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ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Програмом школовања  за овај 

образовни профил обухваћена је и БЕСПЛАТНА 
ОБУКА ЗА “Б” И “Ц” КАТЕГОРИЈУ и 
ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА. 
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’’Мачванска средња школа’’ почела је са радом 
давне 1977. године, у згради основне школе, као 
издвојено одељење шабачке гимназије. 

Данас у нашој школи наставу похађа више од 
640 ученика, а у наставном процесу учествујe 
више од 60 наставника. 

• ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
• ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
• КУВАР / КОНОБАР (ДУАЛ)
• ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
• ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
• МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У НАШОЈ ШКОЛИ:

Настава се одвија у савремено опремљеним 
учионицама и кабинетима за стручне предмете.

Ученици наше школе постижу запажене 
резултате на регионалним и републичким 
такмичењима.

Изабери најбоље!
Јанка Веселиновића 1, 15350 Богатић
015/7786-412 ; 015/ 7786-202; 015/680-739
www.srednjabogatic.edu.rs

,,МАЧВАНСКА 
СРЕДЊА ШКОЛА”

Богатић

Наша школа поседује возила на којима ће се 
ученици обучавати и полагати возачки испит.

Након завршетка школовања, у нашој школи, 
ученици се могу 
обучавати и 
полагати испит 
за “Д” категорију 
(возач аутобуса).

3 године



СТИЦАЊЕ ЗНАЊА

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊАВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА

НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

ПОШТУЈТЕ САОБРАЋАЈНЕ 
ПРОПИСЕ, ЗБОГ СВОЈЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ И 
БЕЗБЕДНОСТИ СВОЈИХ 

НАЈБЛИЖИХ!

Школовање возача моторних возила траје три 
године.

У току школовања ученици стичу знања и вештине 
које су потребне за управљање и одржавање 
моторних возила,  знања из области регулисања и 
безбедности саобраћаја, саобраћајне инфраструктуре 
и сва остала знања која су релевантна за обављање 
посла професионалног возача.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Први 
разред

Други 
разред

Трећи 
разред

Српски језик и књижевност 3 2 2
Енглески језик 2 2 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Екологија и заштита животне средине 1
Ликовна култура 1
Географија 1
Историја 2
Социологија са правима грађана 1
Физика 2
Технологија материјала 2
Моторна возила 3 3 3
Саобраћајни системи 2
Основи саобраћајне психологије 2
Прописи у друмском саобраћају 3
Основи машинства 2
Техничка механика 2
Превоз терета и путника 3 3
Терети у транспорту 3
Саобраћајна инфраструктура 3
Безбедност саобраћаја 3
Предузетништво 2
Практична настава 6 6 6
Грађанско / Верска настава 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног 
профила 2 2

Изборни предмети према програму образовног 
профила (у 2. и 3. разреду):

• Механизација претовара
• Интегрални транспорт
• Саобраћајна етика

• Музичка култура
• Историја - изабране теме
• Изабрани спорт

У току трогодишњег образовања овај образовни 
профил омогућава ученицима да стекну теоријска 
и практична знања у вези са :

Управљањем путничким аутомобилом
Управљањем теретним возилом 
Познавањем савремених захтева транспорта 
у целини
Познавањем конструктивних елемената 
моторних возила
Познавањем дијагностике техничког стања 
и одржавања моторних возила
Вођењем пратеће документације.

По завршетку средњег образовања, возачи моторних 
возила могу:
• уписати доквалификацију за четврти степен,
• уписати неку од високих школа саобраћајне 

или машинске струке, 
• завршити пети степен образовања и стећи 

звање инструктора вожње.

Возачи моторних возила могу се запослити у 
свим предузећима која се баве транспортом робе 
и превозом путника. 
Могу отворити сопствено предузеће или радити у 
предузећима која поседују сопствени возни парк. 

Свршени ученици наше школе у овом занимању 
имају предност приликом запошљавања као 
професионални возачи, јер им диплома коју стекну 
обезбеђује статус професионалца.


