


































































































































































ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ  
ТЕХНИКЕ

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил руковалац – 
механичар пољопривредне технике, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Руковалац – механичар пољопривредне технике

2. Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

3. Ниво квалификације: III

4. Сврха квалификације: Руковање, поправка и одржавање пољопривредне технике

5. Стручне компетенције:

– Руковање тракторским агрегатима и уређајима

– Руковање комбајнима и самоходним машинама

– Поправка, одржавање и чување пољопривредне технике

– Вођење евиденција о експлоатацији, поправкама и одржавању пољопривредне технике и обављање комерцијалних 
послова

– Очување здравља и околине при руковању и одржавању пољопривредне технике

6. Стручне компетенције и јединице компетенција

Стручна компетенција Јединице компетенције

Руковање тракторским агрегатима и уређајима

– Припрема машине за извођење технолошких операција

– Агрегатира различите машине или оруђа у зависности од 
врсте радова

– Подешава машине према агротехничким захтевима

– Рукује тракторским агрегатима код извођења 
технолошких операција

– Контролише растур зрна у току жетве

– Контролише извођење радова у односу на параметре 
агротехничких захтева

– Чисти и пере машине, оруђа и уређаје

– Подешава и контролише рад уређаја за наводњавање

– Транспортује и складишти пољопривредне производе

Руковање комбајнима и самоходним машинама

– Припрема машине за извођење технолошких операција

– Подешава рад комбајна према врсти и стању усева

– Адаптира комбајн за различите културе

– Рукује комбајном при убирању различитих култура 
(житарице, уљарице, поврће, шећерна репa итд.)

– Контролише растур зрна у току жетве

– Рукује комбајном у јавном саобраћају

– Подешава и одржава самоходне машине

– Рукује самоходним машинама у процесу рада и 
саобраћају на путевима

Поправка, одржавање и чување пољопривредне технике

– Процењује стање исправности машина

– Обавља замену неисправних и поправку оштећених 
делова

– Проверава функције свих уређаја након интервенције

– Спроводи техничко одржавање пољопривредне технике 
према упутству произвођача



– Врши конзервацију и деконзервацију машина

– Контролише стање машина које су привремено ван 
употребе

– Проверава исправност и технички одржава опрему, 
уређаје и алат по упутству произвођача

– Одржава хигијену у објектима за поправку и смештај 
машина

Вођење евиденција о експлоатацији, поправкама и одржавању 
пољопривредне технике и обављање комерцијалних послова

– Евидентира утрошке материјала, резервних делова, 
горива и мазива

– Евидентира број часова рада машина и уређаја

– Уноси податке о врсти радова и ефективним часовима 
рада

– Води евиденције о спроведеним мерама техничког 
одржавања

– Попуњава радне и путне налоге

– Требује резервне делове

– Проверава пратећу документацију делова за уградњу

– Обрачунава услугу

– Планира пружање услуга у складу са потражњом

Очување здравља и околине при руковању и одржавању 
пољопривредне технике

– Употребљава заштитну опрему у току рада

– Спроводи правила личне хигијене и хигијене радног 
простора

– Одлаже штетне материје (искоришћено уље, амбалажа 
итд.) на прописан начин

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни профил руковалац – механичар 
пољопривредне технике реализује се кроз практични рад.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који је успешно завршио три 
разреда средње школе по Наставном плану и програму за образовни профил руковалац – механичар пољопривредне технике.

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: 
Центар) у Приручнику о полагању завршног испита за образовни профил руковалац – механичар пољопривредне технике (у даљем 
тексту: Приручник):

– одређује посебне предуслове за полагање завршног испита;

– припрема листу стандардизованих радних задатака за практични рад и листе за оцењивање са упутствима за организацију 
и реализацију испита.

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује Наставни план и програм за образовни профил руковалац – 
механичар пољопривредне технике.

Приручник се може допуњавати сваке школске године.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У оквиру завршног испита за овај образовни профил ученик извршава два радна задатка којима се проверавају прописане 
компетенције. 

Завршни испит се спроводи у школи, производним погонима и радионицама (школским или у склопу занатских радњи), или 
на другим локацијама где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за 
ученика може трајати највише два дана.

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисија има три члана и три заменика. Комисију чине: 

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

– представник послодаваца – стручњак у датој области.

Представника послодаваца именује Унија послодаваца Србије односно Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за 
унапређивање образовања и васпитања – Центром за стручно образовање и образовање одраслих. Базу података о члановима 
испитних комисија води Центар.



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

РАДНИ ЗАДАЦИ

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака, која је саставни део Приручника 
о полагању завршног испита.

Ученик који је завршио трећи разред, и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право да извлачи радне задатке. У 
оквиру периода планираног Наставним планом и програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује 
консултације и додатну припрему ученика за све радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, опреме и 
временског распореда.

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

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.

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. 

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

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:

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ

100–125 довољан (2)

126–150 добар (3)

151–175 врло добар (4)

176–200 одличан (5)

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ

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

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