕ-А5 
АЕ-Б4 

35 
АЕ-А5 
АЕ-Б6 

36 
АЕ-А5 
АЕ-Б7 

37 
АЕ-А5 
АЕ-Б8 

38 
АЕ-А5 
АЕ-Б9 

39 
АЕ-А5 

АЕ-Б10 

40 
АЕ-А6 
АЕ-Б2 

41 
АЕ-А6 
АЕ-Б3 

42 
АЕ-А6 
АЕ-Б6 

43 
АЕ-А6 
АЕ-Б7 

44 
АЕ-А6 
АЕ-Б8 

45 
АЕ-А6 
АЕ-Б9 

46 
АЕ-А6 

АЕ-Б10 
47 

АЕ-А6 
АЕ-Б11 

48 
АЕ-А7 
АЕ-Б1 

49 
АЕ-А7 
АЕ-Б2 

50 
АЕ-А7 
АЕ-Б3 

51 
АЕ-А7 
АЕ-Б4 

52 
АЕ-А7 
АЕ-Б6 

53 
АЕ-А7 
АЕ-Б7 

54 
АЕ-А7 
АЕ-Б8 

55 
АЕ-А7 
АЕ-Б9 

56 
АЕ-А7 

АЕ-Б12 
57 

АЕ-А8 
АЕ-Б1 

58 
АЕ-А8 
АЕ-Б2 

59 
АЕ-А8 
АЕ-Б3 

60 
АЕ-А8 
АЕ-Б4 

61 
АЕ-А8 
АЕ-Б6 

62 
АЕ-А8 
АЕ-Б7 

63 
АЕ-А8 
АЕ-Б8 

64 
АЕ-А8 
АЕ-Б9 

65 
АЕ-А9 
АЕ-Б3 

66 
АЕ-А9 
АЕ-Б4 
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67 
АЕ-А9 
АЕ-Б5 

68 
АЕ-А9 
АЕ-Б6 

69 
АЕ-А9 
АЕ-Б8 

70 
АЕ-А9 

АЕ-Б10 
71 

АЕ-А9 
АЕ-Б11 

72 
АЕ-А10 
АЕ-Б1 

73 
АЕ-А10 
АЕ-Б2 

74 
АЕ-А10 
АЕ-Б6 

75 
АЕ-А10 
АЕ-Б7 

76 
АЕ-А10 
АЕ-Б8 

77 
АЕ-А10 
АЕ-Б9 

78 
АЕ-А10 
АЕ-Б10 

79 
АЕ-А11 
АЕ-Б2 

80 
АЕ-А10 
АЕ-Б12 

81 
АЕ-А11 
АЕ-Б1 

82 
АЕ-А11 
АЕ-Б3 

83 
АЕ-А11 
АЕ-Б4 

84 
АЕ-А11 
АЕ-Б5 

85 
АЕ-А11 
АЕ-Б6 

86 
АЕ-А11 
АЕ-Б7 

87 
АЕ-А11 
АЕ-Б8 

88 
АЕ-А11 
АЕ-Б9 

89 
АЕ-А11 
АЕ-Б11 

90 
АЕ-А12 
АЕ-Б1 

91 
АЕ-А12 
АЕ-Б2 

92 
АЕ-А12 
АЕ-Б3 

93 
АЕ-А12 
АЕ-Б4 

94 
АЕ-А12 
АЕ-Б5 

95 
АЕ-А12 
АЕ-Б7 

96 
АЕ-А12 
АЕ-Б8 

97 
АЕ-А12 
АЕ-Б9 

98 
АЕ-А12 
АЕ-Б10 

99 
АЕ-А13 
АЕ-Б1 

100 
АЕ-А13 
АЕ-Б2 

101 
АЕ-А13 
АЕ-Б3 

102 
АЕ-А13 
АЕ-Б4 

103 
АЕ-А13 
АЕ-Б5 

104 
АЕ-А13 
АЕ-Б6 

105 
АЕ-А13 
АЕ-Б7 

106 
АЕ-А13 
АЕ-Б11 

107 
АЕ-А13 
АЕ-Б9 

108 
АЕ-А13 
АЕ-Б11 
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АНЕКС 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ И ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ 

ЗАДАТАКА 
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Поштовани ученици, ментори и оцењивачи, 
 

 
Пред вама су документи који садрже радне задатаке и обрасце за оцењивање који ће 

бити заступљени на завршном испиту за образовни профил аутоелектричар. Намењени су за 
вежбање и припрему за полагање завршног испита, као и оцењивачима за усвајање 
примењене методологије оцењивања. 

 
Задаци су распоређени према компетенцијама које се проверавају на испиту и то сви 

задаци са ознаком А односе се на компетенцију постављање електричних инсталација, 
проналажење и отклањање кварова на инсталацијама и уређајима возила, док задаци 
означени словом Б одговарају компетенцији одржавање, испитивање, поправка и 
надоградња електричних и електронских система на возилима. У оквиру сваког задатка 
проверава се ученикова компетентност и у погледу планирања и организације рада, 
безбедности и заштите при раду и заштита животне средине, квалитета услуге итд.  

 
Уз сваки радни задатак припремљено је више радних налога (прилога) који су познати 

на самом испиту.  
 
Сваки радни задатак доноси максимално 100 бодова. Ученик мора остварити најмање 

50 бодова на сваком задатку како би положио испит. Обрасци за оцењивање садрже утврђене 
аспекте, индикаторе оцењивања као и одговарајуће мере процене дате кроз двостепену скалу. 

 
Правилно обављање операција у оквиру радног задатка подразумева да је ученик 

способан да самостално обавља радне операције, односно показује да поседује неопходна 
знања и вештине за извршавање комплексних послова и повезивање различитих корака у 
оквиру њих; преузима одговорност за примену процедура, средстава и организацију 
сопственог рада. Сви наведени критеријуми морају бити узети у обзир приликом процене 
компетентности.  

 
Радни задаци које ће бити реализовани на завршном испиту омогућавају проверу 

оспособљености ученика за обављање конкретних послова за квалификацију за коју су се 
школовали, као и утврђивање спремности за укључивање у свет рада.  

 
Желимо вам срећан и успешан рад! 
 

          Аутори
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РАДНИ ЗАДАЦИ 
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Компетенција А 

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А1 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Отклањање неисправности на осветљењу са релејима  
 

Возило има манифестацију неисправности на осветљењу - не функционишу правилно 
дуго и кратко светло, светла за маглу. 

Проверити исправност осветљења и отклонити неисправности уочене прегледом. 
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним осветљењем. 
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
                             

 Контролисати изведене радове и функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 
 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А2 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Сервисирање,подешавање фарова и светлосних група 
 

Служба техничког прегледа возила је саопштила власнику возила да осветљење возила 
није исправно – има неисправних/неодговарајућих сијалица и фарови нису подешени.  

Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним и подешеним осветљењем. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Корстити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности  и евидентирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
 

 Контролисати изведене радове и функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 
 
 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А3 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Сервисирање система паљења SZ или TZ  
 

Возило има неке од манифестација неисправности (мотор тешко стартује, мотор 
стартује затим стане, застој – слаб  гас, недостатак снаге – лоше перфомансе, детонација – 
детонантно сагоревање, лоше паљење, неправилан рад на леру повећана потрошња горива, и 
др.).   

  
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним и подешеним паљењем. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евидентирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
 

 Контролисати функционисање система. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 

 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А4 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Испитивање исправности алтернатора 
 

На возилу постоје неке од манифестација неправилног функционисања електричних и 
електронских система на возилу. Сигнална сијалица пуњења алтернатора се не гаси или се 
повремено упали, када се упале светла сигнална сијалица сија слабим интезитетом. При 
додавању  гаса светла се појачају. 

Поштовати упуства из радног налога. 
Урадити потребне контроле, отклонити неисправности које се могу извршити без 

раслапања алтернатора, испитати струјно коло мерном техником, извршити анализу података и 
донети закључак о стању алтернатора, односно препоруку за власника возила. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Отклонити квар-ове, контролисати функционисање. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А5 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Сервисирање алтернатора 
 

На возилу постоје манифестације неправилног функционисања електричних и 
електронских система које указују на могућност проблема у напајању енергијом. Алтернатор на 
возилу је у функцији за пређених 80.000 километара. Власник је довезао возило на редован 
сервис алтернатора. 

 Поштовати упуства из радног налога 
Извршити потребна испитивања и контроле, отклонити уочене неисправности. 

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитати алтернатор на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндетирати га. 
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А6 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Испитивање исправности електропокретача 
 

На возилу постоји нека од манифестација: немогућност стартовања, отежано 
стартовање, непредвидиво да/не стартовање. 

На основу разговора са корисником возила одређено је да те манифестације могу 
потицати од неисправног електропокретача. Претходним испитивањем je искључена могућност 
да је у питању акумулатор. 

Поштовати упуства из радног налога. 
Урадити потребне контроле, испитати струјно коло мерном техником, извршити 

анализу података и донети закључак о стању електропокретача,  односно препоруку за 
власника возила. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања радити на возилу  и на столу. 
  

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А7 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Сервисирање електропокретача 
 

На возилу постоје манифестације неправилног функционисања електрoпокретача 
(немогућност стартовања, отежано стартовање, непредвидиво да/не стартовање, повећано 
хабање елемената система стартовања, неуобичајени звукови и друго). Возило довежено на 
редован сервис електропокретача. 

Извршити потребна испитивања и контроле, отклонити уочене неисправности. 
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Електропокретач предати исправан. 

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитати електропокретач на радном столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндетирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
                             

 Контролисати изведене радове и функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А8 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Рад са акумулаторима  
 

Исправност акумулатора је од виталног значаја за функционисање електричних и 
електронских система на визилу. Велики је број ситуација у којима је неопходно изводити 
следеће радње са акумулатором: пуњење акумулатора различитих технологија израде, на 
возилу, ван возила, испитивање исправности и стања акумулатора, замена акумулатора истих 
или других карактеристика, скидање и враћање на возило, стартовање другог возила, 
превезивање акумулатора.  

 
Поштовати упуства из радног налога. 
По потреби бележити одговарајуће податке, извршити њихову анализу и донети 

потребне закључке односно препоруке. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на радном столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити исправност и евидентирати налаз. 
 

 Извршити потребне сервисне и радове из налога. 
 

 Контролисати функционисање. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А9 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Отклањање неисправности на уређајима за прање и 
брисање  
                                                          

Возило je у аутосервису због неисправности на уређајима за прање и брисање стакала – 
предњим, задњим брисачима, пумпама, припадајућој инсталацији. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним уређајима. 
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Поступати по упуствима  произвођача возила. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
  

 Отклонити неисправности, контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А10 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Мултифункционални реле  
                                                          

На возилу неки од уређаја не функционишу правилно. Из разговора са власником 
возила о раду више уређаја на возилу и прелиминарних испитивања одређено је да додатно 
треба радити на испитивању мултифункционалног релеа.  

Испитати исправност уређаја и отклонити неисправност. 
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним функционисањем уређаја који раде преко овог релеjа. 
 

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Применити утврђене, стандардне процедуре за утврђивање неисправности. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А11 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА  Отклањање неисправности на показивачима правца и упозорења   
                                                          

На возилу не функционишу правилно показивачи правца или упозоравајућа светла или 
комбинација ова два. Долази до прекида рада показивача правца. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним функционисањем показивача правца и упозоравајућих 

светала.  
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности  и евиндентирати га. 
 

 Отклонити неисправности. 
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А12 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Повезивање инсталација прикључног возила 
                                                          

Власник возила, прикључног возила или ауто приколице од сервиса захтева израду и 
повезивање елкетроинсталације за прикључно возило. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Прикључно возило предати са исправном инсталацијом, и правилно повезаним 

уређајима. 
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Поред дате шеме по потреби користити и податке из информационих система и других 
извора података. 

 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Контролисати изведене радове и функционисање на завршетку радова. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
потешкоће, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 1. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција А 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-А13 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Израда инсталација осветљења са релејима 
                                                          

Власник возила од сервиса захтева израду елeктро инсталације осветљења за маглу или 
радног односно додатног осветљења. 
      

Поштовати упуства из радног налога 
Возило предати са израђеном инсталацијом, уграђеним и правилно повезаним 

уређајима. 
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 По потреби користити и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Контролисати функционисање на завршетку радова. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
потешкоће, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 1. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б1 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Контрола система за снабдевање мотора горивом 

 
Возило има неку или више манифестација неисправности (мотор неће да стартује, 

тешко стартује хладан, тешко стартује врућ, мотор стартује а затим стане, лоше паљење, 
недостатак снаге, повећана потрошња горива,  неправилан рад на леру и тд.). 

У претходним испитивањима утврђено је да су бризгаљке у исправном стању. 
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним системом или препоруком за власника возила. 

 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 

 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Отклонити неисправности. 
 

 Контролисати функционисање система након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 
 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б2 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Испитивање и прање бризгаљки бензинског мотора 

 
Возило има неке или више од наведених манифестација неисправности: мотор неће да 

стартује, тешко стартује хладан, неправилан рад на леру лоше паљење, ниво СО 
превисок/пренизак, недостатак снаге на малом/великом броју обртаја, повећана потрошња 
горива, и др. 

 
Радним налогом је дефинисано да су могући узрок бризгаљке (неисправне и/или 

запрљане).  
Испитати исправност бризгаљки. По потреби испитати и припадајућу инсталацију. Дати 

закључак о стању бризгаљки. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу и на  радном столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте. 
 

 Отклонити неиспрвности. 
 

 Контролисати изведене радове и функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б3 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Сервисирање компоненти паљења у Моtronic системима 

 
Власник возила је пријавио да возило има следеће манифестације: потешкоће при 

старту – неће да стартује или тешко стартује или неправилним размацима губи снагу. Лоше 
ради на празном ходу често се гаси. 

 
Сервисирати елементе система паљења у ужем смислу. Испитати и сензоре који 

директно утичу на наведене неисправности.  
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним елементима паљења, без знакова неисправности или 

навести могуће друге узроке датог понашања мотора. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте, рад система, 
мотора и утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Oтклонити неисправности.  
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 
 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б4 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Испитивање сензора оптерећења мотора 

 
Возило има неку од наведених манифестација неисправности: неправилан рад на леру, 

број окретаја на леру пренизак, чести прекиди/искључења, лоше паљење, повећана потрошња 
горива, детонација/детонантно сагоревање итд. 

Могући узрок је неисправност сензора оптерећења мотора.  
Проверити исправност и по потреби и припадајућу инсталацију.  
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним сензором.  

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте, утицаје других  
компоненти у систему, механичких и других система на неисправност.  
 

 Утврдити узрок неисправности  и евиндентирати га. 
 

 Отклонити неисправности.  
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 
 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б5 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Сервисирање система пред-грејања мотора 
 

 
Возило има потешкоће при старту. Власник возила је детектовао да је олакшан старт са 

поновљеним процесом предгрејања. Такође му се чини да мотор спорије достиже радну 
температуру.  

Испитати и сервисирати система пред-грејања мотора. Обухватити оба система – за 
старт и за грејање расхладне течности. 

 
Поштовати упуства из радног налога 
Возило предати без знакова неисправности на системима предгрејања. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте, рад система, 
мотора и утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 

 

 Oтклонити неисправности.  
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б6 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Испитивање извршних елемената 
 

Возило има манифестацију неисправности на једном од система (мотор менаџмент, 
системи безбедности или комфора). Једном од метода испитивања установљено је да је 
могући узрок неки од извршних елемената.  
           По потреби испитати и механичку исправност и припадајућу инсталацију уз 
индетификоване извршне елементе. 
              

Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са исправним извршним елементима у датом систему возила. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Поједине елементе испитати мерном техником, на возилу или радном столу. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте, рад система, 
утицаје других система и механичких неисправности, утврдити узрок неисправности и 
евиндетирати га. 
 

 Oтклонити неисправности.  
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б7 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Испитивање сензора издувног система  

 
Возило може имати једну или више од следећих манифестација неисправности: мотор 

неће да стартује, тешко стартује хладан, тешко стартује врућ,  мотор стартује а затим стане, 
недостатак снаге, повећана потрошња горива, детонација/делимична детонација, превисок 
ниво СО итд. 

 
Поштовати упуства из радног налога 
Возило предати исправно са  проценом стања издувног система – катализатора.  
 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, анализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на радном столу. 
 

  Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте, утицаје других  
компоненти у систему, механичких и других система на неисправност. 

 

 Утврдити узрок неисправности и евиндентирати га. 
 

 Oтклонити неисправности. 
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  
 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б8 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Дијагноза и брисање грешака на возилу са ЕУЈ 

 
Возило има једну или више манифестација неисправности на једном од система (мотор 

менаџмент, системи безбедности или комфора). Не може се једнозначно, једноставнијим 
методама испитивања, са сигурношћу тврдити шта је узрок. Пре детаљаних испитивања 
погодно је урадити дијагностику грешака на возилу дијагностичким уређајем. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са отклоњеним неисправностима или са закључком који је узрок 

неисправног рада датог система.  
 

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, анализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Применити упуства и поступак за очитавање и брисање грешака 
 

 Анализирати резултате испитивања, кодове грешака – мерне вредности, рад компоненте, 
рад система, утицаје других система и механичких неисправности. 
 

 Уколико се ради о неисправности сензора извршити корекцију или замену.  
 

 Контролисати функционисање возила након брисања грешака и поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б9 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА Мерење и анализа издувних гасова бензинског мотора 

 
Возило је довежено у ауто сервис са  манифестацијом неисправности прегревање 

мотора или возило  има повећану потрошњу горива, уз то власник возила жели да му се 
прегледа возило - мотор да би био усклађен са важећим параметрима квалитета издувних 
гасова за технички преглед. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са одштампаним резултатима испитивања. 
 

 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Применити утврђене, стандардне процедуре за мерење и анализу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – рад компоненте, утицаје других  компоненти у 
систему, механичких и других система на неисправност и процену стања издувног система. 

 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б10 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Сервисирање – испитивање и пуњење клима уређаја 

 
 
Возило је у сервису због радова на клима уређају. Могуће су ситуације: празан систем 

због замене цевовода, уређај слабо хлади, не искључује се, систем у одређеним условима ради 
а другим не, неке команде се не извршавају, редован сервис. 
 

Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са сервисираним клима уређајем без неисправности или закључком о 

цурењу флуида. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Користити податке из информационих система и других извора података. 
 

 Испитивања по потреби радити на возилу или на радном столу. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Анализирати резултате испитивања – мерне вредности, рад компоненте. 
 

 Oтклонити неисправности.  
 

 Контролисати функционисање након поправке. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента. 

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б11 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Уградња аудио уређаја 
  

 
Власник возила има захтев за доградњу аудио уређаја или мултимедијалног система у 

возило. Власнику возила је непознато да ли је нешто од раније уграђено у возило за потребе 
овог система. 

 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са уграђеним аудио системом према техничким могућностима и 

захтевима клијента у функционалном стању. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, анализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Проверити техничку могућност за извођење захтеваних радова на возилу, усагласити са 
клијентом врсту и обим радова. 

 

 Упознати се са документацијом додатног система и процедурама за доградњу на возило. 
 

 Користити шеме и податке из информационих система и других извора података. 
 

 Ставити  у погон додатни уређај, извршити прилагођавање постојећим системима. 
 

 Клијента упутити у руковање – функционисање додатног уређаја или система. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента.  

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 3. 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

Компетенција Б 
 
ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА АЕ-Б12 
НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА       Уградња - доградња паркинг сензора 
  

 
Власник возила има захтев за доградњу и повезивање система за помоћ при паркирању 

– паркинг сензора. 
 
Поштовати упуства из радног налога. 
Возило предати са уграђеним системом за помоћ при паркирању у функционалном 

стању. 
 

 На почетку рада упознати се са радним налогом, попуњавати га током рада (подаци, 
мерења, испитивања, запажања, aнализе, закључци, препоруке) и на крају закључен 
предати испитној комисији. 
 

 Упознати  се са захтевима клијента проверити техничку могућност за извођење захтеваних 
радова на возилу, усагласити са клијентом врсту и обим радова. 

 

 Упознати се са документацијом додатног система и процедурама за доградњу на возило. 
 

 Одредити начин, места уградње и редослед радова код монтаже. 
 

 Ставити у погон додатни систем, извршити прилагођавање постојећим системима. 
 

 Клијента упутити у руковање – функционисање додатног система. 
 

 Радове изводити најпогоднијим уређајима и инструментима. 
 

 Водити рачуна о заштити при раду, животној средини, безбедности возила и имовине 
клијента.  

 

 Максимално време за израду задатка је 60 минута. Време се мери од тренутка пријема до 
предаје радног налога.  

 

 По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је урађено. 
 

 Ако у оквиру времена за израду задатка ученик по својој вољи прекине рад (одустајање) 
бодује се оно што је урађено. 
 

 У оквиру припреме за рад навести најчешће ситуације, типове уређаја, типичне могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања, кратко описати план израде радног задатка, 
навести потребна средства за рад, прибор, материјал и резервне делове. 
 

 Писана припрема се бодује, али не улази у време израде задатка. 
 

 Оцењивање – бодовање се врши према инструменту - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ 
ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 3. 

 



Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу Аутоелектричар 
 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 
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Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 1 

Шифра радног задатка  

Назив радног задатка  

Број – шифра радног налога  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Аутоелектричар  

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (уписати време и заокружити 

одговарајући број бодова) 

1.1 Планирање, припрема и организовање радова  (максималан број бодова 14) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Наводи најчешће ситуације, типове уређаја, типичне и могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања 

2 0 

Oписује поступак израде задатка и наводи потребна средства за рад, 
могуће делове и материјал 

3 0 

Припрема и врши заштиту возила 1 0 

Извршава задатак у оквиру предвиђеног времена 
ДА НЕ 

8 0 

Време израде:  _______ минута                                   

1.2  Одржавање радног простора (максималан број бодова 7) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Правовремено припрема радно место, средства за рад, материјал, 
делове и заштитна средства 

3 0 

Одлаже демонтиране – растављене компоненте возила 2 0 

Одлаже алат и прибор након употребе, води рачуна о хигијени радног 
простора 

2 0 

2. ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ (заокружити одговарајући број 

бодова) 

 2.1 Израда електричне инсталације на возилу (максималан број бодова 25)    

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проналази потребне податке о инсталацији у разним изворима 5 0 

На основу шема, према радном налогу припрема материјал и уређаје 4 0 

Формира снопове проводника и израђује заштиту инсталације 
поштујући техничке нормативе 

9 0 

Монтира завршнице, уграђује и повезује делове инсталација, 
поштујући техничке нормативе 

7 0 

2.2 Демонтажа, монтажа и повезивање електричних и eлектронских уређаја на возилу (максималан 

број бодова 30)    
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проналази потребне податке о демонтажи, монтажи и повезивању 
електричних и електронских уређаја у разним изворима 

3 0 

Проверава електричну исправност и друге карактеристике 
инсталације 

4 0 

Прописаним или стандардним процедурама врши демонтажу, 
монтажу и повезивање електричних и електронских уређаја 

12 0 

Примењује стандардне процедуре за пуштање система у рад 4 0 

Поставља инсталације, електричних и електронских уређаја према 
документацији и техничким нормама 

7 0 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

 

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број 

бодова) 

3.1 Заштита при раду и заштита животне средине (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи лична заштитна средства 1 0 

Спроводи мере заштите на раду прописане кроз правила и процедуре 
за одређене послове 

2 0 

Одлаже секундарне сировине, електронски и хемијски отпад и 
збрињава испарења 

2 0 

3.2 Употреба мерних уређаја, алата и опреме (максималан број бодова 6) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Бира и подешава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
радном операцијом 

2 0 

Употребљава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
упутствима за безбедно руковање и одржавање 

1 0 

Извршава дијагностику рада, мерења и подешавања дијагностичким 
уређајем 

3 0 

3.3 Контроле извршених радова (максималан број бодова 8)   

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проверава адекватност и исправност материјала, делова или 
заменског дела за уградњу 

2 0 

Извршава визуелну контролу на крају изведених радова 1 0 

Извршава контролу дијагностичким уређајем,  мерном техником и 
проверава функционисање система 

3 0 

Води рачуна о стању возила – без оштећења 2 0 

4. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број бодова) 

4.1 Радни налог (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Попуњава податке о возилу и почетку рада у радном налогу 1 0 

Уноси потребне податке мерења, запажања, анализе, закључке, 
препоруке у радни налог 

3 0 

Предаје радни налог са спецификацијом утрошеног времена, делова и 
материјала 

1 0 

 
 

КОМЕНТАР: 

 

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: 
Укупно 
бодова 

Елементи  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 
 

Бодови         

 

Члан испитне комисије: Место и датум: 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 2  

 

Шифра радног задатка  

Назив радног задатка  

Број – шифра радног налога  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Аутоелектричар  

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (уписати време и заокружити 

одговарајући број бодова) 

1.1 Планирање, припрема и организовање радова (максималан број бодова 14) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Наводи најчешће ситуације, типове уређаја, типичне и могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања 

2 0 

Oписује поступак израде задатка и наводи потребна средства за рад, 
могуће делове и материјал 

3 0 

Припрема и врши заштиту возила 1 0 

Извршава задатак у оквиру предвиђеног времена 
ДА НЕ 

8 0 

Време израде:  __________ минута                                   

1.2 Одржавање радног простора (максималан број бодова 7) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Правовремено припрема радно место, средства за рад, материјал, 
делове и заштитна средства 

3 0 

Одлаже демонтиране – растављене компоненте возила 2 0 

Одлаже алат и прибор након употребе, води рачуна о хигијени радног 
простора 

2 0 

2. ОДРЖАВАЊЕ, ПРОНАЛАЖЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА, МРЕЖНОЈ 

ОПРЕМИ,  ЕЛЕКТРИЧНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ УРЕЂАЈИМА НА ВОЗИЛИМА (заокружити одговарајући 

број бодова) 

 2.1  Контрола уређаја или система и проналажење кварова (максималан број бодова 25)    

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проналази изворе и групе података за одговарајући систем, 
инсталацију, процедуру 

5 0 

Проналази потребне податке у разним изворима 5 0 

Примењује стандардне и дијагностичке процедуре за контролу 
уређаја или система, анализу рада, за утврђивање неисправности 

9 0 

Утврђује место-а и узрок-е неисправности 6 0 

2.2  Сервисирање уређаја или система, отклањање неисправности (максималан број бодова 30)    

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Примењује стандардну, прописану процедуру за сервисирање, 
отклањање неисправности 

10 0 

Уграђује материјале и делове поштујући техничке нормативе код 
уградње 

3 0 

Проверава функционисање система   9 0 

Успоставља функционалност система 8 0 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број 

бодова) 

3.1 Заштита при раду и заштита животне средине (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи лична заштитна средства 1 0 

Спроводи мере заштите на раду прописане кроз правила и процедуре 
за одређене послове 

2 0 

Одлаже секундарне сировине, електронски и хемијски отпад и 
збрињава испарења 

2 0 

3.2 Употреба мерних уређаја, алата и опреме (максималан број бодова 6) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Бира и подешава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
радном операцијом 

2 0 

Употребљава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
упутствима за безбедно руковање и одржавање 

1 0 

Извршава дијагностику рада, мерења и подешавања дијагностичким 
уређајем 

3 0 

 

3.3 Контроле извршених радова (максималан број бодова 8)   

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проверава адекватност и исправност материјала, делова или 
заменског дела за уградњу 

2 0 

Извршава визуелну контролу на крају изведених радова 1 0 

Извршава контролу дијагностичким уређајем,  мерном техником и 
проверава функционисање система 

3 0 

Води рачуна о стању возила – без оштећења 2 0 

4. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број бодова) 

4.1 Радни налог (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Попуњава податке о возилу и почетку рада у радном налогу 1 0 

Уноси потребне податке мерења, запажања, анализе, закључке, 
препоруке у радни налог 

3 0 

Предаје радни налог са спецификацијом утрошеног времена, делова и 
материјала 

1 0 

 

КОМЕНТАР: 

 

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: 
Укупно 

бодова 

Елементи  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 
 

Бодови         

 

Члан испитне комисије: Место и датум: 

 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ – 3  

 

Шифра радног задатка  

Назив радног задатка  

Број – шифра радног налога  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Аутоелектричар  

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (уписати време и заокружити 

одговарајући број бодова) 

1.1 Припрема за рад  (максималан број бодова 14) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Наводи најчешће ситуације, типове уређаја, типичне и могуће 
кварове, њихове узроке и начин отклањања 

2 0 

Oписује поступак израде задатка и наводи потребна средства за рад, 
могуће делове и материјал 

3 0 

Припрема и врши заштиту возила 1 0 

Извршава задатак у оквиру предвиђеног времена 
ДА НЕ 

8 0 

Време израде:  ___________ минута                                   

1.2 Одржавање радног простора   (максималан број бодова 7) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Правовремено припрема радно место, средства за рад, материјал, 
делове и заштитна средства 

3 0 

Одлаже демонтиране – растављене компоненте возила 2 0 

Одлаже алат и прибор након употребе, води рачуна о хигијени радног 
простора 

2 0 

2. МОДИФИКОВАЊЕ И НАДОГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА (заокружити 

одговарајући број бодова) 

 2.1 Припремни радови за уградњу и  доградњу (максималан број бодова 25)    

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проверaва техничку могућност за извођење захтеваних радова 6 0 

Проналази потребне шеме, процедуре и друге податке за доградњу 
на возило 

5 0 

Уз помоћ пратеће документације проверава комплетност  додатног 
уређаја – система за доградњу на возило 

9 0 

Одређује место и начин уградње нових компоненти уређаја – система 5 0 

2.2 Уградња, доградња, испитивање и пуштање система у рад (максималан број бодова 30)    

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Уграђује нове компоненте и повезује у систем поштујући процедуре 
техничке нормативе уградње 

9 0 

Ставља у погон додатне уређаје или модификацију 4 0 

Користи дијагностички уређај за подешавање параметара и 
прилагођавање система 

10 0 

Успоставља функционалност система 7 0 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

 

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број 

бодова) 

3.1 Заштита при раду и заштита животне средине (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи лична заштитна средства 1 0 

Спроводи мере заштите на раду прописане кроз правила и процедуре 
за одређене послове 

2 0 

Одлаже секундарне сировине, електронски и хемијски отпад и 
збрињава испарења 

2 0 

3.2 Употреба мерних уређаја, алата и опреме (максималан број бодова 6) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Бира и подешава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
радном операцијом 

2 0 

Употребљава опрему, мерне и дијагностичке уређаје у складу са 
упутствима за безбедно руковање и одржавање 

1 0 

Извршава дијагностику рада, мерења и подешавања дијагностичким 
уређајем 

3 0 

3.3 Контроле извршених радова (максималан број бодова 8)   

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Проверава адекватност и исправност материјала, делова или 
заменског дела за уградњу 

2 0 

Извршава визуелну контролу на крају изведених радова 1 0 

Извршава контролу дијагностичким уређајем,  мерном техником и 
проверава функционисање система 

3 0 

Води рачуна о стању возила – без оштећења 2 0 

4. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКИХ РАДОВА (заокружити одговарајући број бодова) 

4.1 Радни налог (максималан број бодова 5) 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Попуњава податке о возилу и почетку рада у радном налогу 1 0 

Уноси потребне податке мерења, запажања, анализе, закључке, 
препоруке у радни налог 

3 0 

Предаје радни налог са спецификацијом утрошеног времена, делова и 
материјала 

1 0 

 

КОМЕНТАР: 

 

ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: 
Укупно 

бодова 

Елементи  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 
 

Бодови         

 

Члан испитне комисије: Место и датум: 

 



Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу Аутоелектричар 
 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

50 

 

 
 
 
 
 
 
АНЕКС 3:  
 
 
 

ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА НА 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 



 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

 

 

ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ  

Подаци о школи 

Назив установе  

Седиште  

Школска година  

Испитни рок  

Датум одржавања испита  

 

Подаци о ученику 

Име и презиме кандидата  

Образовни профил  

 
 

Оцена радних задатака на завршном испиту  

РАДНИ ЗАДАТАК 
Оцене чланова комисије 

(број бодова) 
Просечан број 

бодова свих 
чланова 

комисије, по 
задатку 

(1+2+3) * 
3 

Ред. 
број 

Шифра Назив 
Пред-

седник 
2. члан 3. члан 

1.       

2.       

Укупан просечан број бодова на на завршном испиту **  

*За сваки задатак заокружује се на две децимале 
**Збир бодова, добијен на две децимале, заокружује се на најближи цео број бодова ради 
превођења у успех 

 

УКУПАН ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

100 – 125 довољан (2) 

126 – 150 добар (3) 

151 – 175 врло добар (4) 

176 – 200 одличан (5) 

 
 
На завршном испиту ученик/ца је постигао/ла _________________ (    )успех. 
 
 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

Председник: ________________________________ 

Други члан:   ________________________________ 

Трећи члан:  ________________________________ 
 


