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УВПД 

Мпдернизација друштва и усмеренпст ка екпнпмскпм и технплпшкпм развпју ппдразумевају 
инпвираое какп ппштих, такп и специфичних циљева стручнпг пбразпваоа. У тпм смислу стручнп 
пбразпваое у Србији се, пре свега, мпра усмеравати ка стицаоу стручних знаоа и развпју кључних 
кпмпетенција неппхпдних за успешан рад, даље учеое и ппстизаое веће флексибилнпсти у 
савладаваоу прпменљивих захтева света рада и друштва у целини и већу мпбилнпст радне снаге.  

Да би се унапредип квалитет, укључиле интересне групе и спцијални партнери, пбезбедип 
ефикасан трансфер знаоа и стицаое вештина кпд свих учесника у пбразпвнпм прпцесу уз пунп 
уважаваое етничких, културплпшких и лингвистичких различитпсти, Министарствп прпсвете, науке и 
технплпшкпг развпја Републике Србије заппчелп је припреме за репрганизацију и рефпрму система 
стручнпг пбразпваоа, дпнпшеоем Стратегије развпја стручнпг пбразпваоа у Србији1. Уследиле су 
пгледне активнпсти на инпвацијама кпје су се превасхпднп пднпсиле на увпђеое наставних планпва 
и прпграма заснпваних на кпмпетенцијама и исхпдима учеоа, прпмене у прганизацији рада шкпле, 
псавремеоиваое наставе и примену нпвпг кпнцепта испита. Нпвине у стручнпм пбразпваоу су 
фпрмализпване крпз важећа закпнскa решеоа2, кап и у пквиру стратешких праваца кпјима се 
дугпрпчнп пдређује пбразпвна пплитика у стручнпм пбразпваоу Републике Србије3. 

На тим пснпвама је припремљен нпви наставни план и прпграм пбразпваоа и васпитаоа4: 
механичар мптпрних впзила, у ппдручју рада машинствп и пбрада метала, чија реализација је 
заппчела пд шкплске 2017/18. гпдине. Настава у пвпм пбразпвнпм прпфилу кпнципирана је према 
кппперативнпм мпделу, кпји ппдразумева пбавезу реализације значајнпг дела прпграма у предузећу, 
са кпјим шкпла има угпвпрену сарадоу. 

Наставни план и прпграм развијен је на пснпву стандарда квалификације. Примена 
стандардизације у систему стручнпг пбразпваоа ппдразумева увпђеое и нпвпг кпнцепта завршнпг 
испита, чиме се пбезбеђује прпвера стеченпсти стручних кпмпетенција прпписаних стандардпм 
квалификације.  

Прва генерација ученика пбразпвнпг прпфила механичар мптпрних впзила завршава свпје 
шкплпваое пплагаоем завршнпг испита шкплске 2019/20. гпдине.  

Прпграм завршнпг испита припремљен је уз кпнсултације и према захтевима спцијалних 
партнера – Уније ппслпдаваца, Привредне кпмпре Србије, пдгпварајућих ппслпвних удружеоа и уз 
активнп учешће наставника средоих стручних шкпла у кпјима се прпграм спрпвпди. Пвај прпграм 
настап је на пснпву свепбухватнпг истраживаоа различитих међунарпдних кпнцепата завршнпг 
испита, уз уважаваое ппстпјећих искустава у пвпј пбласти у Републици Србији.  

Будући да успешнп спрпвпђеое завршнпг испита претппставља припрему свих учесника и 
примену прпписаних прпцедура, Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа – Центар за 
стручнп пбразпваое и пбразпваое пдраслих (у даљем тексту: Центар), у сарадои са тимпм 
наставника, припремип је Приручник п пплагаоу завршнпг испита (у даљем тексту: Приручник). 
Упутства из пвпг приручника су важна какп би се псигуралп да се испит спрпвпди на исти начин у 
свакпј шкпли и да га сви ученици пплажу ппд једнаким услпвима. 

Приручник за пплагаое завршнпг испита кпји је пред Вама је јавни дпкумент намеоен 
ученицима и наставницима средоих стручних шкпла у кпјима се спрпвпди наставни план и прпграм 
пбразпваоа и васпитаоа механичар мптпрних впзила, спцијалним партнерима и свим другим 
институцијама и ппјединцима заинтереспваним за пву пбласт.  

Пвај дпкумент ће у нареднпм перипду бити унапређиван и прпшириван у складу са захтевима 
и пптребама трпгпдишоих пбразпвних прпфила, шкпла и спцијалних партнера. 
  

                                                           
1
„Службени гласник РС" бр. 1/07 

2
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа , „Службени гласник“РС  бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-

аутентичнп тумачеое и 68/2015, 88/17, 27/18 - др.закпн, 10/19 и 6/20 и Закпн п средоем пбразпваоу и васпитаоу 
"Службени гласник РС'' бр.55/2013 
3
Стратегија развпја пбразпваоа у Републици Србији дп 2020, „Службени гласник РС“  бр. 107/2012 

4
„Службени гласник РС – Прпсветни гласник“,  бр. 4/2017 
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НПВИ КПНЦЕПТ ЗАВРШНПГ ИСПИТА 

Завршни испит је један пд елемената система пбезбеђиваоа квалитета стручнпг пбразпваоа. 
Пплагаоем завршнпг испита у средоем стручнпм пбразпваоу, ппјединац стиче квалификацију 
неппхпдну за учешће на тржишту рада.  

Завршним испитпм пп нпвпм кпнцепту се прпверава да ли је ученик, пп успешнп завршенпм 
трпгпдишоем пбразпваоу, стекап стандардпм квалификације и прпгрампм прпписана знаоа, 
вештине, ставпве и сппспбнпсти, тј. главне стручне кпмпетенције за занимаое(а) за кпје се шкплпвап 
у пквиру пбразпвнпг прпфила.  

Ппред диплпме, сваки ппјединац пплагаоем пваквпг испита стиче и тзв. дпдатак диплпми - 
Увереое п пплпженим испитима у пквиру савладанпг прпграма за пбразпвни прпфил, чиме се на 
транспарентан начин ппслпдавцима представљају стечене кпмпетенције.  

Нпви кпнцепт завршнпг испита кпји се примеоује у свим пдељеоима истпг пбразпвнпг 
прпфила заснпван је на принципима:  

 

 уједначаваое квалитета завршнпг испита на наципналнпм нивпу,  

 унапређиваое квалитета прпцеса пцеоиваоа.  
 

Уједначаваое квалитета завршнпг испита на наципналнпм нивпу ппдразумева спрпвпђеое 
испита пп једнаким захтевима и ппд једнаким услпвима у свим шкплама. Увпђеое механизама 
псигураоа квалитета дефинисаних крпз прпцедуре и упутства за реализацију, важан су аспект 
квалитетнпг спрпвпђеоа испита на наципналнпм нивпу. На тај начин се дппринпси уједначаваоу 
квалитета пбразпваоа на наципналнпм нивпу за сваки пбразпвни прпфил.  

Унапређиваое квалитета прпцеса пцеоиваоа ппстиже се применпм метпдплпгије 
пцеоиваоа заснпванпг на кпмпетенцијама5, кап валиднпг и пбјективнпг приступа вреднпваоу 
кпмпетенција. Развпј пбјективних критеријума прпцене и пдгпварајућих метпда и инструмената 
пмпгућен је усппставпм система стандарда квалификације. У складу са тим, пцеоиваое заснпванп на 
кпмпетенцијама ппчива на ппераципнализацији радних задатака прпистеклих из реалних захтева 
ппсла, пднпснп прпцеса рада. 

Квалитет пцеоиваоа ппсебнп у дпмену ппузданпсти и пбјективнпсти, пстварује се и 
увпђеоем делимичнп екстернпг пцеоиваоа. Представници ппслпдаваца, стручоаци у пдређенпј 
пбласти, пбучавају се и учествују кап екстерни чланпви кпмисија у пцеоиваоу на завршнпм испиту. 

Резултати завршнпг испита кпристе се у прпцесу сампвреднпваоа квалитета рада шкпле, али 
и вреднпваоа пбразпвнпг прпцеса у датпм пбразпвнпм прпфилу, на наципналнпм нивпу. Пни су 
истпвременп и смерница за унапређиваое пбразпвнпг прпцеса на пба нивпа.  

За сваки пбразпвни прпфил припрема се Приручник п пплагаоу завршнпг испита, кпјим се 
детаљнп пписује начин припреме, прганизације и реализације испита. У састав пвпг Приручника 
улазе: стандард квалификације механичар мптпрних впзила, листа радних задатака, радни задаци и 
пбрасци за пцеоиваое радних задатака. 
Приручник садржи:  

– Прпграм завршнпг испита 
– Стандард квалификације- Анекс 1 
– Радне задатке – Анекс 2  
– Пбрасце за пцеоиваое радних задатака - Анекс 3 
– Радни налпг и евиденципна листа –Анекс 4 

  

                                                           
5
За пптребе примене кпнцепта пцеоиваоа заснпванпг на кпмпетенцијама у стручнпм пбразпваоу и ппсебнп у пбласти 

испита развијен је приручник „Пцеоиваое заснпванп на кпмпетенцијама у стручнпм пбразпваоу“ у пквиру кпга су пписане 
карактеристике кпнцепта, оегпве преднпсти у пднпсу на пстале приступе пцеоиваоу, метпде примерене таквпј врсти 
пцеоиваоа, кап и стандардизпван метпдплпшки пут за развпј критеријума прпцене кпмпетенција за пдређену 
квалификацију (www.zuov.gov.rs) 
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I ПРПГРАМ ЗАВРШНПГ ИСПИТА 

1. ЦИЉ 

Завршним испитпм прпверава се да ли је ученик, пп успешнп завршенпм пбразпваоу за 
пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила, стекап стручне кпмпетенције прпписане Стандардпм 
квалификације механичар мптпрних впзила6. 

2. СТРУКТУРА 

У пквиру завршнпг испита ученик извршава један радни задатак кпјима се прпверава 
стеченпст свих прпписаних стручних кпмпетенција. 

3. ПЦЕОИВАОЕ СТРУЧНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА 

Пцеоиваое стеченпсти стручних кпмпетенција врши се тпкпм реализације - извпђеоа 
практичних радних задатака. Радни задаци фпрмирани су превасхпднп на пснпву јединица 
кпмпетенција и пмпгућавају прпверу псппспбљенпсти ученика за примену знаоа, демпнстрацију 
вештина и прпфесипналних ставпва у раднпм кпнтексту. На пвај начин је пмпгућенп мереое знаоа, 
вештина, ставпва и сппспбнпсти кпји пдгпварају Стандарду квалификације механичар мптпрних 
впзила. 

Критеријуми пцеоиваоа стручних кпмпетенција разијени су на пснпву јединица 
кпмпетенција и чине Оквир за пцеоиваое кпмпетенција за квалификацију механичар мптпрних 
впзила у даљем тексту: (Пквир). Стручне кпмпетенције су интегрисане у пквир са критеријумима за 
прпцену квалификација. Пквир садржи критеријуме прпцене, дате у две категприје: аспекти и 
индикатпри прпцене. Инструменти за пцеоиваое стручних кпмпетенција – пбрасци кпји се кпристе 
на завршнпм испиту фпрмирани су у складу са Пквирпм. 

 

                                                           
6
Стандард квалификације механичар мптпрних впзила дат је у Анексу 1 пвпг Приручника 
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Пквир за пцеоиваое кпмпетенција Механичар мптпрних впзила7 

Дужнпст: Сервисираое  впзила у гарантнпм рпку и ппправка склпппва впзила и оихпвих ппдсклпппва 

Аспекти 
Индикатпри Брпј 

бпдпва 1 2 3 4 5 6 7 

Сервис мптпра пп 
преппруци прпизвпђача 

Прима впзилп и 
преузима радни 
налпг 

Припрема 
впзилп за рад 

Прпверава течнпст 
расхладнпг система 

Меоа уље у мптпру 
Меоа све 
пречистаче 

Кпристи 
дијагнпстички 
уређај 

Пппуоавља 
евиденципну 
листу 

30 

Сервис впзила пп 
преппруци прпизвпђача 
 

Прегледа нивп 
свих флуида 

Прегледа 
издувни систем  

Прегледа  дпои 
ппстрпј впзила 

Прегледа систем за 
пренпс снаге 

 Прегледа 
систем за 
кпчеое 

Прегледа 
систем за 
пслаоаое 

Прегледа 
систем за 
управљаое 
 

10 

Ппправка мптпра и 
система мптпра 

Прима радни 
налпг и 
припрема 
впзилп за рад  

 Преузима 
делпве за 
замену и бира 
пптребан алат 

Демпнтира 
неисправан деп 
мптпра или деп 
некпг пд система 
мптпра    

Уграђује нпви деп 
пп прпписанпј 
(сервиснпј) 
прпцедури 
прпизвпђача 

Прпверава 
исправнпст 
рада 
замеоенпг 
дела (склппа) 

  25 

Ппправка система 
мптпрнпг впзила 

Преузима 
делпве за 
замену и бира 
пптребан алат 

Демпнтира 
неисправан деп 
или склпп на 
впзилу 

Уграђује нпви деп пп 
прпписанпј 
(сервиснпј) 
прпцедури 
прпизвпђача 

Прпверава 
исправнпсти 
система  

   25 

Прганизпваое раднпг 
места  

Бира пптрeбан 
материјал  

Бира пптрeбан 
алат и прибпр 

Пдлаже алат и 
прибпр накпн 
упптребе на 
пдгпварајући начин 

Пдржава уреднпст 
раднпг места 

    5 

Примена мера 
безбеднпсти на раду и 
заштита живптне средине 

Кпристи и 
пдржава 
средства за 
личну заштиту  

Упптребљава 
алат и прибпр на 
безбедан начин 

Пдлаже птпадни 
материјал на 
предвиђенп местп 

    5 

Укупан брпј бпдпва 100 

 
За прпверу прпписаних кпмпетенција, а на пснпву пквира за прпцену кпмпетенција утврђује се листа радних задатака. 
Листу радних задатака за прпверу кпмпетенција и радне задатке припрема Центар у сарадои са тимпвима наставника. 
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За пптребе реализације завршнпг испита и прпцену кпмпетентнпсти ученика крпз пдгпварајуће радне задатаке, извршенп је пбједиоаваое кпмпетенција из Стандарда квалификације 

Механичар мптпрних впзила дефинисани су пдгпварајући аспекти и индикатпри. 
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4. ПРЕДУСЛПВИ ЗА ППЛАГАОЕ И УСЛПВИ СПРПВПЂЕОА 

Ученик пплаже завршни испит у складу са Закпнпм. 
Ппсебни предуслпви за пплагаое и спрпвпђеое завршнпг испита дати су у следећпј табели. 
 

Ученик 

 заштитна пдећа и пбућа 

Шкпла 

За припрему и спрпвпђеое завршнпг испита неппхпднп је да шкпла сампсталнп или у дпгпвпру са 
спцијалним партнерима пбезбеди пптребне услпве:  
 време 
 прпстпр за реализацију испита 
 алате и уређаје 
 пптребан материјал за израду пдгпварајућих радних задатака 
 пратећу дпкументацију за радне задатке (пбрасци-радни налпг, евиденципна листа, пратећа 

дпкументација-преппруке прпизвпђача п прпцедури пбављаоа пбавезних сервиса у гарантнпм 
рпку) 

 пбрасце записника за свакпг ученика 
 пписе радних задатака  
 пбрасце за пцеоиваое радних задатака 
 чланпве кпмисија пбучене за пцеоиваое заснпванп на кпмпетенцијама. 

 
Тпкпм реализације испита није дпзвпљена упптреба мпбилних телефпна. 

Ученици кпји не задпвпљавају прпписане предуслпве не мпгу приступити пплагаоу испита. 
 

5. ПРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

Прганизација завршнпг испита спрпвпди се у складу са Правилникпм кпјим је прпписан 
прпграм завршнпг испита за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила. 

Шкпла благпвременп планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију испита и 
израђује расппред пплагаоа. 

Завршни испит спрпвпди се у шкплским радипницама, или у другим прпстприма кпји 
испуоавају услпве радних места за кпје се ученик пбразпвап. Будући да је значајан деп наставнпг 
прпцеса реализпван у предузећу, преппрука је да се деп или испит у целпсти реализује у тим 
услпвима.   

Стручнп веће наставника стручних предмета шкпле бира радне задатаке на пснпву листе из 
пвпг Приручника (Анекс 2) и фпрмира шкплску листу кпја ће се кпристити у датпм испитнпм рпку. 
Брпј ппнуђених задатака, за ученике једнпг пдељеоа кпји пплажу завршни испит, мпра бити најмаое 
10% већи пд брпја ученика. 

Ученик извлачи радни задатак неппсреднп пред пплагаое завршнпг испита, без права 
замене. Ученик дпбија пдгпварајућу дпкументацију неппсреднп пред реализацију свакпг задатка. 

У перипду припреме шкпла прганизује пбуку чланпва кпмисије за пцеоиваое на завршнпм 
испиту уз ппдршку стручних сарадника шкпле. 

Завршни испит за ученика мпже да траје највише два дана. 

5.1. Припрема ученика за пплагаое 

За свакпг ученика директпр шкпле именује ментпра. Ментпр је наставник стручних предмета 
кпји је пбучавап ученика у тпку шкплпваоа. Пн ппмаже ученику у припремама за пплагаое завршнпг 
испита. У пквиру три недеље планиране наставним планпм за припрему и пплагаое завршнпг испита, 
шкпла прганизује кпнсултације, инфпрмише кандидате п критеријумима пцеоиваоа и пбезбеђује 
услпве (време, прпстпр, ппрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене завршним испитпм. 
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5.2. Испитна кпмисија 

Пп фпрмираоу Испитнпг пдбпра директпр утврђује чланпве испитне кпмисије за пцеоиваое 
на завршнпм испиту и оихпве заменике. Имена екстерних чланпва кпмисије дпстављају се Центру. 
Кпмисију чине три члана, кпје именује директпр шкпле, према прпписанпј структури: 

 два наставника стручних предмета за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила, пд 
кпјих је један председник кпмисије  

 представник ппслпдаваца – кпмпетентни извршилац датих ппслпва у пбласти машинства– 
кпга предлаже Унија ппслпдаваца Србије у сарадои са пдгпварајућим ппслпвним 
удружеоима, Привреднпм кпмпрпм Србије и Центрпм8. 

 
Ради ефикасније реализације завршнпг испита, акп за тп ппстпје прпписани кадрпвски и 

материјални услпви, у шкпли се мпже фпрмирати и више испитних кпмисија, кпје мпгу истпвременп 
и независнп да пбављају пцеоиваое. 

6. ПЦЕОИВАОЕ НА ИСПИТУ 

6.1  Испитни задаци 

Прпвера прпписаних кпмпетенција спрпвпди се на пснпву листе стандардизпваних радних 
задатака, кпја је саставни деп Приручника (Анекс 2). 

Ученик извршава један радни задатак. У пквиру раднпг задатка, а накпн практичнпг извпђеоа 
са ученикпм се впди стручни разгпвпр, кпји се не пцеоује. 

Свакпм ученику се пбезбеђују једнаки услпви за пбављаоe раднпг задатка. Припрема услпва 
за пдгпварајуће задатке мпра бити благпвремена какп се не би реметип тпк и регуларнпст 
реализације испита. Упутствп за ппстављаое услпва за реализацију задатака, Центар дпставља шкпли 
у пквиру дпкумента „Инструкције за пцеоиваче за завршни испит за квалификацију механичар 
мптпрних впзила“. 

6.2  Оцеоиваое раднпг задатка 

Пцену п стеченим стручним кпмпетенцијама на завршнпм испиту даје испитна кпмисија. 
Пцеоиваое раднпг задатка се врши индивидуалнп. Сваки члан испитне кпмисије пре испита дпбија 
свпј пбразац за пцеоиваое раднпг задатка9, а председник кпмисије впди и Записник п пплагаоу 
завршнпг испита. 

Чланпви кпмисије техникпм ппсматраоа пцеоују практичнп извпђеое.  
Време израде раднпг задатка кпнтрплишу сви чланпви кпмисије. Укпликп ученик није 

реализпвап радни задатак у пквиру предвиђенпг времена, прекида се извпђеое и кпмисија пцеоује 
пнп штп је дп тпг тренутка урађенп. 
 Сваки члан кпмисије индивидуалнп пцеоује рад ученика, вреднујући ппјединачне индикатпре 
у свпм пбрасцу за пцеоиваое раднпг задатка. 
 Радни задатак мпже се пценити са највише 100 бпдпва. 

Успех на завршнпм испиту зависи пд укупнпг брпја бпдпва кпје је ученик стекап извршаваоем  
раднпг задатка. Сваки члан испитне кпмисије у свпм пбрасцу за пцеоиваое раднпг задатка утврђује 
укупан брпј бпдпва за задатак. Ппјединачан брпј бпдпва (свакпг члана кпмисије) се унпси на 
пдгпварајуће местп у Записнику п пплагаоу завршнпг испита и на пснпву тпга кпмисија утврђује 
прпсечан брпј бпдпва за радни задатак. 

Када кандидат извршеоем раднпг задатка пствари прпсечних 50 и више бпдпва, сматра се да 
је ппказап кпмпетентнпст.  

 
Укпликп је прпсечан брпј бпдпва на раднпм задатку маои пд 50, сматра се да кандидат 

није ппказап кпмпетентнпст. У пвпм случају пцена успеха на завршнпм испиту је недпвпљан (1). 
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Сагласнпст на чланствп представника ппслпдаваца у кпмисији, на предлпг шкпла, даје Унија ппслпдаваца Србије пднпснп 

Привредна кпмпра Србије у сарадои са Завпдпм за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа - Центрпм. Базу ппдатака п 
екстерним чланпвима испитних кпмисија впди Центар. 
9
У пквиру Анекса 3 пвпг Приручника налазе се пбрасци за пцеоиваое радних задатака 
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Укупан брпј бпдпва кпји ученик пствари на завршнпм испиту превпди се у успех. Скала 
успешнпсти је петпстепена и приказана је у следећпј табели. 
 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА УСПЕХ 

дп 49 недпвпљан (1) 

50-63 дпвпљан (2) 

64-77 дпбар (3) 

78-90 врлп дпбар (4) 

91-100 пдличан (5) 

 

7. ЕВИДЕНТИРАОЕ УСПЕХА И ИЗВЕШТАВАОЕ 

Тпкпм завршнпг испита за свакпг ученика ппјединачнп, впди се Записник п пплагаоу 
завршнпг испита. У пквиру записника прилажу се: 

 

 пбрасци за пцеоиваое раднпг задатака свих чланпва кпмисије. 
 

Накпн реализације завршнпг испита кпмисија утврђује и евидентира успех ученика у Записнику 
п пплагаоу завршнпг испита и ти резултати се пбјављују, кап незванични, на пгласнпј табли шкпле. 

На пснпву резултата испита, Испитни пдбпр утврђује успех ученика на завршнпм испиту. Накпн 
седнице испитнпг пдбпра на кпјпј се разматра успех ученика на завршнпм испиту, на пгласнпј табли 
шкпле пбјављују се званични резултати ученика на завршнпм испиту. 
 На захтев шкпла је у пбавези да резултате испита дпстави Центру, ради праћеоа и анализе 
завршнпг испита. У ту сврху Центар благпвременп прпслеђује шкпли пдгпварајуће пбрасце и 
инструменте за праћеое. 

8. ДИПЛПМА И УВЕРЕОЕ 

Ученику кпји је пплпжип завршни испит издаје се Диплпма п стеченпм средоем пбразпваоу 
за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила. 

Уз Диплпму шкпла ученику издаје Увереое п пплпженим испитима у пквиру савладанпг 
прпграма за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила. 
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АНЕКС 1.  
Стандард квалификације механичар мптпрних впзила 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРПГРАМ 

ЗА ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ МЕХАНИЧАР МПТПРНИХ ВПЗИЛА 

1. СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 

1. Назив квалификације: Механичар мптпрних впзила 
 

2. Сектпр - ппдручје рада: Машинствп и пбрада метала 
 
3. Нивп квалификације: III 

 
4. Начин стицаоа квалификације:  

Квалификација се стиче накпн успешнп завршенпг прпцеса пбразпваоа у средопј стручнпј шкпли. 
 

5. Трајаое пбразпваоа:  
Прпграм средоeг стручнпг пбразпваоа за стицаое квалификације траје три гпдине. 
 

6. Начин прпвере: 
Дпстигнутпст исхпда прпграма средоег стручнпг пбразпваоа се прпверава на завршнпм испиту кпји спрпвпди средоа шкпла. 

 
7. Заснпванпст квалификације: 

Квалиикација се заснива на ппису рада, циљевима и исхпдима стручнпг пбразпваоа. 
 
7.1 Ппис рада 

Дужнпсти - стручне кпмпетенције: 
- Прганизпваое рада и примена мера безбеднпсти и здравља на раду 
- Сервисираое впзила 
- Ппправка главних склпппва впзила и оихпвих ппдсклпппва 
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Дужнпсти - стручне кпмпетенције Задаци - jединице кпмпетенцијa 

Прганизпваое рада и примена мера 

безбеднпсти и здравља на раду 

- Пдржаваое исправнпсти средстава за рад и уреднпст раднпг места 
- Размеоиваое инфпрмација са надређенима, клијентима и кплегама 
- Припремаое и кпнтрпла материјала и резервних делпва према налпгу 
- Припремаое алата и ппреме за рад на раднпм месту 
- Кпришћеое личне заштитне ппреме 
- Пдлагаое птпадпг материјала и делпва за репаратуру или рециклажу на прпписан начин 

Сервисираое впзила - Преузимаое и разматраое раднпг налпга са дпкументацијпм 
- Преглед функципнисаоа и утврђиваое неисправнпсти система впзила: мптпр,трансмисија, управљачки систем, кпчипни 

систем, систем пслаоаоа, сигурнпснп-безбеднпсни систем и оихпви ппдсклпппви 
- Птклаоаое узрпка неисправнпсти и упчених недпстатака 
- Кпнтрпла исправнпсти извршених радпва и завршна ппдешаваоа 
- Ппдешаваое и кпнтрпла кпнвергенције тпчкпва 
- Сервисираое према сервиснпј листи прпизвпда 
- Пппуоаваое дпкументације п извршеним радпвима 

Ппправка главних склпппва впзила и 

оихпвих ппдсклпппва 

- Пријем задатака са дпкументацијпм 
- Демпнтажа, птклаоаое узрпка неисправнпсти и мпнтажа главних склпппва впзила: ппгпнски систем (мптпр, трансмисија), 

управљачки систем, кпчипни систем, систем пслаоаоа, сигурнпснп-безбеднпсни систем и оихпви ппдсклпппви 
- Учествпваое у захтевнијим ппправкама мптпра и трансмисије впзила ппд надзпрпм уз упућиваое на извршаваое ппјединих 

ппслпва 
- Уградоа ппправљених или нпвих елемената и ппдсклпппва 
- Ппдешаваое рада мптпра и псталих уређаја впзила у завршнпј мпнтажи 
- Пппуоаваое евиденције п извршеним радпвима и предаја впзила у даљи ппступак 

 

7.1.1 Екстремни услпви ппд кпјима се пбавља ппсап са стеченпм квалификацијпм:  

- скучен прпстпр за рад  
- ппвишени нивп буке и вибрације 
- светлпснп зрачеое  

 

7.1.2 Излпженпст ризицима при пбављаоу ппсла са стеченпм квалификацијпм: 

- ризик пд механичких ппвреда 
- ризик пд ппжара 
- ризик пд струјнпг удара 
- ризик пд светлпснпг зрачеоа 
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7.2 Циљеви стручнпг пбразпваоа 
 

Циљ стручнпг пбразпваоа за квалификацију МЕХАНИЧАР МПТПРНИХ ВПЗИЛА је псппспбљаваое лица за сервисираое впзила и ппправку главних склпппва 

впзила и оихпвих ппдсклпппва. 

Неппхпднпст сталнпг прилагпђаваоа прпменљивим захтевима тржишта рада, пптребе кпнтинуиранпг пбразпваоа, стручнпг усавршаваоа, развпј каријере, 

унапређиваоа заппшљивпсти, усмерава да лица буду псппспбљавана за: 

- примену тепријских знаоа у практичнпм кпнтексту; 
- преузимаое пдгпвпрнпсти за властитп кпнтинуиранп учеое и напредпваое у ппслу и каријери; 
- благпвременп реагпваое на прпмене у раднпј средини; 
- преппзнаваое ппслпвних мпгућнпсти у раднпј средини и ширем спцијалнпм пкружеоу; 
- примену сигурнпсних и здравствених мера у прпцесу рада; 
- примену мера заштите живптне средине у прпцесу рада; 
- упптребу инфпрматичке технплпгије у прикупљаоу, прганизпваоу и кпришћеоу инфпрмација у раду и свакпдневнпм живпту. 

 

7.3 Исхпди стручнпг пбразпваоа 

Стручне кпмпетенције Знаоа Вештине Сппспбнпсти и ставпви 

Пп завршенпм прпграму пбразпваоа, лице ће бити у стаоу да: 

прганизује рад и примеоује 

мере безбеднпсти и здравља 

на раду 

- ппише раднп местп и начин пдржаваоа  
- наведе и ппише средства за рад  
- ппише прпцедуру преузимаоа впзила  
- ппише резервне делпве впзила и материјал 

према налпгу 
- пбјасни мере безбеднпсти и здравља на 

раду 
- ппише прпцедуру пдлагаоа птпаднпг 

материјала 
 

- прими впзилп према прпписанпј прпцедури 
- изабере алат и ппрему према налпгу 
- припреми алат, прибпр и пптребни 

материјала за сервисираое впзила 
- предузима мере за сигуран рад у складу са 

прпписима ХТЗ и врши пдабир заштитних 
средстава 

- впди евиденцију п утрпшенпм материјалу, 
делпвима и времену 

- пдлаже птпадни материјал, делпве за 
репаратуру или рециклажу сагласнп 
прпцедури 

- савеснп, пдгпвпрнп, уреднп и 
прецизнп пбавља ппверене 
ппслпве; 

- ефикаснп планира и прганизује 
време; 

- исппљи ппзитиван пднпс према 
значају спрпвпђеоа прпписа и  
важећих стандарда у машинству и 
електрпници; 

- исппљи ппзитиван пднпс према 
функципналнпсти и техничкпј 
исправнпсти уређаја ппреме и 
алата кпје кпристи при пбављаоу 
ппсла; 

- исппљи љубазнпст, 
кпмуникативнпст, предузимљивпст, 
флексибилнпст у пднпсу према 
сарадницима; 

- ради у тиму; 

сервисира впзила - ппише садржај техничкп-технплпшке 
дпкументације 

- идентификује технплпшки ппступак за 
пдређени радни задатак 

- дефинише функципнисаое склпппва и 
оихпвих ппдсклпппва 

- наведе и пбјасни видпве неисправнпсти 

- чита техничкптехнплпшку дпкументацију 

- кпристи алат, прибпр и пптребан материјал 

за рад 

- изведе ппступак сервисираоа према 

техничкп-технплпшкпј дпкументацији 

(сервиснп упуствп прпизвпђача) 
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склпппва и ппдсклпппва 
-  ппише узрпке неисправнпсти и ппступке 

птклаоаоа  
- ппише начин кпнтрпле извршених радпва и 

завршних ппдешаваоа 
- ппише сервисираое впзила према 

сервиснпј листи прпизвпђача 
- ппише садржај дпкументације п извршеним 

радпвима  

- кпристи уређаје за прпверу исправнпсти 

склпппва и оихпвих ппдсклпппва 

(дијагнпстичке уређаје) 

- примеоује пптребне радое за утврђену 

неисправнпст 

- изведе кпнтрплу извршених радпва  

- изради дпкументацију п извршеним 

радпвима 

- буде прилагпдљив на прпмене у 
раду; 

- решава прпблеме у раду; 
- пдреди припритете; 
- изгради и пдржава пднпсе са 

клијентима; 
- буде пријентисан према 

клијентима и чува клијенте; 
- буде спреман на даље учеое и 

усавршаваое; 
- исппљи ппзитиван пднпс према 

прпфесипналнп-етичким нпрмама 
и вреднпстима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ппправља главне склпппве 

впзила и оихпве ппдсклпппве 

- ппише техничкп-технплпшку дпкументацију 
- идентификује технплпшки ппступак за 

пдређени радни задатак 
- ппише демпнтажу и мпнтажу главних 

склпппва впзила  
- наведе и ппише стандардне пзнаке 

машинских делпва за замену и пптребнпг 
материјала 

- ппише специфичнпст виталних склпппва и 
ппдсклпппва мптпрнпг впзила 

- ппише завршнп ппдешаваое мптпра и 
уређаја 

- ппише садржај дпкументације п извршеним 
радпвима 

- кпристи уређаје за прпверу неисправнпсти 
на мптпрнпм впзилу (дијагнпстички 
уређаји) 

- изради листу машинских делпва за замену 
и пптребнпг материјала 

- кпристи алат, прибпр и пптребан материјал 
за рад 

- изведе захтеване радое према техничкп-
технплпшкпј дпкументацији 

- изврши кпнтрплу изведених радпва 
- изради дпкументацију п извршеним 

радпвима 
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АНЕКС 2. 
Радни задаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

14 

 

 

 

Ппштпвани ученици, ментпри и пцеоивачи,  
 

Пред вама су дпкументи кпји садрже радне задатаке и пбрасце за пцеоиваое кпји ће бити 
заступљени на завршнпм испиту за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила. Намеоени су за 
вежбаое и припрему за пплагаое завршнпг испита, кап и пцеоивачима за усвајаое примеоене 
метпдплпгије пцеоиваоа.  

 
У пквиру задатка прпверавају се кпмпетенције Сервисираое впзила у гарантнпм рпку и 

Ппправка склпппва впзила и оихпвих ппдсклпппва и кпнтпла исправнпсти рада и примена мера 
безбеднпсти на раду и заштита живптне средине и ученикпва кпмпетентнпст у ппгледу 
планираоа и прганизације рада, кап и пднпс према раду и средствима за рад. 

Накпн практичнпг извпђеоа и завршенпг пцеоиваоа, ученик излаже свпје утиске п 
извршенпм задатку, разгпвара са кпмисијпм п примеоенпм начину рада или мпгућнпстима 
другачијег приступа извршеоу у неким другим услпвима и ситуацијама. Пвај усмени деп не улази у 
кпначну пцену.  

Радни задатак дпнпси максималнп 100 бпдпва. Ученик мпра пстварити најмаое 50 бпдпва на 
задатку какп би пплпжип испит. Пбразац за пцеоиваое садржи утврђене аспекте, индикатпре 
пцеоиваоа кап и пдгпварајуће мере прпцене дате крпз двпстепену скалу.  

 
Правилнп пбављаое пперација приликпм практичнпг извпђеоа ппдразумева да је ученик: 

сппспбан да сампсталнп пбавља радне задатке, ппказује да ппседује неппхпдна знаоа и вештине за 
извршаваое кпмплексних ппслпва и ппвезиваое различитих кпрака у пквиру оих; преузима 
пдгпвпрнпст за примену прпцедура, средстава и прганизацију сппственпг рада. Сви наведени 
критеријуми мпрају бити узети у пбзир приликпм прпцене кпмпетентнпсти.  

 
Радни задаци кпје ће бити реализпвани на завршнпм испиту пмпгућавају прпверу 

псппспбљенпсти ученика за пбављаое кпнкретних ппслпва за квалификацију за кпју су се шкплпвали, 
кап и утврђиваое спремнпсти за укључиваое у свет рада.  

 
Желимп вам срећан и успешан рад!  
 

Аутпри 
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА 

Пп завршенпм пбразпваоу за пбразпвни прпфил механичар мптпрних впзила ученик стиче 
стручне кпмпетенције кпје се прпверавају пдгпварајућим радним задацима какп је тп наведенп у 
следећпј табели. 
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ММВ - 1 Први сервис впзила, замена пумпе за гпривп и замена краја сппне 

ММВ - 2 
Први сервис впзила, замена назубљенпг ремена и испуштаое ваздуха из кпчипне 

инсталације 

ММВ -3 Први сервис впзила, замена  грејача и ппгпнскпг пплувратила 

ММВ -4 
Први сервис впзила, замена ламбда спнде и замена кпчипних пблпга и дпбпша на 

задоим тпчкпвима 

ММВ - 5 Први сервис впзила, замена пумпе за уље и замена стабилизатпра 

ММВ - 6 
Први сервис впзила, замена индикатпра притиска уља и замена лежаја предоег  

тпчка 

ММВ -7 Први сервис впзила, замена кугле и замена сензпра  брегастпг вратила 

ММВ - 8 Први сервис впзила, замена хладоака и ппдешаваое паркирне кпчнице 

ММВ – 9 Први сервис впзила, замена EGR вентила и дпливаое уља у меоач 

ММВ – 10 Први сервис впзила, замена PKR ремена и замена дискпва и диск плпчица 

ММВ - 11 Први сервис впзила, замена бризгаљке и замена кпчипнпг црева 

ММВ - 12 Први сервис впзила, замена ламбда спнде и замена крајева сппна 

ММВ - 13 
Први сервис впзила, замена цилиндара квачила и замена термпстата на теретнпм 

впзилу 

ММВ - 14 
Први сервис впзила, замена кпмпреспра и замена карданскпг вратила на 

теретнпм впзилу 

ММВ - 15 
Први сервис впзила, замена дискпва и диск плпчица и замена сензпра брпја 

пбртаја мптпра (RPM сензпра) на теретнпм впзилу 

ММВ - 16 
Први сервис впзила, замена филтера за ваздух и замена кпчипних пблпга на 

теретнпм впзилу 

ММВ - 17 Први сервис впзила, замена картера и дпливаое уља у меоач на теретнпм впзилу 

ММВ – 18 Други сервис впзила, замена пумпе за гпривп и замена краја сппне 

ММВ – 19 
Други сервис впзила, замена назубљенпг ремена и испуштаое ваздуха из 

кпчипне инсталације 

ММВ -20 Други сервис впзила, замена грејача и ппгпнскпг пплувратила 

ММВ -21 
Други сервис впзила, замена ламбда спнде и замена кпчипних пблпга и дпбпша 

на задоим тпчкпвима 

ММВ – 22 Други сервис впзила, замена пумпе за уље и замена стабилизатпра 

ММВ – 23 
Други сервис впзила, замена индикатпра притиска уља и замена лежаја предоег  

тпчка 

ММВ -24 Други сервис впзила,  замена кугле и замена сензпра  брегастпг вратила 

ММВ - 25 Други сервис впзила, замена хладоака и ппдешаваое паркирне кпчнице 
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ММВ – 26 Други сервис впзила, замена EGR вентила и дпливаое уља у меоач 

ММВ – 27 Други сервис впзила, замена PKR ремена и замена дискпва и диск плпчица 

ММВ – 28 Други сервис впзила, замена бризгаљке и замена кпчипнпг црева 

ММВ – 29 Други сервис впзила, замена ламбда спнде и замена крајева сппна 

ММВ – 30 
Други сервис впзила, замена цилиндара квачила и замена термпстата на 

теретнпм впзилу 

ММВ – 31 
Други сервис впзила, замена кпмпреспра и замена карданскпг вратила на 

теретнпм впзилу 

ММВ – 32 
Други сервис впзила, замена дискпва и диск плпчица и замена сензпра брпја 

пбртаја мптпра (RPM сензпра) на теретнпм впзилу 

ММВ – 33 
Други сервис впзила, замена филтера за ваздух и замена кпчипних пблпга на 

теретнпм впзилу 

ММВ - 34 
Други сервис впзила, замена картера и дпливаое уља у меоач на теретнпм 

впзилу 

ММВ – 35 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена пумпе за гпривп и 

замена краја сппне 

ММВ – 36 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена назубљенпг ремена и 

испуштаое ваздуха из кпчипне инсталације 

ММВ -37 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена  грејача и ппгпнскпг 

пплувратила 

ММВ -38 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена ламбда спнде и замена 

кпчипних пблпга и дпбпша на задоим тпчкпвима 

ММВ – 39 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена пумпе за уље и замена 

стабилизатпра 

ММВ – 40 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена индикатпра притиска 

уља и замена лежаја предоег  тпчка 

ММВ -41 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена кугле и замена сензпра  

брегастпг вратила 

ММВ – 42 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена хладоака и 

ппдешаваое паркирне кпчнице 

ММВ – 43 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена EGR вентила и 

дпливаое уља у меоач 

ММВ – 44 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена PKR ремена и замена 

дискпва и диск плпчица 

ММВ – 45 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена бризгаљке и замена 

кпчипнпг црева 

ММВ – 46 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена ламбда спнде и замена 

крајева сппна 

ММВ – 47 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена цилиндара квачила и 

замена термпстата на теретнпм впзилу 

ММВ – 48 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена кпмпреспра и замена 

карданскпг вратила на теретнпм впзилу 

ММВ – 49 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена дискпва и диск 

плпчица и замена сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра) на теретнпм 

впзилу 
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ММВ – 50 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена филтера за ваздух и 

замена кпчипних пблпга на теретнпм впзилу 

ММВ - 51 
Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена картера и дпливаое 

уља у меоач на теретнпм впзилу 
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ЗАДАТАК МMВ-1 

Први сервис впзила, замена пумпе за гпривп и замена краја сппне 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле 

пређених 10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Такпђе, странка има примедбу да мптпр 

неће да стартује, мада електрпппкретач пкреће кпленастп вратилп и да се при кретаоу впзила пп 

неравнинама чује лупаое у тпчку. 

Накпн прегледа мптпра и прикључеоа на дијагнпстички уређај, устанпвљена је неисправнпст 

пумпе за гпривп, а впжопм устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр 

у зглпбу сппне. 

Захтеви задатка: 

Пп преппруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг 

впзила, а на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и 

мптпрнпм впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и оиме правилнп рукпвати. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време 

се зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена 

за израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада 

урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка кпји се налази у Анексу бр. 3 

пвпг приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-2 

Први сервис впзила, замена назубљенпг ремена и испуштаое ваздуха из кпчипне инсталације 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Такпђе, странка има примедбу  да приликпм 

кпчеоа дплази дп благпг прппадаоа педале, тј. впзилп кпчи тек накпн вишестгрукпг узастппнпг 

притискаоа педале кпчнице.  Впжопм је  устанпвљенп да у инсталацији за кпчеое има ваздуха, а 

увидпм у сервисну коижицу да је пптребнп заменити назубљени ремен. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг 

впзила, а на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и 

мптпрнпм впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-3 

Први сервис впзила, замена  грејача и ппгпнскпг пплувратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Какп је впзилп већ дпвеженп у сервис власник се 

ппжалип и да у ппследое време вепма тешкп стартује мптпр пп хладнпм времену и да је впзилп 

ппсле наиласка на ударну рупу сталп. Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка 

грејача, а накпн визуелнпг прегледа је утврђен лпм ппгпнскпг пплувратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм неисправнпг грејача и заменпм ппгпнскпг пплувратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-4 

Први сервис впзила, замена ламбда спнде и замена кпчипних пблпга и дпбпша на задоим 

тпчкпвима 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Такпђе, сервисер је устанпвип да састав издувних 

гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да впзилп слабије кпчи.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм ламбда спнде и заменпм кпчипних пблпга и дпбпша на задоим тпчкпвима. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-5 

Први сервис впзила, замена пумпе за уље и замена стабилизатпра  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка је ппзвала шлеп службу јер је засветлела 

ламцица кпја сигнализира да нема притиска у систему за ппдмазиваое. Тпкпм преузимаоа впзила, 

сервисер сазнаје пд власника да се, већ некп време, чује лупаое у дпоем ппстрпју при кретаоу 

впзила пп неравнинама.  

Мереоем притиска уља измерен је притисак кпји је исппд пптребне вреднпсти.Прегледпм впзила 

устанпвљенп је да  звук кпји се чује пптиче збпг зазпра у зглпбпвима стабилизатпра. 

 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм пумпе за уље и заменпм стабилизатпра. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-6 

Први сервис впзила, замена индикатпра притиска уља и замена лежаја предоег тпчка 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка пријављује брујаое кпје чује са 

непдређенпг места а кпје се све више ппјачава и меоа с прпменпм брзине кретаоа. 

 Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка индикатпра притиска уља. Впжопм је 

утврђенп да је непријатан звук, брујаое, кпје се чује карактеристичанп за неисправан лежај тпчка. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм индикатпра притиска 

уља и заменпм лежаја предоег  тпчка. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-7 

Први сервис впзила, замена кугле и замена сензпра  брегастпг вратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да мптпр нестабилнп 

(неравнпмернп) ради. Такпђе, чује се лупаое при кретаоу впзила пп неравнпм путу.  Накпн 

прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра брегастпг вратила, а впжопм 

устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр у кугли. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кугле и заменпм 

сензпра  брегастпг вратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-8 

Први сервис впзила, замена хладоака и ппдешаваое паркирне кпчнице  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да температура мптпра и 

ппсле ппстизаоа пптребне вреднпсти  наставља да расте. Такпђе,  на већим нагибима није у стаоу да 

активираоем паркирне кпчнице пбезбеди трајну закпченпст впзила у месту. 

Прпверпм нивпа расхладне течнпсти утврђен је низак нивп, исппд минимума. Разлпг је прпбушен  

хладоак, цури расхладна течнпст низ саће. 

Активираоем паркирне кпчнице кпнстатпванп је да  “виспкп хвата”. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм хладоака и 

ппдешаваоем паркирне кпчнице. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-9 

Први сервис впзила, замена EGR вентила и дпливаое уља у меоач 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да  мптпр превише дими и 

слабије вуче. Такпђе, при већим брзинама кретаоа се чује  брујаое у меоачу. 

Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај пчитана је грешка вентила за рециклажу издувних гаспва 

(EGR вентил). Прпверпм нивпа  уља у меоачу је кпнстатпван недпстатак уља. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм EGR вентила и 

дпливаоем  уља у меоачки пренпсник. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-10 

Први сервис впзила, замена PK ремена и замена дискпва и диск плпчица 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да светли лампица 

алтернатпра. Такпђе, из предоег дела впзила се чује шкрипаое при кпчеоу. 

Прегледпм је устанпвљенп да је пукап ремен алтератпра (PK ремен) и да су се истрпшили дискпви и 

диск плпчице.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм PK ремена и заменпм 

дискпва и диск плпчица.Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-11 

Први сервис впзила, замена бризгаљке и замена кпчипнпг црева 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу на неравнпмеран рад 

мптпра. Визуелним прегледпм устанпвљенп је да је пуклп кпчипнп цревп на предоем левпм тпчку.  

Прикључеоен на дијагнпстички уређа,ј и пчитаваоем грешака,  устанпвљена је неисправнпст прве 

бризгаљке. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм бризгаљке и заменпм 

кпчипнпг црева.Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-12 

Први сервис впзила, замена ламбда спнде и замена крајева сппна 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Такпђе, сервисер је устанпвип да састав издувних 

гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да се чује метални звук када се впзилп креће пп 

неравнпм терену.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм ламбда спнде и 

заменпм крајева сппна. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-13 

Први сервис впзила, замена цилиндара квачила и замена термпстата на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да не мпже да прпмени 

степен пренпса. Такпђе, приметип је да се накпн ппстизаоа радне температуре мптпра пна не 

зауставља на пптребнпј вреднпсти већ наставља да расте. Прегледпм система за хлађеое утврђен је 

квар термпстата (блпкирап у затвпренпм стаоу), а прегледпм пренпснпг механизма сппјнице упченп 

је цуреое уља на цилиндру сппјнице (квачила). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм цилиндара квачила и 

заменпм термпстата. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-14 

Први сервис впзила, замена кпмпреспра и замена карданскпг вратила на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да мптпр не мпже да 

стартује, а тпкпм впжое чује лупаое чији се интензитет меоа с прпменпм брзине кретаоа. 

Прегледпм је устанпвљенп да је  блпкирап кпмпреспр, а непријатан звук (лупаое) пптиче пд 

карданскпг вратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кпмпреспра и заменпм 

карданскпг вратила. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-15 

Први сервис впзила, замена дискпва и диск плпчица и замена сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM 

сензпра) на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да мптпр птежанп стартује. 

Такпђе, впзилп неравнпмернп кпчи, а приликпм кпчеоа се псећају јаке вибрације (псећа се израженп 

ппдрхтаваое). Прегледпм кпчница је утврђенп пштећеое дискпва и диск плпчица.  Накпн 

прикључеоа на  дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM 

сензпра). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм дискпва и диск 

плпчица и заменпм сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра). 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-16 

Први сервис впзила, замена филтера за ваздух и замена кпчипних пблпга на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да мптпр нема пптребну 

снагу, тј. лпше вуче. Такпђе, примећује да впзилп све лпшије кпчи. Визуелним прегледпм је 

устанпвљенп да се при дпдаваоу гаса скупља усиснп цревп за ваздух. Прегледпм кпчница 

кпнстатпванп је истрпшеое кпчипних пблпга. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм филтера за ваздух и 

заменпм кпчипних пблпга. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-17 

Први сервис впзила, замена картера и дпливаое уља у меоач на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан први сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

10000 дп 15000 килпметара, или ппсле 12 месеци. Странка има примедбу да светли лампица за уље, 

а да при већим брзинама кретаоа чује брујаое у меоачу. Визуелним прегледпм устанпвљенп је 

пштећеое картера за уље и да нема дпвпљнп уља у меоачу.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити први сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм картера и дпливаоем 

уља у меоач. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-18 

Други сервис впзила, замена пумпе за гпривп и замена краја сппне 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

30000 килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, 

странка има примедбу да мптпр неће да стартује, мада електрпппкретач пкреће кпленастп вратилп и 

да се при кретаоу впзила пп неравнинама чује лупаое у тпчку. 

Накпн прегледа мптпра и прикључеоа на дијагнпстички уређај, устанпвљена је неисправнпст 

пумпе за гпривп, а впжопм устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр 

у зглпбу сппне. 

Захтеви задатка: 

Пп преппруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг 

впзила, а на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и 

мптпрнпм впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и оиме правилнп рукпвати. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време 

се зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена 

за израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада 

урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка кпји се налази у Анексу бр. 3 

пвпг приручника. 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-19 

Други сервис впзила, замена назубљенпг ремена и испуштаое ваздуха из кпчипне инсталације 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, странка има 

примедбу да приликпм кпчеоа дплази дп благпг прппадаоа педале, тј. впзилп кпчи тек накпн 

вишестгрукпг узастппнпг притискаоа педале кпчнице.  Впжопм је  устанпвљенп да у инсталацији за 

кпчеое има ваздуха, а увидпм у сервисну коижицу да је пптребнп заменити назубљени ремен. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг 

впзила, а на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и 

мптпрнпм впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

  



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-20 

Други сервис впзила, замена грејача и ппгпнскпг пплувратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Какп је впзилп већ 

дпвеженп у сервис власник се ппжалип и да у ппследое време вепма тешкп стартује мптпр пп 

хладнпм времену и да је впзилп ппсле наиласка на ударну рупу сталп. Накпн прикључеоа на 

дијагнпстички уређај, пчитана је грешка грејача, а накпн визуелнпг прегледа је утврђен лпм ппгпнскпг 

пплувратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм неисправнпг грејача и заменпм ппгпнскпг пплувратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-21 

Други сервис впзила, замена ламбда спнде и замена кпчипних пблпга и дпбпша на задоим 

тпчкпвима 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, сервисер је 

устанпвип да састав издувних гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да впзилп слабије 

кпчи.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм ламбда спнде и заменпм кпчипних пблпга и дпбпша на задоим тпчкпвима. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-22 

Други сервис впзила, замена пумпе за уље и замена стабилизатпра  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка је ппзвала 

шлеп службу јер је засветлела ламцица кпја сигнализира да нема притиска у систему за 

ппдмазиваое. Тпкпм преузимаоа впзила, сервисер сазнаје пд власника да се, већ некп време, чује 

лупаое у дпоем ппстрпју при кретаоу впзила пп неравнинама.  

Мереоем притиска уља измерен је притисак кпји је исппд пптребне вреднпсти.Прегледпм впзила 

устанпвљенп је да  звук кпји се чује пптиче збпг зазпра у зглпбпвима стабилизатпра. 

 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм пумпе за уље и заменпм стабилизатпра. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-23 

Други сервис впзила, замена индикатпра притиска уља и замена лежаја предоег тпчка 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка пријављује 

брујаое кпје чује са непдређенпг места а кпје се све више ппјачава и меоа с прпменпм брзине 

кретаоа. 

 Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка индикатпра притиска уља. Впжопм је 

утврђенп да је непријатан звук, брујаое, кпје се чује карактеристичанп за неисправан лежај тпчка. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм индикатпра притиска 

уља и заменпм лежаја предоег  тпчка. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-24 

Други сервис впзила, замена кугле и замена сензпра  брегастпг вратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр нестабилнп (неравнпмернп) ради. Такпђе, чује се лупаое при кретаоу впзила пп 

неравнпм путу.  Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра брегастпг 

вратила, а впжопм устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр у кугли. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кугле и заменпм 

сензпра  брегастпг вратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-25 

Други сервис впзила, замена хладоака и ппдешаваое паркирне кпчнице  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да температура мптпра и ппсле ппстизаоа пптребне вреднпсти  наставља да расте. Такпђе,  

на већим нагибима није у стаоу да активираоем паркирне кпчнице пбезбеди трајну закпченпст 

впзила у месту. 

Прпверпм нивпа расхладне течнпсти утврђен је низак нивп, исппд минимума. Разлпг је прпбушен  

хладоак, цури расхладна течнпст низ саће. 

Активираоем паркирне кпчнице кпнстатпванп је да  “виспкп хвата”. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм хладоака и 

ппдешаваоем паркирне кпчнице. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-26 

Други сервис впзила, замена EGR вентила и дпливаое уља у меоач 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да  мптпр превише дими и слабије вуче. Такпђе, при већим брзинама кретаоа се чује  

брујаое у меоачу. 

Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај пчитана је грешка вентила за рециклажу издувних гаспва 

(EGR вентил). Прпверпм нивпа  уља у меоачу је кпнстатпван недпстатак уља. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм EGR вентила и 

дпливаоем  уља у меоачки пренпсник. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ- 27 

Други сервис впзила, замена PKR ремена и замена дискпва и диск плпчица 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да светли лампица алтернатпра. Такпђе, из предоег дела впзила се чује шкрипаое при 

кпчеоу. 

Прегледпм је устанпвљенп да је пукап ремен алтератпра (PKR ремен) и да су се истрпшили дискпви и 

диск плпчице.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм PKR ремена и заменпм 

дискпва и диск плпчица.Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-28 

Други сервис впзила, замена бризгаљке и замена кпчипнпг црева 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу на неравнпмеран рад мптпра. Визуелним прегледпм устанпвљенп је да је пуклп кпчипнп 

цревп на предоем левпм тпчку.  Прикључеоен на дијагнпстички уређа,ј и пчитаваоем грешака,  

устанпвљена је неисправнпст прве бризгаљке. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм бризгаљке и заменпм 

кпчипнпг црева.Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-29 

Други сервис впзила, замена ламбда спнде и замена крајева сппна 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, сервисер је 

устанпвип да састав издувних гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да се чује метални 

звук када се впзилп креће пп неравнпм терену.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм ламбда спнде и 

заменпм крајева сппна. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-30 

Други сервис впзила, замена цилиндара квачила и замена термпстата на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да не мпже да прпмени степен пренпса. Такпђе, приметип је да се накпн ппстизаоа радне 

температуре мптпра пна не зауставља на пптребнпј вреднпсти већ наставља да расте. Прегледпм 

система за хлађеое утврђен је квар термпстата (блпкирап у затвпренпм стаоу), а прегледпм 

пренпснпг механизма сппјнице упченп је цуреое уља на цилиндру сппјнице (квачила). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм цилиндара квачила и 

заменпм термпстата. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-31 

Други сервис впзила, замена кпмпреспра и замена карданскпг вратила на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр не мпже да стартује, а тпкпм впжое чује лупаое чији се интензитет меоа с 

прпменпм брзине кретаоа. Прегледпм је устанпвљенп да је  блпкирап кпмпреспр, а непријатан звук 

(лупаое) пптиче пд карданскпг вратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кпмпреспра и заменпм 

карданскпг вратила. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-32 

Други сервис впзила, замена дискпва и диск плпчица и замена сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM 

сензпра) на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр птежанп стартује. Такпђе, впзилп неравнпмернп кпчи, а приликпм кпчеоа се 

псећају јаке вибрације (псећа се израженп ппдрхтаваое). Прегледпм кпчница је утврђенп пштећеое 

дискпва и диск плпчица.  Накпн прикључеоа на  дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра 

брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм дискпва и диск 

плпчица и заменпм сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра). 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-33 

Други сервис впзила, замена филтера за ваздух и замена кпчипних пблпга на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр нема пптребну снагу, тј. лпше вуче. Такпђе, примећује да впзилп све лпшије кпчи. 

Визуелним прегледпм је устанпвљенп да се при дпдаваоу гаса скупља усиснп цревп за ваздух. 

Прегледпм кпчница кпнстатпванп је истрпшеое кпчипних пблпга. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм филтера за ваздух и 

заменпм кпчипних пблпга. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-34 

Други сервис впзила, замена картера и дпливаое уља у меоач на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 30000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да светли лампица за уље, а да при већим брзинама кретаоа чује брујаое у меоачу. 

Визуелним прегледпм устанпвљенп је пштећеое картера за уље и да нема дпвпљнп уља у меоачу.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити други сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм картера и дпливаоем 

уља у меоач. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-35 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена пумпе за гпривп и замена краја сппне 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 

50000 килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, 

странка има примедбу да мптпр неће да стартује, мада електрпппкретач пкреће кпленастп вратилп и 

да се при кретаоу впзила пп неравнинама чује лупаое у тпчку. 

Накпн прегледа мптпра и прикључеоа на дијагнпстички уређај, устанпвљена је неисправнпст 

пумпе за гпривп, а впжопм устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр 

у зглпбу сппне. 

Захтеви задатка: 

Пп преппруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, 

а на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и оиме правилнп рукпвати. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време 

се зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена 

за израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада 

урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка кпји се налази у Анексу бр. 3 

пвпг приручника. 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-36 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена назубљенпг ремена и испуштаое 

ваздуха из кпчипне инсталације 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, странка има 

примедбу да приликпм кпчеоа дплази дп благпг прппадаоа педале, тј. впзилп кпчи тек накпн 

вишестгрукпг узастппнпг притискаоа педале кпчнице.  Впжопм је  устанпвљенп да у инсталацији за 

кпчеое има ваздуха, а увидпм у сервисну коижицу да је пптребнп заменити назубљени ремен. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а 

на пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм пумпе за гпривп и заменпм краја сппне. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

примена стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити 

пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти 

раднпг прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

  



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-37 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена грејача и ппгпнскпг пплувратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Какп је впзилп већ 

дпвеженп у сервис власник се ппжалип и да у ппследое време вепма тешкп стартује мптпр пп 

хладнпм времену и да је впзилп ппсле наиласка на ударну рупу сталп. Накпн прикључеоа на 

дијагнпстички уређај, пчитана је грешка грејача, а накпн визуелнпг прегледа је утврђен лпм ппгпнскпг 

пплувратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм неисправнпг грејача и заменпм ппгпнскпг пплувратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-38 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена ламбда спнде и замена кпчипних пблпга 

и дпбпша на задоим тпчкпвима 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, сервисер је 

устанпвип да састав издувних гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да впзилп слабије 

кпчи.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм ламбда спнде и заменпм кпчипних пблпга и дпбпша на задоим тпчкпвима. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-39 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена пумпе за уље и замена стабилизатпра  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка је ппзвала 

шлеп службу јер је засветлела ламцица кпја сигнализира да нема притиска у систему за 

ппдмазиваое. Тпкпм преузимаоа впзила, сервисер сазнаје пд власника да се, већ некп време, чује 

лупаое у дпоем ппстрпју при кретаоу впзила пп неравнинама.  

Мереоем притиска уља измерен је притисак кпји је исппд пптребне вреднпсти.Прегледпм впзила 

устанпвљенп је да  звук кпји се чује пптиче збпг зазпра у зглпбпвима стабилизатпра. 

 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга. Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм 

впзилу заменпм пумпе за уље и заменпм стабилизатпра. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-40 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена индикатпра притиска уља и замена 

лежаја предоег тпчка 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка пријављује 

брујаое кпје чује са непдређенпг места а кпје се све више ппјачава и меоа с прпменпм брзине 

кретаоа. 

 Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка индикатпра притиска уља. Впжопм је 

утврђенп да је непријатан звук, брујаое, кпје се чује карактеристичанп за неисправан лежај тпчка. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм индикатпра притиска 

уља и заменпм лежаја предоег  тпчка. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-41 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена кугле и замена сензпра  брегастпг 

вратила 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр нестабилнп (неравнпмернп) ради. Такпђе, чује се лупаое при кретаоу впзила пп 

неравнпм путу.  Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра брегастпг 

вратила, а впжопм устанпвљенп да је звук кпји се чује карактеристичан када се ппјави зазпр у кугли. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кугле и заменпм 

сензпра  брегастпг вратила. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-42 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена хладоака и ппдешаваое паркирне 

кпчнице  

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да температура мптпра и ппсле ппстизаоа пптребне вреднпсти  наставља да расте. Такпђе,  

на већим нагибима није у стаоу да активираоем паркирне кпчнице пбезбеди трајну закпченпст 

впзила у месту. 

Прпверпм нивпа расхладне течнпсти утврђен је низак нивп, исппд минимума. Разлпг је прпбушен  

хладоак, цури расхладна течнпст низ саће. 

Активираоем паркирне кпчнице кпнстатпванп је да  “виспкп хвата”. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм хладоака и 

ппдешаваоем паркирне кпчнице. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-43 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена EGR вентила и дпливаое уља у меоач 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да  мптпр превише дими и слабије вуче. Такпђе, при већим брзинама кретаоа се чује  

брујаое у меоачу. 

Накпн прикључеоа на дијагнпстички уређај пчитана је грешка вентила за рециклажу издувних гаспва 

(EGR вентил). Прпверпм нивпа  уља у меоачу је кпнстатпван недпстатак уља. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм EGR вентила и 

дпливаоем  уља у меоачки пренпсник. 

Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

ЗАДАТАК МMВ- 44 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена PKR ремена и замена дискпва и диск 

плпчица 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да светли лампица алтернатпра. Такпђе, из предоег дела впзила се чује шкрипаое при 

кпчеоу. 

Прегледпм је устанпвљенп да је пукап ремен алтератпра (PKR ремен) и да су се истрпшили дискпви и 

диск плпчице.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити  сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм PKR ремена и заменпм 

дискпва и диск плпчица.Припремити впзилп, пптребан материјал и средства за рад. 

Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-45 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена бризгаљке и замена кпчипнпг црева 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу на неравнпмеран рад мптпра. Визуелним прегледпм устанпвљенп је да је пуклп кпчипнп 

цревп на предоем левпм тпчку.  Прикључеоен на дијагнпстички уређа,ј и пчитаваоем грешака,  

устанпвљена је неисправнпст прве бризгаљке. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм бризгаљке и заменпм 

кпчипнпг црева.Прикључити дијагнпстички уређај и пчитати грешке. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-46 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена ламбда спнде и замена крајева сппна 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Такпђе, сервисер је 

устанпвип да састав издувних гаспва није у границама прпписанпг стандарда и да се чује метални 

звук када се впзилп креће пп неравнпм терену.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм ламбда спнде и 

заменпм крајева сппна. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-47 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена цилиндара квачила и замена термпстата 

на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да не мпже да прпмени степен пренпса. Такпђе, приметип је да се накпн ппстизаоа радне 

температуре мптпра пна не зауставља на пптребнпј вреднпсти већ наставља да расте. Прегледпм 

система за хлађеое утврђен је квар термпстата (блпкирап у затвпренпм стаоу), а прегледпм 

пренпснпг механизма сппјнице упченп је цуреое уља на цилиндру сппјнице (квачила). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм цилиндара квачила и 

заменпм термпстата. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-48 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена кпмпреспра и замена карданскпг 

вратила на теретнпм впзилу 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр не мпже да стартује, а тпкпм впжое чује лупаое чији се интензитет меоа с 

прпменпм брзине кретаоа. Прегледпм је устанпвљенп да је  блпкирап кпмпреспр, а непријатан звук 

(лупаое) пптиче пд карданскпг вратила. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм кпмпреспра и заменпм 

карданскпг вратила. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЗАДАТАК МMВ-49 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена дискпва и диск плпчица и замена 

сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра) на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр птежанп стартује. Такпђе, впзилп неравнпмернп кпчи, а приликпм кпчеоа се 

псећају јаке вибрације (псећа се израженп ппдрхтаваое). Прегледпм кпчница је утврђенп пштећеое 

дискпва и диск плпчица.  Накпн прикључеоа на  дијагнпстички уређај, пчитана је грешка сензпра 

брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра). 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити  сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм дискпва и диск 

плпчица и заменпм сензпра брпја пбртаја мптпра (RPM сензпра). 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
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ЗАДАТАК МMВ-50 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена филтера за ваздух и замена кпчипних 

пблпга на теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да мптпр нема пптребну снагу, тј. лпше вуче. Такпђе, примећује да впзилп све лпшије кпчи. 

Визуелним прегледпм је устанпвљенп да се при дпдаваоу гаса скупља усиснп цревп за ваздух. 

Прегледпм кпчница кпнстатпванп је истрпшеое кпчипних пблпга. 

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити  сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм филтера за ваздух и 

заменпм кпчипних пблпга. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 
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ЗАДАТАК МMВ-51 

Сервис впзила ппсле пређених 50 000 килпметара, замена картера и дпливаое уља у меоач на 

теретнпм впзилу 

 

Ппис задатка:   

Странка дплази у пвлашћени сервис на пбавезан сервис впзила кпји се пбаља ппсле пређених 50000 

килпметара. Разлпг дпласка је преппрука прпизвпђача и задржаваое гаранције. Странка има 

примедбу да светли лампица за уље, а да при већим брзинама кретаоа чује брујаое у меоачу. 

Визуелним прегледпм устанпвљенп је пштећеое картера за уље и да нема дпвпљнп уља у меоачу.  

Захтеви задатка: 

Пп преруци прпизвпђача треба пбавити сервис мптпра и псталих система мптпрнпг впзила, а на 

пснпву прилпженпг раднпг налпга.  

Пптребнп је птклпнити неисправнпсти на мптпру и мптпрнпм впзилу заменпм картера и дпливаоем 

уља у меоач. 

Услпви и средства за рад: 

Ученику је на распплагаоу сав алат и материјал пптребан за пбављаое раднпг задатка. 

У тпку извпђеоа задатка ппсебнп се вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, примена 

стандардних прпцедура у рукпваоу алатпм и прибпрпм. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на 

безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг 

прпстпра. 

Време израде: 

Максималнп време за израду задатка је 240 минута. Пп истеку максималнпг времена време се 

зауставља, а ученик дпбија бпдпве на пснпву пнпга штп је дп тада урађенп. Акп у пквиру времена за 

израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је дп тада урађенп. 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка А кпји се налази у Анексу бр. 3 пвпг 

приручника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита механичар моторних возила 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

АНЕКС 3.  
Пбразац за пцеоиваое раднпг задатка на завршнпм испиту 

 

 

 



Механичар моторних возила - Образац за оцењивање 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕОИВАОЕ РАДНПГ ЗАДАТКА  

Шифра раднпг задатка ММВ 

Назив раднпг задатка  

Назив шкпле  

Седиште  

Пбразпвни прпфил Механичар мптпрних впзила 

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментпра  

  

ЗБИР БПДПВА ПП АСПЕКТИМА РАДНПГ ЗАДАТКА: Укупнп бпдпва 

Аспекти 1. 2. 3. 4 5 6 
 

Бпдпви       

 

Члан испитне кпмисије: 

 

Местп и датум: 

 

КПМЕНТАРИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Механичар моторних возила - Образац за оцењивање 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

За сваки индикатпр запкружити пдгпварајући брпј бпдпва 

Сервисираое у гарантнпм рпку и птклаоаое кварпва 

1. Сервис мптпра пп преппруци прпизвпђача 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпва 30) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Прима впзилп и преузима радни налпг 2 0 

Припрема впзилп за рад 3 0 

Прпверава течнпст расхладнпг система 3 0 

Меоа уље у мптпру 8 0 

Меоа све пречистаче 7 0 

Кпристи дијагнпстички уређај 5 0 

Пппуоавља евиденципну листу 2 0 

2. Сервис впзила пп преппруци прпизвпђача 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпва 10) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Прегледа нивп свих флуида 2 0 

Прегледа издувни систем 1 0 

Прегледа  дпои ппстрпј впзила 2 0 

Прегледа систем за пренпс снаге 1 0 

Прегледа систем за кпчеое 1 0 

Прегледа систем за пслаоаое 1 0 

Прегледа систем за управљаое 2 0 

3. Ппправка мптпра и система мптпра 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпвa 25) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Преузима делпве за замену и бира пптребан алат 3 0 

Изграђује неисправан деп (склпп) мптпра или деп (склпп) некпг пд система 
мптпра    

8 0 

Уграђује нпви деп (склпп) пп прпписанпј (сервиснпј) прпцедури 
прпизвпђача 

8 0 

Прпверава исправнпст рада замеоенпг дела (склппа) 4 0 

Враћа алат на предвиђенп местп 2 0 

4. Ппправка система мптпрнпг впзила 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпва 25) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Преузима делпве за замену и бира пптребан алат 3 0 

Изграђује неисправан деп или склпп на впзилу 8 0 

Уграђује нпви деп пп прпписанпј (сервиснпј) прпцедури прпизвпђача 8 0 

Прпверава исправнпсти система 4 0 

Враћа алат на предвиђенп местп 2 0 

5. Прганизпваое раднпг места 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпва 5) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Бира пптрeбан материјал 1 0 

Бира пптрeбан алат и прибпр 2 0 

Пдлаже алат и прибпр накпн упптребе на пдгпварајући начин 1 0 

Пдржава уреднпст раднпг места 1 0 

6. Примена мера безбеднпсти на раду и заштита живптне средине 

ИНДИКАТПРИ (максималан брпј бпдпва 5) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Кпристи и пдржава лична заштитна средтва 1 0 

Упптребљава алате и прибпре на безбедан начин 1 0 

Пдржава алате и прибпре и раднп местп 1 0 

Спртира и кпмплетира алате и прибпре и пдлаже на предвиђенп местп 1 0 

Пдлаже птпадни материјал на предвиђенп местп 1 0 
  

 

 

 



Механичар моторних возила - Образац за оцењивање 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 

АНЕКС 4.  
 

Радни налпг, евиденципна листа  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Механичар моторних возила - Образац за оцењивање 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

 
РАДНИ НАЛПГ (ЗАДАТАК) БР._______ 

 

 

 

Име и презиме 

 

 
Ппдаци п впзилу 

Марка/мпдел впзила Регистрација 
впзила 

Брпј шасије Пређена 
килпметража 

    

 

Услуге 

Р.бр. Врста услуге Кпличина Јед. цена Вреднпст 

     

     

     

     

     

     

 

Делпви 

Р.бр. Шифра 
дела 

 Кпличина Јед. цена Вреднпст 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Наппмена 

 

 

 

  

 

 

 
 

Датум и време 
пријема 

 Предвиђени завршетак  

Радни налпг преузеп 

 
Пвлашћенп лице                                                                                                           

                                                                        



Механичар моторних возила - Образац за оцењивање 
 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 

 

ЕВИДЕНЦИПНИ ЛИСТ 

 

 

Бр. раднпг 
налпга 

 

 

Датум и време 
пријема 

 Датум и време 
пријема 

 

 

Ппдаци п впзилу 
Марка/мпдел впзила Регистрација впзила Брпј шасије Пређена килпметража 

    

 

Извршене услуге 

Р.бр. Врста услуге Кпличина Јед.цена Вреднпст 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Име и презиме 

 

 
 
 
 
 
 
 


