КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА-ТДС
Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног
образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче
квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада.
Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине,
ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру
образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се
ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
Поред дипломе, сваки ученик полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи
- Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме
се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције и постигнућа
ученика.
Концепт матурског испита заснован је на следећим принципима:
уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу,
унапређивање квалитета процеса оцењивања.
Уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу подразумева
спровођење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. Увођење
механизама осигурања квалитета дефинисаних кроз стандардизоване процедуре и упутства за
реализацију, важан су аспект квалитетног спровођења испита. На тај начин се доприноси
уједначавању квалитета образовања на националном нивоу за сваки образовни профил.
Унапређивање квалитета процеса оцењивања постиже се применом методологије
оцењивања заснованог на компетенцијама6, као валидног и објективног приступа
вредновању компетенција. Развој објективних критеријума процене и одговарајућих метода и
инструмената омогућен је успоставом система стандарда квалификације. У складу са тим,
оцењивање засновано на компетенцијама почива на операционализацији радних задатака
проистеклих из реалних захтева посла односно процеса рада.
Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости и објективности, остварује се и
увођењем делимично екстерног оцењивања. Представници послодаваца, стручњаци у
одређеној области, обучавају се и учествују као екстерни чланови комисија у оцењивању на
матурском испиту.
Резултати матурског испита користе се у процесу самовредновања квалитета рада
школе, али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на националном
нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на оба нивоа.
За сваки образовни профил припрема се Приручник о полагању матурског испита (у
даљем тексту: Приручник), којим се детаљно описује начин припреме, организације и
реализације испита. У састав Приручника улазе: Стандард квалификације Техничар друмског
саобраћаја, збирка теоријских задатака за матурски испит, листа радних задатака,
комбинације радних задатака, радни задаци и обрасци за оцењивање радних задатака.
Приручнике припрема, у сарадњи са тимовима наставника одговарајућег профила,
Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање
одраслих (у даљем тексту: Центар).

I ПРОГРАM МАТУРСКОГ ИСПИТА
ЦИЉ
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању
за образовни профил Техничар друмског саобраћаја, стекао стручне компетенције прописане
Стандардом квалификације Техничар друмског саобраћаја 7.

СТРУКТУРА
Матурски испит састоји се од три независна испита:
● испит из матерњег језика и књижевности,
● испит за проверу стручно–теоријских знања;
● матурски практични рад.

ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција.
Оцењивање стручних компетенција врши се комбинацијом метода: тестирање стручно
теоријских знања и симулација путем извођења практичних радних задатака. Тест знања
заснива се на исходима стручног образовања (исходи знања), док су радни задаци формирани
превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају проверу оспособљености
ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном
контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и способности који
одговарају Стандарду квалификације техничар друмског саобраћаја.
Критеријуми оцењивања стручних компетенција развијени су на основу јединица
компетенција и чине Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију техничар друмског
саобраћаја (у даљем тексту: Оквир). Оквир садржи критеријуме процене, дате у две
категорије: аспекти и индикатори процене. Инструменти за оцењивање стручних
компетенција – обрасци који се користе на матурском испиту формирани су и усклађени са
Оквиром.
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Оквири за оцењивање компетенција за квалификацију техничар друмског саобраћаја
Организација превоза, унутрашња контрола и евиденција
индикатори
Аспекти
Припремио
Припрема
документа о
документације за
ангажовању
возача и возило
возача

Попунио путни
налог

Планирање
транспортног
задатка

Одредио оптималну
трасу кретања
возила у односу на
задати критеријум

Реализацијa
транспортног
задатка

Контрола рада
возача и возила

Припремио
документа о
ангажовању
возила
Израдио
Направио списак
распоред возача
возила и возача за
по возилима за
транспортни
транспортни
задатак
задатак
Прикупио
Информисао
податке у вези са
возача о стању
условима за
на путевима и
одвијање
реагује у случају
саобраћаја за
ванредних
утврђену трасу
ситуација
кретања возила
Направио списак
Очитао и
возача и возила у
анализирао
вези
тахографске
испуњености
записе
услова за рад

Припрема
документацијеза
технички
преглед и
регистрацију
моторних
возила

Направио списак
возила из базе
података којима
је потребно
обавити технички
преглед

Попунио налог
за обављање
техничког
прегледа

Евидентирање
података о раду
возача и возила

Евидентирао
податке о
пређеној
километражи и
утрошку горива

Евидентирао
податке о
прекршајима
возача и
саобраћајним
незгодама возила
из предузећа

Извештавање о
раду
Израда
ситуационих
планова и
прилога

Прикупио
документацију након
реализације
транспортног
задатка
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Попунио радни
налог

Попунио упут за
возила на
одржавање или
поправку након
радног задатка

Контролисао
прописану опрему
на возилу

Припремио
докуметацију за
регистрацију
моторних возила

Евидентирао
податке о
одржавању и
сервису возила

Евидентирао
податке о
техничком
прегледу и
регистрацији
возила

Израдио
Израдио извештај
извештај о раду
о раду возача
возила

Израдио записник о
насталој штети на
возилу и терету

Попунио извештај
о пропустима и
прекршајима
возача

Упоредио стање
на терену са
пројектном
документацијом

Црта ситуационе
планове и друге
прилоге за пројектну
документацију

Изради извештај
о стању
саобраћајне
инфраструктуре
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ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И УСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА
Ученик може да полаже матурски испит у складу са Законом.
Предуслови за полагање и услови за спровођење матурског испита дати су у следећој
табели.
Ученик:
општи:
посебни:

успешно завршен четврти разред образовног профила техничар
друмског саобраћаја
● прибор за писање (обавезна хемијска оловка)
● прибор за цртање скица (графитна оловка троуглови, лењири
кривуљари, шестар)

Школа
за припрему и спровођење матурског испита неопходно је да школа, у договору
са социјалним партнерима, обезбеди потребне услове за израду одговарајућих
радних задатака:
● време (термине за извођење свих делова матурског испита, укључујући план
релизације радних задатака);
● просторе за реализацију теста знања и радна места за реализацију практичног
дела испита;
● одговарајући број примерака тестова;
● потребан број рачунара повезаних на интернет, са инсталираним Windows опертивним
системом и Microsft Office пакетом;
● штампач повезан са рачунарима;
● фасцикле картонске и PVC;
● папир за штампање формата А4;
● канцеларијски прибор и материјал (хефталице, спајалице, преносну меморију...);
● фолдери са електронским евиденцијама и документацијом и прилозима за задатак на
радној површини сваког рачунара;
● потребне материјале, папире, документа, тахографске листиће и друго;
● базе возача и возила;
● Записнике о полагању матурског испита за сваког ученика;
● описе радних задатака за сваког ученика и члана испитне комисије;
● образац за оцењивање радних задатака за сваког члана испитне комисије;
● чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама.
Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању
матурског испита.
Током реализације матурског испита није дозвољена употреба мобилних телефона.

ОРГАНИЗАЦИЈА
Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму
матурског испита за образовни профил техничар друмског саобраћаја.
Матурски испит се организује у школама у три испитна рока који се реализују у
јуну, августу и јануару.
Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију
испита и израђује распоред полагања свих испита у оквиру матурског испита.
За сваку школску годину директор, на предлог наставничког већа, формира Испитни
одбор. Испитни одбор чине чланови свих испитних комисија, а председник Испитног одбора
је по правилу директор школе.
Завод за унапређивање образовања и васпитања
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За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за
полагање теста за проверу стручно–теоријских знања и матурског практичног рада. У оквиру
три недеље планиране наставним планом за припрему и полагање матурског испита, школа
организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује
услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене матурским
испитом.
У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на
матурском испиту уз подршку стручних сарадника школе.
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови
за реализацију матурског практичног рада.
Матурски испит за ученика може да траје највише три дана. У истом дану ученик може
да полаже само један од делова матурског испита.
За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију,
коју чине три члана и три заменика. Ради ефикасније реализације матурског испита, ако за то
постоје прописани кадровски и материјални услови, у школи се може формирати и више
испитних комисија, које могу истовремено и независно да обављају оцењивање.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ УСПЕХА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Ученик који испуњава општи услов за приступање матурском испиту дужан је да
школи поднесе писану пријаву за полагање и пратећу документацију у складу са Законом. Рок
за пријављивање испита одређује школа.
Током матурског испита за сваког ученика појединачно, води се Записник о полагању
матурског испита. У оквиру записника прилажу се:
● писани састав из матерњег језика;
● оцењен тест са испита за проверу стручно - теоријских знања;
● обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатака свих чланова комисије
са прилозима на којима је ученик радио.
Након реализације појединачног испита у саставу матурског испита комисија утврђује и
евидентира успех ученика у Записницима о полагању матурског испита и ти резултати се
објављују, као незванични, на огласној табли школе.
На основу резултата свих појединачних испита Испитни одбор утврђује општи успех
ученика на матурском испиту. Након седнице испитног одбора на којој се разматра успех
ученика на матурском испиту, на огласној табли школе објављују се званични резултати
ученика на матурском испиту.
Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња
вредност оцена добијених на појединачним испитима у саставу матурског испита.
Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних испита у саставу
матурског испита добио позитивну оцену.
Ученик који је на једном или два појединачна испита у саставу матурског испита добио
недовољну оцену упућује се на полагање поправног или поправних испита у саставу
матурског испита.
У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења
жалбе директору школе на успех остварен на матурском испиту.
Након реализације испита, а на захтев Центра, школа је у обавези да резултате испита
достави Центру, ради праћења и анализе матурског испита. У ту сврху Центар благовремено
прослеђује школи одговарајуће обрасце и инструменте за праћење.
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ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ
Ученику који је положио матурски испит издаје се Диплома о стеченом средњем
образовању за образовни профил техничар друмског саобраћаја.
Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у оквиру
савладаног програма за образовни профил техничар друмског саобраћаја
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II ИСПИТИ У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА
1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште
културе.
СТРУКТУРА ИСПИТА
Испит из матерњег језика полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни
одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика. Од четири теме које се
нуде ученицима, две теме су из књижевности, а две теме су слободне.
ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког
члана испитне комисије.
Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика, од којих се
један именује за председника комисије. Сваки писмени састав прегледају сва три члана
комисије и изводе јединствену оцену.
ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА

● Писмени испит из матерњег језика траје три сата.
● У току испита у свакој школској клупи седи само један ученик.
● За време израде писаног састава у учионици дежура наставник који није члан
Стручног већа наставника матерњег језика.
● Дежурни наставник исписује називе одабраних тема на школској табли и од тог
тренутка се рачуна време трајања испита.
● Дежурни наставник прикупља све ученичке радове и записнички их предаје
председнику испитне комисије за матерњи језик.
● Након евидентираних и изведених јединствених оцена за сваког од ученика
председник испитне комисије сумира резултате и предаје потписане записнике и
ученичке радове председнику Испитног одбора.

2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за
образовни профил техничар друмског саобраћаја, односно стручно–теоријских знања
неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током
школовања.
СТРУКТУРА ИСПИТА
У наставном плану и програму за образовни профил техничар друмског саобраћаја,
стручна знања неопходна за обављање послова и задатака техничара друмског саобраћаја,
стичу се у оквиру предмета организација превоза, регулисање и безбедност саобраћаја,
моторна возила и саобраћајна инфраструктура.
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања
врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је тако да
обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског
значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за наставак
школовања у матичној области.
Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу Збирке теоријских
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задатака за матурски испит (Анекс 2) и доставља га школама. Комбинација задатака за
матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од: познатих
задатака из Збирке теоријских задатака за матурски испит (75 бодова) и делимично познатих
задатака насталих делимичном изменом задатака из Збирке теоријских задатака за матурски
испит (25 бодова). Збирка задатака организована је у 3 области, које одговарају наведеним
предметима и модулима и садржи задатке којима се проверавају исходи знања тих предмета.
Заступљеност предмета у тесту дефинисала је радна група. Структура теста према
областима дата је у табели бр. 2.
Табела бр. 2. Структура теста
процентуално
учешће у тесту
%
29
27

предмет
Организација превоза
Регулисање и безбедност саобраћаја
Моторна возила
Саобраћајна инфраструктура

25
19

ОЦЕЊИВАЊЕ
Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према
кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три члана комисије, о
чему сведоче својим потписима на тесту.
Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру
бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема
негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у
успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели.
Укупан број бодова
остварен на тесту
до 50
50,5 – 63
63,5 – 75
75,5 – 87
87,5 - 100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Утврђену нумеричку оцену комисија уноси на предвиђено место на обрасцу теста и у
Записник о полагању матурског испита.
ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА

Тестирање у оквиру испита за проверу стручно–теоријских знања обавља се
истовремено у свим школама у којима се реализује матурски испит за овај образовни
профил. Термин тестирања, школе које имају кандидате у датом испитном року
заједнички утврђују и достављају га Центру најкасније седам дана пре реализације.
● По избору чланова комисије за преглед тестова, школе треба да изврше кратку обуку
чланова комисије уз подршку стручних сарадника школе.
● Центар на основу утврђене структуре, формира тест и доставља га у електронској
форми школама у којима се матурски испит реализује, дан раније у односу на утврђен
датум за полагање теста, а кључ на дан реализације теста.
● Лице задужено за техничку припрему теста у школи обавља све припреме и умножава
●
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●

●

●
●

●

●

тест. Припремљени тестови се пакују у коверат који се затвара, печати и чува у каси
школе до почетка испита. За сигурност тестова, одговоран је директор школе.
На дан испита, пола сата пре почетка, наставници дежурни током тестирања
записнички преузимају коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици,
пред ученицима.
Израда теста траје два сата. Током израде теста, сваки ученик седи сам у клупи и
самостално решава тест. У учионици, где се врши тестирање, дежурају по два
наставника који, према Правилнику о врсти образовања наставника у стручним
школама, не могу предавати предмете/модуле обухваћене тестом.
За решавање теста ученик треба да користи хемијску оловку (коначни одговори и
резултати морају бити исписани хемијском оловком).
По завршетку тестирања дежурни наставници записнички предају директору или
другом одговорном лицу све решаване и неискоришћене тестове. На огласној табли
школе, објављује се кључ теста.
Председник комисије за преглед тестова преузима Записнике о полагању матурског
испита, као и коверат са решаваним тестовима, као и коверат са три примерка кључа
(за сваког члана) и комисија приступа прегледу тестова. Након завршеног
прегледања, евидентирања и потписивања Записника о полагању матурског испита,
формира се извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на испиту за
проверу стручно-теоријских знања и достављају потписани записници и сви
решавани тестови председнику Испитног одбора.
Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације теста објављују се незванични
резултати тестирања на огласној табли школе.

3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних
Стандардом квалификације техничар друмског саобраћаја.
СТРУКТУРА ИСПИТА

На матурском практичном раду ученик извршава један комплексaн радни задатка
којима се проверава стеченост стручне компетенције. Радни задатак се реализују кроз
практичан рад.
За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за
квалификацију техничар друмског саобраћаја утврђује се листа радних задатака.
Листу радних задатака за проверу компетенција и инструменте за оцењивање радних
задатака припрема Центар у сарадњи са тимовима наставника.
Листа радних задатака дата је у Анексу 3 овог Приручника.
ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду даје
испитна комисија. Њу чине најмање три члана, које именује директор школе, према
прописаној структури:
● два наставника стручних предмета за образовни профил техничар друмског
саобраћаја, од којих је један председник комисије
● представник послодаваца – компетентни извршилац датих послова у области
друмског саобраћаја кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са
одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром9.
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Сваки члан испитне комисије пре испита добија образац за оцењивање радног задатка а
председник комисије води одговарајући део Записника о полагању матурског испита.
Сваки члан комисије индивидуално оцењује рад ученика, користећи одговарајући
образац за оцењивање радног задатка10.
Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Сваки члан испитне
комисије вреднујући појединачно индикаторе у свом обрасцу за оцењивање радног задатка
утврђује укупан број бодова који је ученик остварио у оквиру појединачног задатка.
Појединачан број бодова (сваког члана комисије) се уноси на одговарајуће место у
Записнику о полагању матурског испита и на основу тога комисија утврђује просечан број
бодова за радни задатак.
Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова на радном задатку, сматра се да је
показао компетентност.
Уколико је просечан број бодова који је кандидат остварио на радном задатку мањи од
50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на
матурском практичном раду је недовољан (1).
Укупан број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена и приказана
је у следећој табели.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

УСПЕХ

0 – 50
50 – 63
64 – 77
78 – 90
91 – 100

недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
●
●

●

●

●

Матурски практичан рад реализује се у школским кабинетима или просторима где се
налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања.
Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радне задатке на основу
листе задатака из овог Приручника и формира школску листу која ће се користити у
том испитном року. Број задатака мора бити најмање за 10% већи од броја ученика
који полажу матурски испит у једном одељењу.
По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове комисија за оцењивање
матурског практичног рада и њихове заменике. Предлог имена екстерних чланова
комисије се благовремено доставља Центру ради добијања сагласности.
По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова
комисије уз подршку стручних сарадника школе. Сви чланови комисије треба да буду
упознати са документом Инструкције за оцењиваче и да у складу са тим усвоје ток
припреме и извођења радних задатака, као и да примењују утврђене принципе и
правила оцењивања.
Лице задужено за техничку подршку реализацији матурског практичног рада
припреманеозначене коверте у којима се налазе по четири описа задатка (један ће
преузети ученик, а три су намењена члановима комисије) и три обрасца за оцењивање
са претходно одштампаним подацима о школи, шифром и називом задатка за чланове
комисије;
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Непосредно пред полагање ученик извлачи радни задатак, без права замене.
Додељује му се опис радног задатка из коверте, а чланови комисије
преузимају опис задатка и листу за оцењивање у чијем заглављу уписују име
ученика. Прилози за сваки задатаксе налазе на десктопу рачунара.
● Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за почетак обављања радног задатка.
● Трочлана комисија прати рад сваког ученика током реализације практичног рада.
● Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације практичног
матурског рада сумирају се резултати тог дела испита и објављују, као
незванични, на огласној табли школе. Потписани записници, са предвиђеном
документацијом, прослеђују се председнику Испитног одбора.
●

Директор
Мр Срђан Бојовић
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